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IV COMISSIÓ DE SEGUIMENT  

PbB Turó de la Peira i Can Peguera 

 

PRESENTACIÓ PROPOSTES PER ÀMBITS 



ESTAT ACCIONS PdB OCTUBRE 2021 

Nombre 

d’accions  

 

Actives: 20 

 

Tancades: 1 

Nombre 

d’accions 

 

Definició: 25  

          

Estudi:   4                                 

               

Projecció: 4 

Educació i Salut: 14 

Drets socials...: 16 

Ocupació...: 16 

Espai Públic: 4 

5 

Proposta (32)                Acció 54  
 

Habitatge: 2 

Sostenibilitat...: 2 



EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA. 14 ACCIONS 

 ACCIONS EN ESTUDI O DEFINICIÓ  

 

5.  Enfortir i incrementar l’oferta existent d’activitats de lleure i extraescolars. 

 

a) Reforç activitats extraescolars (competències bàsiques) existents . En estudi. Proposta transversal PdB 

b) Facilitant l’accés a l’oferta esportiva vigent al territori a infants i joves de famílies amb diferents dificultats (de 

conciliació, econòmiques o d’accés a beques). En definició. Proposta CCD Turó.  

c) Potenciar les TIC en els espais de reforç escolar dotant-los de material i contingut. En definició. Proposta 

CCD Turó, Associació Tronada. 

 

8. Impulsar accions, en col·laboració amb el teixit educatiu i associatiu, que fomentin l’alimentació saludable i 

sostenible. 

a) Projecte d'APS Alimentació Sostenible 2021. Tancada possibilitat de moment, per manca de participació 

dels IES. Associació Enriquezarte. 

b) Estudiar possibilitats per reactivar l’espai de cuina de l’equipament Les Basses i col·laboracions amb el 

Mercat de la Mercè. 

 

 

 En projecció 

Donar suport i promoure accions per a la prevenció i la disminució del consum de tòxics i alcohol.  

Reforç de la salut emocional a través de projectes de lleure educatiu. 

Programa per a garantir un envelliment actiu i saludable i combatre la solitud no volguda. 

 



EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA. 14 ACCIONS 

NÚM
ACCIÓ ESTAT oct-21 nov-21 des-21 gen-22 febr-22 març-22 abr-22 maig-22 juny-22 jul-22 ag-22 set-22 oct-22 nov-22 des-22

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA

1
 Millora de l’Escola El Turó i impuls d’un nou projecte 

educatiu

1.01 Rehabilitació i millora de l'escola El Turó Execució

2
Incorporació de nous perfils professionals als centres 

educatius.

2.01 Programa "De l'equip docent a l'equip educatiu" Execució

3

Projecte d’educació i cultura que treballi a través de les 

arts escèniques com a eina socioeducativa i de 

desenvolupament d’infants i joves.

3.01
Caixa d'eines. Projectes de cultura i educació del Pla de 

barris Execució

4
Fomentar programes de lleure educatiu de base 

comunitària.

4.01 Projecte de lleure socioeducatiu "Baobab" Execució

5
Enfortir i incrementar l’oferta existent d’activitats de 

lleure i extraescolars.

5.01
Projecte Serveis de reforç de competències en l'àmbit 

lingüítsic per a infants en situació de vulnerabilitat. Execució 

Reforç activitats extraescolars (competències bàsiques) Estudi

Facilitant l’accés a l’oferta esportiva vigent al territori a 

infants i joves de famílies amb diferents dificultats (de Definició

Potenciar les TIC en els espais de reforç escolar dotant-los Definició

6 Promoure les transicions educatives al postobligatori.

6.01 Projecte Prometeus Execució

7
Donar suport i promoure accions per a la prevenció i la 

disminució del consum de tòxics i alcohol. Definició

8

Impulsar accions, en col·laboració amb el teixit educatiu i 

associatiu, que fomentin l’alimentació saludable i 

sostenible.

