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IV COMISSIÓ DE SEGUIMENT  

PbB Poble-sec 

30.06.2022 

 

SEGUIMENT DE L’ÀMBIT D’EDUCACIÓ-CULTURA, SALUT,  

DRETS SOCIALS, EQUITAT DE GÈNERE I  

ACCIÓ COMUNITÀRIA 

 

Centre Cívic El Sortidor  



AGENTS IMPLICATS: 
Escola Jacint Verdaguer, Escola 

Poble-sec, Centre Serveis Socials, 

CEB i PdB. 

 

CALENDARI: 
Curs  2021-2022 

Curs  2022-2023 

Curs  2023-2024 

 
2 Educador/es socials 

Escola Jacint Verdaguer 

Escola Poble-sec 

 

1 Gestor Emocional 

Escola Jacint Verdaguer 

 

S’afegeixen a la resta de nous perfils professionals 

existents a les escoles. 

EDUCACIÓ-CULTURA  

Programa "De l'equip docent a 

l'equip educatiu“ 
 

 

Incorporació de perfils professionsls 

complentaris en centres educatius públics 



AGENTS IMPLICATS: 
3 Centres educatius públics, CEB, 

ICUB, PdB, equipaments i entitats 

culturals. 

 

CALENDARI: 
2022-2024 

Programa de cultura i educació del Pla de Barris dins 

horari lectiu. Curs 2021-22 
 

La Caixa d’Eines és la introducció de pràctiques artístiques dins 

el currículum escolar amb l’objectiu de reduir les desigualtats 

culturals, articulant l’educació formal, la no formal i la comunitat, 

en base a quatre pilars: la transversalitat, l’equitat, el co-

disseny i la sostenibilitat 

 

Escola Jacint Verdaguer. Consolidació de la línia musical 

donant continuïtat al treball ja iniciat amb Xamfrà. 

Escola Poble-sec. Aliança amb el mercat de les Flors basada 

en 3 àmbits d'intervenció, l'alumnat, l'equip educatiu i l'accés a 

la programació.  

IES Consell de Cent.  Definició de la intervenció de cara al 

curs 2022-2023.  

 

7 de cultura escolar - Cercallibres. Trobada entre l’alumnat 

de 6è i 1er d’ESO dels centres educatius públics del Poble-sec 

per fer la mostra dels tallers que cada centre ha fet amb alguna 

de les colles del Consell de Cultura Popular i Tradicional del 

Poble-sec. Hi participen: escoles Jacint Verdaguer, Poble-sec, 

Tres Pins i Bosc de Montjuïc i institut Consell de Cent.  

EDUCACIÓ-CULTURA   

Caixa d‘Eines. Projectes de 

cultura i educació de PdB 



AGENTS IMPLICATS: 
3 Centres educatius públics, CEB, 

ICUB, PdB, equipaments i entitats 

culturals. 

 

CALENDARI: 
2022-2024 

 

 

Programes de cultura i educació de Pla de 

Barris fora horari lectiu  

Extraescolars 
 

 

Es donarà continuïtat a les propostes artístiques que s'estan 

treballant dins horari lectiu. 

 

 

 Escola Jacint Verdaguer: música 

Escola Poble-sec: cos i moviment 

Institut Consell de Cent: escèniques 

 

 

Entitats del barri que es poden enxarxar: 

Teatre Dau al Sec. 

 

EDUCACIÓ-CULTURA 

Caixa d'eines. Projectes de 

cultura i educació de PdB 



AGENTS IMPLICATS: 
Centres educatius, ICUB, CEB,  

DTE S-M, PdB, equipaments de 

proximitat i entitats culturals 

 

CALENDARI: 
Curs escolar 2022-23 i 2023-24 

Programa en el qual dialoguen la cultura i l’educació 

sota el paraigües de la Coordinadora d’Entitats del 

Poble-sec. 

 

El programa promou el treball conjunt entre els grans 

equipaments culturals, els centres educatius i les entitats del 

barri del Poble-sec desenvolupant de manera conjunta 

projectes singulars de llarga durada integrats en el currículum 

acadèmic. 

