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II COMISSIÓ DE SEGUIMENT  

PbB Poble-sec 

29.11.21 

 

ACCIONS MÉS DESTACADES PELS 6 ÀMBITS 



AGENTS IMPLICATS: 
Escola Jacint Verdaguer, Escola 

Poble-sec i IES Consell de Cent 

Serveis Socials, CEB, PdB. 

 

CALENDARI: 
Setembre 2021- 2024 

2 Educador i educadores socials 

Escola Jacint Verdaguer.  

Escola Poble-sec.  

 

1 Gestor Emocional 

Escola Jacint Verdaguer. 

Coordinació entre CSS, CRP del CEB, Dte, PdB).  

 

S’afegeixen a la resta de nous perfils professionals 

existents a les escoles.  

  

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 

1. Programa "De l'equip 

docent a l'equip educatiu“ 
 

Incorporació de perfils professionsls 

complentaris en centres educatius públics 



AGENTS IMPLICATS: 
3 Centres Públics, CEB, PdB, 

ICUB, Equipaments i Entitats 

culturals. 

 

CALENDARI: 
Octubre-Setembre 2024 

Projecte d’educació i cultura que treballa a través de les arts 

escèniques com a eina socioeducativa i de desenvolupament 

d’infants i joves: 

1. Ensenyaments artístics dins horari lectiu.  

Calendari: lCurs 2021-22: Planificació. Claustres i prova pilot. 

Curs. 22-23: Execució  

 

Escola Jacint Verdaguer. Continuïtat amb línia musical. 

Col·laboració Associació Xamfrà (centre musical /escena).  

Escola Poble-sec. Impuls dansa i expressió corporal (Mercat 

Flors, a mode de prova pilot, intervenir 6è primària i claustre 

IES Consell de Cent.  S’està avaluant com intervenir.  

Acció inter-centres (6 centres públics) +Consell de Cultura 

Popular I Tradicional del Poble-sec. Trobada. 2on trimestre 2021 

(Sant Jordi-Cercallibres).  

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 

2. Caixa d'eines. Projectes de 

cultura i educació del PdB 



AGENTS IMPLICATS: 
Centres educatius públics, PdB, 

ICUB, Equipaments i Entitats 

culturals. 

 

CALENDARI: 
Gener 2022 

Projecte d’educació i cultura que treballa a través de les arts 

escèniques com a eina socioeducativa i de desenvolupament 

d’infants i joves: 

1. Ensenyaments artístics fora horari lectiu. Extra-

escolars   

 

S’està treballant una diagnosi de les activitats 

extraescolars dels centres educatius públics, així com les 

activitats que ofereixen equipaments i entitats del barri. 

Inici 2on trimestre.  2022, en endavant.  

 

Entitats del barri que es poden enxarxar: Teatre Dau al 

Sec, Atalantarte al carrer, Bibliocinemateca, I Biscotti, Gresol 

cultural, etc.  

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 

3. Caixa d'eines. Projectes de 

cultura i educació del PdB 



AGENTS IMPLICATS: 
Escola Jacint Verdaguer, Escola 

Poble-sec IMBE, CEB, 

Biblioteques. 

 

CALENDARI: 
Octubre 2021-Setembre 2023 

Projecte de reforç lectura/escriptura amb infants (2n i 3 è 

primària) donar el gust per la lectura i el descobriment 

dels llibres. Afavorir la igualtat d’oportunitats i l’equitat, 

des d’un treball conjunt comunitat-territori-família-escola. 

Fomentar la implicació de les famílies com a agents 

educatius fonamentals i Donar a conèixer les biblioteques 

com espai de lectura i d’oci atractius. Foment i 

comprensió lectora, Foment de l’expressió oral. 2 dies a 

la setmana. 

 

Escola Poble-sec. 16 places totals. 15 inscrits.  

Escola jacint Verdaguer. 16 places totals. 16 inscrits.  

 

 

 

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 
3.1 MENJALLIBRES 2.0  

 
“Projecte Serveis de reforç de competències en 

l'àmbit lingüítsic per a infants en situació de 

vulnerabilitat”. 30 escoles de PdB 



AGENTS IMPLICATS: 

IES Consell de Cent, CEB i 

PdB 

 

 

CALENDARI: 

Febrer 2022- Curs 2023-24 Tallers i activitats per democratitzar l'accés a la 

universitat, l’acollida i acompanyament dels i les 

estudiants a les universitats i la mentoria social i 

educativa, on persones joves voluntàries esdevenen 

referents positius per als nois i noies. 

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 

4.1 Projecte Prometeus 

 
Promoure les transicions educatives al post-

obligatori >16 anys. 