8.01

Servei d'acompanyament als treballs de recerca al 

batxillerat sobre alimentació sostenible i per al foment de 

l'eficiència social Execució

Estudiar possibilitats per reactivar l’espai de cuina de 

l’equipament Les Basses i col·laboracions amb el Mercat de 

la Mercè. Projecció

9
Reforç de la salut emocional a través de projectes de lleure 

educatiu. Projecció

10
Programa per a garantir un envelliment actiu i saludable i 

combatre la solitud no volguda.

Inici: 1 projecte comú als 3 centres. 2 projectes singulars a cada Primària. 1 projecte per definir a IES Barcelona-Congrés

Aterratge projecte Accions lleure

Seguiment projecte

Redacció projecte Licitació Execució d'obra Jul-22 a Set 2023

Incorporació equips Execució projecte. Seguiments. Sinergies. Fins 2024

Exploració proposta amb CCD Turó

Inici Desplegament

Desplegament.Connexions amb Equipament jove Les Basses

Inici contactes

Inici contactes

Inici contactes



AGENTS IMPLICATS: 
Escola El Turó, CEB, PdB, CdS-

PdB 

 

CALENDARI: 
Febrer 2022-Setembre 2023 

Rehabilitació i millora de l’escola El Turó, amb la 

participació de la comunitat educativa, Consorci 

d’educació i Pla de barris. 

 

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 

1.01. Rehabilitació i millora de 

l'escola El Turó  



AGENTS IMPLICATS: 
Escola El Turó, Escola Calderón 

de la Barca, IES Barcelona-

Congrés, Serveis Socials, CEB, 

PdB. 

 

CALENDARI: 
Setembre 2021- 2024 

1. Educador i educadores socials 

2. Educadors/es emocionals (EMO) 

 

S’afegeixen a la resta de nous perfils professionals 

existents a les escoles:  

TIS (Tècnica d’Inserció Social) 

Reforç de l’accés al servei MALL (Mestra d’Audició i 

Llenguatge) 

CREDTIC (Centre de Recursos Educatius per a Alumnes 

amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta) 

. 

 

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 

2.01 Programa "De l'equip 

docent a l'equip educatiu" 



AGENTS IMPLICATS: 
3 Centres Públics, CEB, PdB, 

ICUB, Equipaments i Entitats 

culturals. 

 

CALENDARI: 
Febrer 2022-Setembre 2023 

Projecte d’educació i cultura que treballi a través de les 

arts escèniques com a eina socioeducativa i de 

desenvolupament d’infants i joves: 

1.  Ensenyaments artístics dins horari lectiu. Tàndem 

amb professorat. 

 

Fase d’execució 

Tàndems:  

1. Escola Calderón de la Barca- C.C.Can Basté 

2. Escola El Turó- EART (Espai de Creació Artística i 

Creació Contemporània)  

3. IES Barcelona-Congrés (En Definició) 

4. Proposta per afavorir la transició primària-secundària: 

Batucada intercentres, 6è-1è ESO-Les Basses.  

. 

 

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 

3.01 Caixa d'eines. Projectes 

de cultura i educació del Pla de 

barris 



AGENTS IMPLICATS: 
Escoles El Turó, Calderón de la 

Barca, Amor de Dios, Barcelona-

Congrés, Associació, Tronada, 

Taula jove, IMEB. 

 

CALENDARI: 
Febrer 2022-Setembre 2023 

Diagnosi projecte Baobab curs i estiu per reforçar i 

promoure lleure socioeducatiu (esplais, caus...) i 

reforçar l’oferta d’estiu (Taula d’Infància/Taula jove) 

 

Un professional destinat al territori.  

 

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 

4.01 Projecte de lleure 

socioeducatiu "Baobab" 



AGENTS IMPLICATS: 
Escola El Turó, Escola Calderón 

de la Barca, IMBE, CEB, 

Biblioteques. 

 

CALENDARI: 
Febrer 2022-Setembre 2023 

Projecte per treballar amb els infants (2n i 3 è) 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 

 

Escola Calderón de la Barca, 2 línes, 12 Inscrits. 

Escola El Turó, 1 línies, 12 incrits. 