 

El protagonistes són els infants i joves dels equipaments 

educatius del barri a través de l’art i la cultura, així com les 

seves famílies, per garantir el vincle a la vida cultural del barri. 

 

3ª edició 2022-23 

7 centres educatius de Poble-sec i 1 de Font de la Guatlla 

10 equipaments culturals de la muntanya 

3 entitats del barri i altres entitats que es sumaran als 

projectes un cop començats  

2 equipaments de proximitat del Poble-sec i 1 Font Guatlla. 

 

EDUCACIÓ-CULTURA 

Gresol Cultural  



AGENTS IMPLICATS: 
Escola Jacint Verdaguer, Escola 

Poble-sec, ICUB, CEB i  

Biblioteques. 

 

CALENDARI: 
Curs escolar 2021-2022 

Curs escolar 2022-2023 
Projecte de reforç lectura/escriptura amb infants (2n i 3è 

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 a cada escola/grup  

per un conjunt de 16 places.  

Escola Poble-sec. Escola Jacint Verdaguer. M  
 

 

  
 

 

 

EDUCACIÓ  
MENJALLIBRES 2.0  

 

 
Projecte de reforç de competències en 

l'àmbit lingüístic per a infants en situació de 

vulnerabilitat. (30 escoles de PdB) 



AGENTS IMPLICATS: 
IES Consell de Cent, Àrea de 

cultura, Educació, Ciència i 

comunitat, CEB i PdB 

 

CALENDARI: 

Curs 2022-23  

Curs 2023-24 
El projecte PROMETEUS té per objectiu  apropar la 

universitat a aquells joves estudiants que per diverses 

raons, generalment per manca de referents 

universitaris al seu entorn proper i d’imaginaris 

personals i de context  (cal tenir diners, cal tenir notes 

excel·lents, no sé com demanar una beca....) , fan que 

aquests  estudiants no vegin la universitat com una 

possibilitat per elles i elles.  

 

El projecte proporciona orientació  sobre els estudis 

universitaris; informa, assessora  i acompanya en la 

sol·licitud de beques  i dona suport  acadèmic i 

personal al llarg de tots els estudis universitaris. A més 

a més dels tècnics que fan l’acompanyament,  el 

projecte compte també amb recursos econòmics 

que  ajuden a pal·liar les dificultats que van sorgint  en 

tot el procés i d’aquesta manera  evitar l’abandonament 

dels estudis. Es realitza a l’IES Consell de Cent 
(inici Maig 22).  

 

EDUCACIÓ 

Projecte Prometeus 

 
Promoure les transicions educatives al 

post-obligatori >16 anys. 



AGENTS IMPLICATS: 
ASPB, PIAD, Àrea Interculturalitat, 

DTE S-M i PdB 

 

CALENDARI: 

2021-2022 

2022-2023 

SALUT 

Reforçar actuacions per la 

millora de la salut des d’una 

perspectiva comunitària  

  

Projecte Cos-Dolor (programa 

d'acompanyament terapèutic i psicosocial 

dirigit a dones amb bagatges migratoris) 
 

 

Han finalitzat totes les accions del procés.  

10 sessions de treball terapèutic, 3 sessions 

d'enxarxament psico-social, 2 sessions de tancament 

i 1 sessió d'avaluació i integració conjunta amb 

serveis. Informe d'avaluació.  

Inici 25 d'octubre i final 10 de març.  

 

Acordada la continuïtat del projecte 2022-23  

conjuntament amb ASPB, el PIAD i Àrea 

d’Interculturalitat per fer 2ª edició (Poble-sec) i 3ª 

edició (Trinitat Vella i Raval).  

