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REPÀS. ACCIONS PLA DE BARRI DEL POBLE-SEC 
 
EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA 
Acció 1. Incorporar perfils professionals complementaris en centres educatius públics 
Projecte Tranversal. Actiu. Contractats des de 1 de setembre 2021.  
Educadors Socials: Escola Jacint Verdaguer i Escola Poble-sec.  
Gestors Emocionals: Escola Jacint Verdaguer 
 
Acció 2. Potenciar les disciplines artístiques dins l’horari escolar  
Projecte Tranversal Caixa d’Eines. Actiu. 

Escola Jacint Verdaguer. Es reforçarà la música com a eina educativa ja que es un 
dels eixos singular del centre. Curs 2021-22: diagnosi+planificació amb el professorat 
i a partir curs 2022-23 a dins les aules amb la col·laboració de l’Associació Xamfrà 
(centre de música i escena).  
Escola Poble-sec. Es treballa amb la direcció per establir objectis comuns de dansa 
amb el Mercat de les Flors. Curs 2021-22: a mode de prova pilot, intervenir amb el 
grup de 6è amb una companyia de dansa (2on trimestre). Acompanyament al 
claustre 6/7 sessions amb diversos artistes. Accés a tots els cicles la programació del 
Mercat.  
IES Consell de Cent. S’està avaluant com intervenir. Alhora està aterrant el projecte 
En directe, musica als instituts impulsat pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB). 
En definició.  
Acció inter-centres (6 centres públics).Cada centre escull un parell de nivells per 
treballar amb alguna colla del Consell de Cultura Popular i Tradicional del Poble-sec 
(bastons, castellers, sardanes, danses, gralles,...) durant el 2on trimestre 2022, de 
manera que per Sant Jordi i el Cercallibres es fa trobada per mostrar conjuntament el 
treball realitzat. 

 
Acció 3. Promoure oferta activitats fora escola.  

Activitats extraescolars. Caixa d'Eines. S’està treballant una diagnosi de les 
activitats extraescolars dels 3 centres educatius públics, així com les activitats que 
ofereixen equipaments i entitats del barri. Inici 2on trimestre 2022, en endavant. 
Voluntat d’articular una oferta implicant amb el capital cultural de barri. 
 
Menja Llibres 2.0/ Projecte Tranversal a tot els PdB (30 escoles de PdB). 
CBB+IMEB+CEB+DTE. Iniciat octubre 2021 fins juny 2022 (Curs escolar). Escola 
Poble-sec. 16 places totals. 15 inscrits. Escola Jacint Verdaguer. 16 places totals. 16 
inscrits.  
 
Aprenentatge i Servei (ApS) a 3er i 4art d’ESO en un Institut de PdB al voltant 
de l’alimentació sostenible. Aquesta acció s’ha cancel.lat degut a la manca de 
centres educatius interessats.  
 

Acció 4. Promoure les transicions educatives al post-obligatori >16 anys 
Projecte Prometeus (suport accés a la universitat). El CEB confirma aquesta 
necessitat a l’IES Consell de Cent. Pendent inici 2022.  
 
AlimentaSOS. Servei d’acompanyament als treballs de recerca de batxillerat 
sobre alimentació sostenible. Treballs de Recerca al voltant de l’alimentació 
sostenible , així com la possibilitat de suport en la confecció d’aquest. (40 alumnes 
totals de PdB). Té una vessant individual, grupal i comunitària. S’està treballant i fent 
enxarxament al barri en l’àmbit de l’alimentació.  
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Acció 5. Reforçar les actuacions per la millora de la salut des d'una perspectiva 
comunitària i de prevenció.  

 
Cos-Dolor: malestar i somatització en dones migrades. Taller terapèutic 
d'expressió, moviment i cures per la millora de la salut emocional de dones amb 
recorregut migratori i promoció/vinculació amb el teixit comunitari i apropament als 
serveis del territori. Diagnosi: depressió, ansietat, insomni, fibromialgia, tiroides, 
trames, ....). Enxarxament: CAP (Manso/Hortes), BASA, CSS Poble Sec i PIAD 
Sants: 12 inscripcions de diverses nacionalitats. Associació Retorna. Finalitza 1er 
trimestre 2022.  
 
Programa Compartim salut entre dones del món (Centre d’Estudis Africans i 
Interculturals CEAI). Es treballarà les demandes concretes de 3 comunitats 
nouvingudes (Filipines, Bangladesh, Pakistan) amb 3 sessions amb cadascú dels 
grups. Així com formació en la perspectiva intercultural en la salut comunitària a per a 
tècnics/es en salut (socials-sanitaris). Inici: 1er trimestre 2022.  
 