AGENTS IMPLICATS: 

ASPB, CSS, CAPS’s, DTE i 

PdB. 

 

CALENDARI: 

2021 i 2022 

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 

5. Reforçar actuacions per la 

millora de la salut des d’una 

perspectiva comunitària  

1.Cos-Dolor: malestar i somatització en dones 

migrades.  Prevenció, tractament terapèutic i 

enxarxament comunitari. Taller terapèutic d'expressió, 

moviment i cures.  

 

Millora emocional de dones amb recorregut migratori i 

promoció/vinculació amb el teixit comunitari i el 

coneixement i apropament als serveis del territori.  

 

Centre Cívic El Sortidor. Inici: Octubre 21. Xarxa: CAP 

(Manso/Hortes), ASPB, CSS Poble Sec i PIAD Sants.   

 

Nacionalitats: Índia 5, Bangladesh 3, Marroc 1, Senegal 

1, R.Dominicana 1, Equador 1. Llista espera. Associació 

Retorna 

  



AGENTS IMPLICATS: 
Dte S-M, Ecologia urbana 

 

 

CALENDARI: 
2021-2022 

 

 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I AC 

 

6. Millora de la plaça de 

Margarida Xirgu.   

Remodelació Plaça Margarida Xirgu. 450 mil€. Projecte de 

transformació puntual de la plaça amb nous usos 

comunitaris i veïnals, amb elements jugables per a usos 

familiars, infantils i culturals.  

 

Actualment s’està estudiant la viabilitat urbanística de la 

transformació, emmarcada en una mirada més global de tot 

l’entorn.  

 

Es preveu poder compartir amb el barri un 1a proposta a 

gener/febrer 2022. 

 

 

  

 



AGENTS IMPLICATS: 
Dte S-M, CSS –ApC, PIJ Paral.lel, 

equipaments i serveis juvenils.  

 

 

 

CALENDARI: 
2022-2024 

 

 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I AC 

 

7. Suport i acompanyament a la 

dinamització juvenil    

Creació d’un dinamitzador juvenil al barri del Poble-sec 

 

Objectius.  

• Acompanyament i enfortiment de l’Associació de joves i 

altres col·lectius formals i/o informals,  

• Dinamització dels espais públics (places, carrers, etc.    

• Creació d’una Comissió de Joves pròpia. 

• Generació i programació d’activitats.  

• Relacionar serveis, equipaments i entitats juvenils 

• Altres 

 

  

 



AGENTS IMPLICATS: 

DTE S-M i entitats del barri 

 

 

CALENDARI: 

Gener 2022-2024 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I AC 

10. Vetllar per enfortir  la 

convivència, civisme  en la vida 

quotidiana  

 
 

10.3. Servei de dinamització comunitària d’espais 

públics per la millora de la convivència i la cohesió 

social.   

 

S'està treballant amb el Dte S-M per enxarxar   amb 

entitats del barri (Atalantarte, Petit Molinet, I Biscotti, 

altres....). 2022 en endavant.  

.  

 

 

 



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de 

Sants-Montjuïc, Entitats territori. 

 

 

CALENDARI: 
2021-2024 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 

ECONOMIA SOCIAL 

 

13. Nou espai per a la promoció 

econòmica 

Local Passeig de l'Exposició, 10.  

Reordenació física i gestió interna. 

 

Remodelació dels 2 locals de la planta baixa i planta pis. 

Projecte executiu finalitzat (nov 21).  

Pendent de definir la gestió interna amb BASA, Dte S-M i 

entitats.  

BIMSA executa obres (calendari a definir).  

 

 

. 



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de 

Sants-Montjuïc. 

 

 

CALENDARI: 
2022-2024 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 

ECONOMIA SOCIAL 

14.Ocupació i regularització 
Projecte Transversal 

 

Programa de formació i regularització per a persones en 

situació administrativa irregular.  

 

Una de les especialitats serà en cures, adreçada 

especialment a treballadores de la llar i les cures.  

 

Formació becada + contractació d’un any a jornada 

completa + gestió de tots els tràmits per a la regularització i 

la renovació de la documentació posterior.  

 

 

Calendari previst: Inici durant el 2on trimestre de 2022. 

Durada de 2 anys. 40 places per tots els barris.  

 

Estat actual: Pendent de definir.  

 

 Anteriorment ha estat un projecte pilot a l’Eix 

Besòs al PdB (16-20) amb 10 persones. Les 

10 regularitzades i treballant actualment. 



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de 

Sants-Montjuïc, Entitats territori. 