 

 

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 
5.01 MENJALLIBRES 2.0  

 
“Projecte Serveis de reforç de competències en 

l'àmbit lingüítsic per a infants en situació de 

vulnerabilitat”. 



AGENTS IMPLICATS: 

IES Barcelona-Congrés 

 

 

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: 

6.01 Projecte Prometeus 



AGENTS IMPLICATS: 

IES Barcelona-Congrés, Les 

Basses, CEB, PdB. 

 

 

CALENDARI: 

Curs 2021-2022 

Servei d’orientació, suport i facilitació d’eines i 

recursos a aquells estudiants de batxillerat que triïn 

la temàtica de l’alimentació i el que l’envolta (sectors 

productius i consumidors, amb una mirada de salut, 

ecològica, global i ètica) com a eix central del seu 

Treball de Recerca (TDR). Es desenvoluparà durant 

el 2021-2022, en el marc de Barcelona Capital 

Mundial per l’alimentació Sostenible. 

 

Contacte amb Teixit Comunitari. 

. 

 

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 

8.01 Servei 

d'acompanyament als treballs 

de recerca al batxillerat sobre 

alimentació sostenible i per al 

foment de l'eficiència social 



DRETS SOCIALS, EQUITAT DE GÈNERE I ACCIÓ COMUNITÀRIA 

 ACCIONS EN ESTUDI O DEFINICIÓ  
 
11. Mirada integral d’atenció a la infància 
 
a) Projecte AFA, EBM Turó.  En definició.  
b) Demanda Espai Familiar Trèvol. En estudi 
 
12 Reforçar i complementar intervencions integrals i coordinades amb adolescents i joves. 
  
a) Tastet de Formacions. Taula jove. En definició 
b) Projecte per potenciar la participació dels i les joves en el processos educatius, laborals, associatius a través de les 

expressions artístiques a l’espai públic (murals, graffitis, teatre, concerts…), involucrant-los i treballant el reconeixement 
positiu de la diversitat. En projecció. 

 
14. Projectes de recuperació de la memòria històrica del Turó de la Peira i Can Peguera. 

 
 
a) Projectes per compartir històries de vida de diferents veïns i veïnes del barri, cicles d’activitats interculturals, o punts de 

trobada a través de la dansa i altres expressions artístiques. En projecció. 
 
 

15. Treballar la identitat i el reconeixement de la diversitat a través de la memòria històrica al voltant del parc del Turó de la Peira 
com a espai d’identitat comuna i de cohesió i relació entre tots dos barris, i entre ells i la ciutat  
a) Projecte per fomentar la recuperació de la memòria popular de Can Peguera  
b) Treballar per la inclusió i reconeixement de la diversitat cultural i d’origen.  
c) Projecte integral per dinamitzar i promoure la mirada de la diversitat des dels sectors comercials, i associativa (AFA, AAVV, 

etc.), que faciliti fer un treball d’identificació de les dinàmiques existents als diferents espais públics i si cal fer propostes de 
dinamització cultural. En definició 
 

16. Impulsar accions per promoure l’activitat física i l’esport amb una especial atenció a la mirada de gènere.  
Creació d’espai de treball específic a on participin les entitats i agents socials relacionats amb l’esport, el lleure, l’educació i la 
convivència per crear projectes conjunts- En definició 
 
17.  Promoure accions que contribueixen a la millora de la capacitació digital dels veïns i veïnes i al trencament de l’escletxa 
digital.  
 
a) Projecte que impliqui la comunitat en la formació i capacitació digital vinculada a qüestions pràctiques i quotidianes com 

poden ser la gestió d’ajuts i beques escolars. En estudi. 