Impulsa la Taula de Salut del Pla Comunitari 



AGENTS IMPLICATS: 
ASPB, CSS, CAPS’s, DTE  S-M i PdB 

 

 

CALENDARI: 

Gener-Setembre 2022 

 

SALUT 

Reforçar actuacions per la 

millora de la salut des d’una 

perspectiva comunitària  

  
Compartim salut entre dones del món 

 

Trobades de diàleg amb 3 comunitats nouvingudes (Pakistan, 

Filipines, Índia-Bangladesh) amb 4 sessions amb cadascú 

dels grups, en total 12 trobades. 

 

6 de les quals s'han portat a terme entre les  tècnics/ques 

de l’àmbit social/sanitari i les dones de les comunitats, 

juntament amb les referents de cada comunitat i el CEAi. 

 

Les altres 6 trobades s'han realitzat entre dones de la 

comunitat, les referents i personal del CEAi. 

 

4 formacions amb agents de salut comunitària dels 2 CAPS 

(Manso i Hortes) i de Serveis Socials de Poblesec.  

Pendent: elaboració d'un petit informe - conclusions. 

Executa CEAI. Impulsa la Taula de Salut del Pla Comunitari 



AGENTS IMPLICATS: 
ASPB, CSS, CAPS’s, DTE S-M i PdB 

 

 

CALENDARI: 

Juny-Desembre 2022 

SALUT 

Reforçar actuacions per la 

millora de la salut des d’una 

perspectiva comunitària  

  

Caminades urbanes per a persones grans  
 

Impulsa la Taula de Salut del Pla Comunitari.  

Acció finançada en el marc excepcional del Pla de Barris arrel 

del col·lapse de la pandèmia als CAPS Les Hortes i Manso.  

 

Desenvolupa l’Associació Alia (Associació de dones per la 

recerca i acció).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 dia a la setmana. Matinal  

 

A partir de gener 2023  

el CAP Les Hortes/Manso  

Re-emprenen l’acció.  



AGENTS IMPLICATS: 
ASPB, CSS, DTE S-M, PdB,  

equipaments socioculturals i 

entitats del barri  

 

CALENDARI: 

2022-2023 

SALUT 

Reforçar actuacions per la 

millora de la salut des d’una 

perspectiva comunitària  

  

Saltem l’escletxa! Projecte sobre la reducció de la 

bretxa digital i les persones grans al Poble-sec. 

Servei de suport informàtic.  
 

El projecte sorgeix de l’anàlisi de necessitats i posterior diagnosi 

realitzada de manera comunitària tant a la Taula de Gent Gran com a 

la Taula de Salut de Poble-sec. 

 

Vetllar per la màxima autonomia personal i la igualtat, en base a les 

TIC’S, de les persones grans, independentment de la seva mobilitat, 

competència digital i situació econòmica. 

Capacitar a les persones grans amb certa autonomia digital i que 

requereixen formació específica per a mantenir-la i/o millorar-la, 

incloent també la formació per a voluntariat i/o professionals que 

poden donar suport a gestions online i formacions al veïnat.   

 

Accions: 

• Diagnòstic de necessitats 

• Tràmits o gestions Online suport individualitzat 

• Programació de les formacions: Execució formacions a usuaris/es 

• Tallers, trobades intergeneracionals i activitats puntuals 

•  Visites a domicili per a suport a persones dependents 



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

equipaments i serveis juvenils.  

 

 

CALENDARI: 
2022-2024 

 

 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I 

ACCIÓ COMUNITÀRIA 

 

Suport i acompanyament als/les 

joves. Dinamització juvenil    

Incorporació d’un dinamitzador juvenil al barri a 

jornada complerta. Inici Maig 2022.  
 

Presentació i inici a tots els serveis/equipaments en relació 

als/les joves al Poble-sec (Comissió Tècnica Jove) 

 

Objectius/tasques 

• Acompanyament i enfortiment de l’Associació Joves 

Units 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 (Festa Major, 

Carnaval, 25N, 8M, tallers, festival, etc).  

• Relacionar serveis (12@16, Tarda Jove, PIJ Paral.lel, 

ApC,  equipaments culturals de proximitat (CC El 

Sortidor CC Albareda) i entitats juvenils. 