Programa Salut sexual i reproductiva. Impulsa PdB/ASPB/Dte. Accions formatives 
en salut sexual i reproductiva per a tècnics que treballen amb joves. D’aquí han de 
sorgir projectes que apliquin la mirada de la perspectiva de salut sexual amb 
perspectiva de drets. Inici 2022.  

 
DRETS SOCIALS, EQUITAT DE GÈNERE I ACCIÓ COMUNITÀRIA 
Acció 6. Desenvolupar una línia de petita infància que treballi per una criança sana i 
responsable amb visió de gènere i intercultural.  
Aquesta línia va estretament lligada a la remodelació de l’espai de la Plaça Margarita Xirgú 
(ludoteca petita infància) . Aquesta línia es preveu iniciar un cop l’espai estigui remodelat.  
 
Acció 7. Dinamització als/les adolescents i joves del barri.  
Creació d’un dinamitzador juvenil per tal de donar suport i acompanyament juvenil oferint 
als/les joves una alternativa de lleure saludable i potenciant la cultura de la participació, 
l’autogestió, la responsabilitat i el compromís, així com contribuir a la creació, 
acompanyament i consolidació de grups de joves (ja sigui en relació a l’actual grup de joves 
com als futurs) que es sumi a la vida comunitària i associativa del barri. Inici 2022. Aquesta 
dinamització no supleix la demanda actual de local, però permet treballar un projecte en el 
“mentrestant” fins que el local definitiu no sigui una realitat. 

Acció 8. Incorporar la inclusió i el reconeixement de les diversitats en tots els àmbits 
de la vida comunitària.  
 

Proposta de l’acció “Passa el Pas”. La dansa com a trobada intercultural i festiva 
del Mercat de les Flors amb l’objectiu de potenciar el diàleg i la inclusió social a 
través de l’experiència artística. La dansa com a transmissor de patrimoni entre 
cultures. Taula de Cultura (20.10.21). S’aprova el projecte per unanimitat, però 
seguidament la direcció del Mercat la retira al no sentir-se còmode i qüestionada pel 
finançament, entre d’altres temes. El Mercat continua amb el projecte sense el suport 
financer de PdB.  
 
Altres propostes d’entitats culturals del barri. A definir.  
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Acció 9. Dur a terme projectes encaminats a la reducció de l’escletxa digital 
Millora wifi equipaments proximitat. Projecte de millora/instal·lació de xarxes wifi 
municipal d’alta velocitat (wifi Barcelona) a equipaments de proximitat. Definir les 
actuacions a portar a terme en cada equipament i avaluar el seu cost. S’ha definit 
amb el Dte de S-M els equipaments del Poble-sec.  

Millora de la capacitació digital (agents TIC-XARSE). Incorporació de la figura dels 
agents TIC (continuïtat 2022). Durant el 2022 es portaran a terme formacions a mida 
adaptades a cada barri. 

 
Acció 10. Vetllar per enfortir la convivència, el civisme, la prevenció i la seguretat en 
tots els àmbits de la vida comunitària.  

Servei de dinamització Pati obert Escola Jacint Verdaguer. Durada de setembre 
En curs (de setembre a novembre: de dilluns a divendres, de 18 a 20 h).  
 
Dinamització comunitària a les places del Poble-sec població infantil i famílies. 
S’està definint conjuntament amb el Dte de S-M.   
 
Enfortiment del teixit associatiu amb la col·laboració de Torre Jussana (Centre 
de Serveis a les associacions). Estem a l’inici del projecte tant amb la Coordinadora 
d’Entitats i el Pla Comunitari per la seva coneixença d’entitats del seu entorn que 
puguin necessitar aquest servei.  

 
Acció 11. Combatre les desigualtats de gènere 

Projecte Cures al Poble-sec. Projecte pilot al barri del Poble-sec, per tal que les 
treballadores de la llar i de les cures coneguin tots els serveis que tenen a disposició, 
i alhora detectar necessitats no resoltes a les quals puguem donar resposta. Agents 
implicats (PIAD, Barcelona Cuida, Barcelona Activa, Serveis de Gènere, entitats del 
barri -CooperaCures–CooperaSec). Inici 1er trimestre 2021.  
 
Promoció coresponsabilitat homes. Es treballarà en coordinació amb el Centre de 
Noves Masculinitats. Pendent de treballar com es definirà al Poble-sec.  

 
HABITATGE 
Acció 12. Promoure la rehabilitació i millora de l’accessibilitat als habitatges i la 
millora de la convivència a les comunitats  
A partir de la diagnosi inicial per detectar les finques d’alta complexitat que podien adherir-se 
al programa, s’han iniciat els contactes amb 21 comunitats de propietaris i s’han firmat ja 
acords d’acompanyament amb 3 d’elles. 
 
OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I ECONOMIA SOCIAL 
Acció 13. Nou espai per a la promoció econòmica. Passeig de l’Exposició 10.  
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).  
 
Acció 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. (40 persones tots PdB durada: 2 anys). Inici. 2n trimestre 2022. 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.  
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Acció 15. Implantació del programa Xarxa de Resposta SocioEconòmica (XARSE). 
(Projecte Transversal). Tindrà continuïtat durant tot el 2022. Reforç de les TIC a entitats i 
usuàries. Continuarà el grup de suport emocional amb el Col.legi de Psicòlegs.  
 
Acció 16. Programa d'homologació d'estudis i acreditació de competències cursats a 
l'estranger. Inici durant el 1er trimestre de 2022. 
 
Acció 17. Programes de formació ocupacional i experienciació laboral.  
(Projecte Transversal). S’està treballant amb BASA i estudiant quins sectors econòmics 
tenen més oportunitats.  
 

Projecte Tastet d'Oficis per a Joves. Creació del grup de treball per definir el 
projecte. Calendari previst: Inici 2on trimestre de 2022 fins juny del 2024.  

 
Acció 18. Enfortiment del comerços de proximitat 

Programa Comerç a punt (BASA) intensificat al Poble-sec. Treball conjunt amb Dte 
S-M, BASA i entitats comercials del barri (Associació de Comerciants Poble-sec i 
Paral·lel).  

 
Acció 19. Dinamització de locals buits 
Dinamització de locals buits reforçant el teixit comercial. Desenvolupar un programa de 
dinamització de locals buits amb l’objectiu de reforçar el teixit comercial i productiu de petita 
escala del barri. El Pla de Barris contempla la rehabilitació dels locals que s’adquireixin a 
través de la convocatòria de compra  que ha liderat el mateix Districte de Sants-Monjuïc i 
que ha de concloure abans del 31 de desembre de 2021. 
Es concretaran les accions de dinamització conjuntament amb el projecte “Amunt 
persianes!” de Barcelona Activa. 
 
Acció 20. Reforçar i impulsar projectes que aposten per ECSS amb especial atenció a 
l’economia de les cures. 

 
Reforç i treball conjunt per a la sostenibilitat del projecte Més que Cures. 
Enfortiment i visibilització comerços ESS. Creació de rutes i tallers oberts 
(primavera 2022) en comerços. CooperaSec. En definició.  

 
ESPAI PÚBLIC I ACCESSIBILITAT 
Acció 21. Pacificació i millora de la connectivitat del barri 
Re-urbanització del carrer Piquer. Import 2M/€. Calendari i durada (8 a 10 mesos) 

• Redacció projecte executiu: Setembre-desembre 2021 
• Tramitació tècnica i aprovació del projecte: 1r trimestre 2022 
• Inici execució obres: estiu 2022 

 
Acció 22. Millora d’espais de joc infantil.  
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. 
 
Acció 23. Millora del sector est del barri per tal de facilitar i promoure nous usos 
comunitaris 
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23.1. Reurbanització/pacificació dels Jardins de les Hortes de Sant Bertran  
1. Creació d’un parc urbà amb diversitat d’usos pel barri, per infants, adolescents i joves.   
2. Trasllat de l’àrea de gossos actual al Parc del Mirador.  
3. 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 ja feta.2ª Sessió de retorn 
proposta. Desembre 2021 
Inici redacció projecte executiu març 2022.  
 
23.2. Millora Parc de les Tres Xemeneies.  
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. 

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 
Acció 24. Ampliar els Horts de la Font Trobada reforçant-lo com a espai comunitari 
d'educació ambiental.  
Procés participatiu realitzat (juny i octubre). 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€ 
 
25. Garantir una xarxa de refugis climàtics de proximitat.  
En el marc de la política de reduir l’impacte de les onades de calor, conjuntament amb Ecologia 
Urbana i Dte, s’estan estudiant possibles espais dins el barri on ubicar espais de “refresc”. 
Aquests espais tenen una vessant lúdica vinculada al joc amb aigua.  
 
Acció 26. Promoure la captació d’energia a través de plaques fotovoltaiques 
CooperaSec a través del col.lectiu Energetix estan explorant la possibilitat de poder engegar 
una comunitat energètica al barri del Poble-sec. També s’està estudiant conjuntament amb 
BCN Energia la possibilitat de vincular projectes d’autogeneració a finques del programa de 
rehabilitació del mateix PdB.  
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