DRETS SOCIALS, EQUITAT DE GÈNERE I ACCIÓ COMUNITÀRIA 

NÚM
ACCIÓ ESTAT oct-21 nov-21 des-21 gen-22 febr-22 març-22 abr-22 maig-22 juny-22 jul-22 ag-22 set-22 oct-22 nov-22 des-22

DRETS SOCIALS, EQUITAT DE GÈNERE I ACCIÓ 

COMUNITÀRIA

11 Mirada integral d’atenció a la infància

11.01
Projecte Tornada. Acompanyament infants Centre Obert.

Execució

Projecte AFA EBM
Definició

Demanda Espai Familiar Trèvol Estudi

Espai de trobada i intercanvi, pas Bressol a primària 

(Ex.Trinitat Vella)

12

Reforçar i complementar intervencions integrals i 

coordinades amb adolescents i joves.

12.01 Espai de trobada juvenil IES-Barcelona-Congrès Execució

12.02
Projecte "La sexualitat travessa les nostres vides"

Execució

12.03 Dinamització d'activitats per joves estiu 2021 Tancat

Tastet de Formacions. Taula jove Definició

Projecte per potenciar la participació dels i les joves en el 

processos educatius, laborals, associatius a través de les 

expressions artístiques a l’espai públic (murals, grafitis, 

teatre, concerts…), involucrant-los i treballant el 

reconeixement positiu de la diversitat Definició

Identificar els espais de trobada existents per a joves per 

fer un plantejament conjunt entre els equipaments i 

serveis actuals per potenciar-los Estudi

13  Projecte de promoció de la conciliació.

13.01 Projecte Concilia Execució

14
Projectes de recuperació de la memòria històrica del Turó 

de la Peira i Can Peguera. Projecció

Projectes per compartir històries de vida de diferents veïns 

i veïnes del barri, cicles d’activitats interculturals, o punts 

de trobada a través de la dansa i altres expressions 

artístiques

Treballar la identitat i el reconeixement de la diversitat a 

través de la memòria històrica al voltant del parc del Turó 

de la Peira com a espai d’identitat comuna i de cohesió i 

relació entre tots dos barris, i entre ells i la ciutat

Projecte per fomentar la recuperació de la memòria 

popular de Can Peguera

15
Treballar per la inclusió i reconeixement de la diversitat 

cultural i d’origen.

15.01 Programa d'enfortiment associactiu Execució

Projecte de mediació i promoció de la participació 

comunitària conjuntament amb els grups organitzats de 

col·lectius d’origen diversos Projecció

Projecte integral per dinamitzar i promoure la mirada de la 

diversitat des dels sectors comercials, i associativa (AFA, 

AAVV, etc.), que faciliti fer un treball d’identificació de les 

dinàmiques existents als diferents espais públics i si cal fer Definició

Estudi propostes

Estudi propostes

Desplegament Definició 

Programació. Menor
Programació d'activitats. Concurs

Valoració estiu 2022 Proposta. Menor

Definicio proposta. Menor Desplegament. Seguiment

Definició Desplegament

Estudi proposta

Definicio proposta. Proposta definitiva. Concur

Aterratge Seguiment projecte. Fins desembre 2022. Traspàs Àrea de Drets Socials

Definicio proposta. 

Menor
Desplegament

Definicio proposta. 

Menor
Desplegament

Estudi propostes



DRETS SOCIALS, EQUITAT DE GÈNERE I ACCIÓ COMUNITÀRIA 

NÚM
ACCIÓ ESTAT oct-21 nov-21 des-21 gen-22 febr-22 març-22 abr-22 maig-22 juny-22 jul-22 ag-22 set-22 oct-22 nov-22 des-22

DRETS SOCIALS, EQUITAT DE GÈNERE I ACCIÓ 

COMUNITÀRIA

16
Impulsar accions per promoure l’activitat física i l’esport 

amb una especial atenció a la mirada de gènere.

Creació d’espai de treball específic a on participin les 

entitats i agents socials relacionats amb l’esport, el lleure, 

l’educació i la convivència per crear projectes conjunts

Definició

Intervencions relacionades amb la promoció de nous 

espais esportius, una nova mirada als ja existents

Incorporació de noves modalitats esportives o esports 

minoritaris, i facilitats per a l’accés a aquest per diferents 

col·lectius (joves en situació de vulnerabilitat, nenes i 

joves adolescents, grups de joves amb usos intensius 

d’espais públics…)

S’estudiarà la dinamització d’aquests nous espais, amb una 

especial atenció a la mirada intercultural i de gènere

17

Promoure accions que contribueixen a la millora de la 

capacitació digital dels veïns i veïnes i al trencament de 

l’escletxa digital.