AGENTS IMPLICATS: 
IGOB, PdB, equipaments, serveis i 

entitats  juvenils.  

 

 

CALENDARI: 
Octubre-Novembre 2022 

 

 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I 

ACCIÓ COMUNITÀRIA 

 

Programa de Nous Lideratges 

per a joves  

El Pla de Barris impulsa, en col·laboració amb l’Institut de 

Govern i Polítiques Públiques (IGOP) la 4ª edició del 

programa de formació vivencial i empoderament adreçat a 

joves dels 16 setze barris del Pla de Barris per tal que puguin 

contribuir millor a construir teixit social i a ser promotors de 

propostes col·lectives als seus barris i a la ciutat. 

 

 

S’executa a traves d’un programa formatiu gratuït per i les 

joves (20-30 anys) i es concreta en tres caps de setmana 

intensius sobre aspectes de desenvolupament comunitari, 

coneixement i comprensió de l’entorn sociopolític. 

 

  

Per fer-ho efectiu, hem demanat a les Antenes de cada barri 

que ens ajudin, a través de materials comunicatius, en la 

difusió als/les joves el més aviat millor (Associació de Joves 

Units del Poble-sec i PIJ Paral·lel).  

Tenim 3 joves del Poble-sec. 16 places de tots el PdB.  



AGENTS IMPLICATS: 

DTE S-M, PdB i entitats del 

barri 

 

CALENDARI: Semestral 

(Primavera/tardor) 2022-2023 

 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I ACCIÓ 

COMUNITÀRIA 

 

Vetllar per enfortir la convivència i 

el civisme de la vida comunitària  
 

Servei de dinamització comunitària d’espais 

públics per la millora de la convivència i la 

cohesió social.   
  

.  

 

 

 



AGENTS IMPLICATS: 

DTE S-M, serveis/equipaments, 

PdB i entitats del barri 

 

CALENDARI: 
Febrer a Juliol -Festa Major 

(21.05.22)- 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I ACCIÓ 

COMUNITÀRIA 

 

Vetllar per enfortir la convivència i 

el civisme de la vida comunitària  
 

Servei de dinamització comunitària d’espais 

públics per la millora de la convivència i la 

cohesió social  
  

.  

 

 

 

 

 

Dinamització i intervenció comunitària a l’espai públic de 

la plaça de Santa Madrona. Dinamitza Raons Públiques. 

 

Activitat oberta a veïns i veïnes de totes les edats i a entitats 

del barri que vulguin jugar a la plaça amb jocs de taula. Són 3 

hores d'activitat més 1/2 hora de preparació abans i després 

de l'activitat. 

 

El grup motor està definint la continuïtat amb la participació 

comunitària (equip d'educadors i educadores  de convivència i 

prevenció del Districte de Sants-Montjuïc, Pla Comunitari del 

Poble-sec, l'Associació d'Amics de Sta. Madrona, el Centre de 

Dia Poble-sec i botiguers de la plaça. El repte està a gestionar 

la logística dels materials (principalment taules i cadires, per 

continuar fent l'activitat de jocs de taula).  



AGENTS IMPLICATS: 

DTE S-M,  PdB i entitats del 

barri 

 

 

CALENDARI: 

Gener 2022-2024 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I ACCIÓ 

COMUNITÀRIA 

 

Vetllar per enfortir la convivència 

i el civisme de la vida 

comunitària  

 
 

.  

 

 

 

 

 

Enfortiment del teixit associatiu i social en 

col·laboració amb de Espai Torre Jussana – Serveis 

per a Associacions 

 

 
Creació de l’enquesta per saber necessitats dirigida a les 2 

grans entitats del barri (Coordinadora d’Entitats i CooperaSec) 

per part de Torre Jussana.  

 

 

18 entitats han contestat l’enquesta per fer l’assessorament 

(11 associacions, 2 federacions, 3 grups informals, 2 

cooperatives). Anàlisi de les dades recollides en l'enquesta 

amb blocs d'intervenció grupal i individual per a demandes 

concretes. A partir de setembre s’inicia l’acció.  