 

 

CALENDARI: 
Març 2021-Desembre 2022 

Continuïtat 2022     

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 

ECONOMIA SOCIAL 

15. Xarxa de Resposta 

Socioeconòmica (XARSE) 

1. Suport i assessorament en la sol·licitud d’ajuts 

econòmics i gestions telemàtiques associades. 

2. Orientació als recursos i serveis disponibles a cada 

territori. 

3. Sessions grupals de capacitació digital per la tramitació 

online. 

 

Des de la XARSE, s’impulsen també dos recursos d’utilitat 

per fer front a la situació actual: 

• Acompanyament a l’Economia Familiar: orientació i 

formació individualitzada per gestionar i planificar 

pressupostos, prevenir deutes, controlar despeses... 

• Trobades Grupals de Suport Emocional: acompanyament 

per abordar el patiment causat per aquesta crisi i fer front als 

efectes emocionals ocasionats. Col·labora el Col·legi de 

Psicòlegs de Catalunya.  

 

Sala d'Informàtica del Casal de la Gent Gran del Sortidor. 

2021. Tindrà continuïtat durant tot el 2022. Reforç de les TIC 

a entitats i usuàries.  



AGENTS IMPLICATS: 
BIMSA, Districte S-M. 

 

 

CALENDARI: 
2021-2023 

ESPAI PÚBLIC I ACCESIBILITAT  

21. Pacificació i millora de la 

connectivitat del barri  

 

Re-urbanizació del carrer Piquer   

Proposta pacificació ziga-zaga, millora i ampliació de les 

actuals voreres, substitució de l’arbrat deficient (estat i 

dimensions), millora de l’enllumenat (situat a les façanes) 

i millora de l’espai destinat als vianants.  

 

 

Calendari i durada (8 a 10 mesos) 

• Redacció projecte executiu: Setembre-desembre 2021 

• Tramitació tècnica i aprovació projecte: 1r trimestre 22. 

• Inici execució obres: estiu 2022 

 

Import 2M/€ 

Acció participada informativa realitzada (22.07.21).  

 



AGENTS IMPLICATS: 
BIMSA, Parcs i Jardins  

Districte S-M. 

 

 

CALENDARI: 
2021-2023 

ESPAI PÚBLIC I ACCESIBILITAT  

23. Millora del sector Est del barri   

 

23.1. Re-urbanització dels Jardins 

de les Hortes de Sant Bertran 

  

• Creació d’un parc urbà amb diversitat d’usos pel barri, 

per infants, adolescents i joves.   

• Trasllat de l’àrea de gossos actual al Parc del Mirador.  

• Creació d’usos de lleure-esportius a les terrasses del 

Parc del Mirador amb usos de ping-pong, calistènia, 

exercissis per a gent gran i plataforma per a ioga..   

  

Procés Participatiu amb els serveis implicats amb les 

entitats, col·lectius del barri i veïnatge.  

 

Intervenció BIMSA. Pressupost PdB de 2M€.  

 

Participació realitzada  (7.10.21).  

2. Sessió de retorn proposta. Desembre 2021 

Inici redacció projecte executiu març 2022.  

 

 



AGENTS IMPLICATS: 
BIMSA, Parcs i Jardins  

Districte S-M. 

 

 

CALENDARI: 
2021-2023 

ESPAI PÚBLIC I ACCESIBILITAT  

23. Millora del sector Est del barri   

 

23.2. Dinamització dels Jardins de 

les 3 Ximeneies  

 

 

El Districte està liderant la redacció d’un futur Pla d’Usos 

que permeti definir una estratègia consensuada per la 

millora dels usos de l’espai.  

 

Pla de Barris, preveu una partida de 250mil€ per a millores 

físiques de caràcter tàctic, que puguin millorar aquests usos 

o incorporar-ne de nous.  

 

 



AGENTS IMPLICATS: 
BIMSA, Ecologia urbana,  

Districte de S-M,  Parc de 

Montjuïc, entitats ambientals del 

barri. 

 

 

CALENDARI: 
2021-2023 

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I 

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 

 
24. Ampliar l’Hort de la Font Trobada 

i creació d’una aula ambiental  

Procés participatiu realitzat  (juny i octubre).  

Feta devolutiva i pendent incorporar aportacions. 

Trobada entitats: gener 2022. 

 

Calendari estimat:  

Projecte executiu definitiu març 2022.  

Inici obres juny/juliol (estiu 2022).  

S’estima una durada de 3 a 4 mesos.  

Pressupost reservat: 500.000€ 



 

 

www.pladebarris.barcelona 

Youtube: bit.do/pladebarris 

 

http://www.pladebarris.barcelona/
http://bit.do/pladebarris
http://bit.do/pladebarris