17.01 
Apropar la connectivitat WiFi a la ciutadania des dels 

equipaments de proximitat. Execució

Projecte que impliqui la comunitat en la formació i 

capacitació digital vinculada a qüestions pràctiques i 

quotidianes com poden ser la gestió d’ajuts i beques Definició

Estudi propostes Grups Parc TP

Estudi propostes Grups Parc TP

Desplegament proposta

Definició proposta amb 

CCD Turó

Redacció Proposta. Possible 

Concurs. Inclourem antena millora 

Wi-Fi

Implementació projecte



AGENTS IMPLICATS: 

Associació Tronada, Escoles. 

 

 

CALENDARI: 

2021-2022 

Servei de recollida d'aquells infants, que 

per les seves casuístiques ho requereixin, al seu 

centre escolar i el posterior 

acompanyament al Centre Obert. Objectius 

Reduïr l'absentisme escolar i al Centre Obert. 

- Afavorir la conciliació laboral/familiar. 

-Generar espais educatius que garanteixin entorns 

segurs i de protecció. 

- Intervenir en la realitat del context del barri. 

(escoles, professionals educatius, 

amics/es dels infants, famílies…). 

. 

 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I AC 

 

 

11.01 Projecte Tornada. 

Acompanyament infants Centre 

Obert. 



AGENTS IMPLICATS: 
IES Barcelona-Congrés, CCD 

Montsant, Club de patinatge i el 

Secció Esportiva Santa Eulàlia 

(S.E.S.E.). 

 

 

CALENDARI: 
2021-2022 

 

 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I AC 

 

12.01 Espai de trobada juvenil 

IES-Barcelona-Congrès 

Dinamització de les activitats extraescolars que es duguin a 

terme principalment al pati de l’IES Barcelona-Congrés, en 

horari no lectiu, i també a altres entorns relacionats.  

 

L’objectiu d’aquesta dinamització és donar suport a la 

gestió dels usos del pati per part de les entitats actuals, o 

altres projectes que es puguin desenvolupar en aquest 

espai. 



AGENTS IMPLICATS: 
Professionals Serveis Socials, Les 

Basses, Can Peguera, Baobab, 

joves dels barris. 

 

CALENDARI: 
2021-2022 

El projecte consisteix en  treballar juntament amb els 

agents, serveis i professionals que intervenen amb 

joves per a la construcció conjunta d’un pla 

d’activitats en matèria de relacions afectivo-sexuals 

positives.  

A partir del coneixement dels i les professionals es 

fa un treball de diàleg, apropament  a conceptes 

com el què entenem per relacions afectivo-sexuals 

positives, incorporació de les perspectives 

feministes, un exercici de deconstrucció de 

paradigmes i rols sexuals i afectius, etc. per tal de 

donar forma a un pla d’activitats concretes  a 

desenvolupar amb els i les joves durant el 2022. 

 

 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I AC 

 

12.02 Projecte "La sexualitat 

travessa les nostres vides"  



AGENTS IMPLICATS: 

Associació Tronada, Escoles. 

 

 

CALENDARI: 

2021-2022 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I AC 

13.01 Projecte Concilia 

Servei de cura d'infants a demanda a disposició de 

les famílies residents als barris del Pla de Barris 

Infants d' 1 a 12 anys (segons el barri de 3 a 12 

anys). Gratuït. Escola Calderón de la Barca. 

Famílies monoparentals o dones que pateixen 

violència masclista, Famílies amb pocs recursos. 

Dilluns a dissabte des de les 15.00 fins les 20.30 h, i 

els *festius i dissabtes *, de 9.30 a 14.00 h i de 15.30 

a 18.30 h. Els infants d'1 a 3 anys podran accedir al 

servei de dilluns a divendres a partir de les 17.15 i 

els caps de setmana durant tot el dia,  als barris de 

Trinitat Vella, el Besòs i el Maresme, el Raval i Zona 

Nord.  