 

Federació Coordinadora d'Entitats del Poble Sec 

Federació Cooperasec 

Associació Més que cures 

Asociación cultural social arte culinario de Honduras  

Associació La creatura, reDproductora feminista 

Associació Somlaclau 

AICEC-ADICAE. Drets de les Persones Consumidores 

Associació Diables del Poble Sec 

Associació Bona voluntat en acció 

Associació La Formiga 

Associació Castellers del Poble Sec 

Las Espigadoras. Grup informal 

Cuidem Montjuïc. Grup informal 

Trocasec. Xarxa intercanvi. Grup informal 

Cooperativa Raons Públiques 

Cooperativa La Raposa  

Associació Cultural La Bibliomusicineteca 

Associació Radioactius 



AGENTS IMPLICATS: 

DTE S-M,  PdB i entitats del 

barri 

 

 

CALENDARI: 

Gener 2022-2024 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I ACCIÓ 

COMUNITÀRIA 

.  

 

 

 

 

 

Proposta d’enfortiment:  

Cicle de tallers grupals 
 

Sessió 1. Estratègia i objectius de l’entitat 

Sessió 2. Participació interna 

Sessió 3. Comunicació Externa 

Sessió 4. Captació de fons i viabilitat econòmica 



AGENTS IMPLICATS: 

DTE S-M, PdB i entitats del 

barri 

 

 

CALENDARI: 

Juny-Juliol 2022 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I ACCIÓ 

COMUNITÀRIA 
 

Vetllar per enfortir la convivència i 

el civisme de la vida comunitària  
 

.  

 

 

 

Campanya Orgull Poble-sequí,  

Campanya de foment de la convivència i d’orgull i 

pertinença al barri 
 Impulsat conjuntament amb Dte S-M, Orgull Poble-seguí, 

CERHISEC, Associació de Veïns del Poble-sec i  

l’Associació de comerciants del Poble-sec i Paral.lel.  

Punts de repartiment:  CC Sortidor, CC Albareda, Biblioteca 

Francesc Boix.  També es varen repartir a la Mostra 

d’Entitats de la Coordinadora d’entitats del Poble-sec 

(18.05.22). 

  

 Programació cultural "Obrim el Molino“ Festa 

Major del Poble-sec 22 i 23 de juliol de 2022   
Des de Pla de Barris estem facilitant una programació 

cultural extraordinària amb entitats del barri en el marc de 

la Festa Major que permeti al veïnat gaudir del Molino, un 

equipament de referència del barri que ha estat adquirit per 

l’Ajuntament de Barcelona, de mans de l’ICUB. La 

programació contemplarà el divendres rutes històriques per 

l’edifici, espectacles d’humor i cabaret i el dissabte sessió 

matinal infantil de màgia. 



AGENTS IMPLICATS: 
BIMSA, Districte S-M i PdB 

 

 

CALENDARI: 
2022-2023 

ESPAI PÚBLIC I ACCESIBILITAT  

Pacificació i millora de la 

connectivitat del barri  

 
Re-urbanizació del carrer Elkano 

(des del c/ Jaume Fabra al  

c/ Margarit)  

Remodelació de la secció del carrer, amb plataforma 

segregada, ampliant voreres i deixant un carril de 

circulació i un cordó d’aparcament en cordó, afegint 

arbrat i millorant la il·luminació. 585 m de longitud i una 

amplada aproximada de 10 metres. 

 

El carrer es divideix en dos parts formalment 

diferenciades: entre Radas i Margarit amb plataforma 

segregada, i entre Radas i Jaume Fabra amb plataforma 

única. 

 

Avantprojecte entregat i inici del projecte executiu 

Estimació: Import 1,100M/€. Execució 2023.  

Sessió informativa 04.07.22 CC el Sortidor (Tarda) 

  



 

 

www.pladebarris.barcelona 

Youtube: bit.do/pladebarris 

 

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