Tel. 623328971 / concilia.turodelapeira@incoop.cat. 

 

 



AGENTS IMPLICATS: 

TORRE JUSSANA, Centre de 

Serveis a les associacions 

 

 

CALENDARI: 

2021-2024 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I AC 

15.01 Programa d’enfortiment 

associatiu 

Servei d’acompanyament integral a entitats a través 

de l’acompanyament individual i l’impuls a la creació 

de projectes d’interès general amb mirada 

comunitària. 

 

(Més informació al final de la presentació) 

 

 



AGENTS IMPLICATS: 
Equipaments de proximitat. 

 

 

CALENDARI: 
2021-2023 

Millora/instal·lació de xarxes WiFi municipal d’alta 

velocitat (wifi Barcelona) a equipaments de 

proximitat. 

Objectiu: Facilitar punts de connexió d’alta velocitat 

a veïns i veïnes amb dificultat d’accés a internet, i 

als i les usuàries dels equipaments. 

 

Equipament jove Les Basses 

Casal de barri La Cosa Nostra 

Casal de gent gran de TP 

Casal de gent gran CP 

 

 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I AC 

17.01  Apropar la connectivitat 

WiFi a la ciutadania des dels 

equipaments de proximitat. 



     HABITATGE 

NÚM
ACCIÓ ESTAT oct-21 nov-21 des-21 gen-22 febr-22 març-22 abr-22 maig-22 juny-22 jul-22 ag-22 set-22 oct-22 nov-22 des-22

HABITATGE

18 Creació d’un Observatori Social de Can Peguera Definició

19

Promoure la rehabilitació i regeneració urbana de finques 

d’alta complexitat mitjançant l’acompanyament tècnic i 

social.

19.01 Programa Finques d'Alta Complexitat Execució

Valoració Gerencia 

Desplegament projecte. Connectar amb territori.

 ACCIONS EN ESTUDI O DEFINICIÓ  

 

18. Creació d’un Observatori Social de Can Peguera 

 



AGENTS IMPLICATS: 
Districte de NouBarris, Equip 

Especilitzat Foment de Ciutat, 

Oficina d’Habitage. 

 

 

CALENDARI: 
2021-2024 

HABITATGE 

19.01 Programa Finques d'Alta 

Complexitat 

Turó de la Peira (7): RB FABRA I PUIG, 394; CL 

VALL D'ORDESA, 15; CL TRAVAU, 61; VALL 

D'ORDESA, 3; VALL D'ORDESA, 23; CADI, 10; 

CADI, 37. –  

 

Els equips del programa ja estan contactant amb les 

CCPP per analitzar la seva situació i valorar la seva 

participació al programa. - El llistat de finques s’ha 

obtingut a partir d’aportacions de l’Oficina 

d’Habitatge, Districte i també per part de l’equip de 

Pla de Barris i FACs intentant donar continuïtat a la 

intervenció en la primera edició del programa i 

també fer coincidir l’actuació en finques amb àmbits 

de remodelació de l’espai públic. 

 

 



OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I ECONOMIA SOCIAL 

 ACCIONS EN DEFINICIÓ  
 

20.01 Dispostiu d'Inserció laboral Turó de la Peira i Can Peguera 
 
22 Programes de regularització mitjançant la contractació i d’homologació d’estudis.  
22.02 Programa de Formació i Regfularització laboral 
22.03 Programa de Formació i Regfularització laboral cures.  
 
23 Programes de formació i experienciació laboral. 
23.01 Barri d'Oficis 
 Projectes formació ocupacional 
 Tastets joves-diversos barris 
 
24 Reforçar el paper del Mercat de la Mercè en la dinamització del seu entorn proper i en la promoció de 
projectes de salut alimentària. 
 
25 Programa integral de suport i enfortiment del comerç  i l’economia de proximitat 
  Comerç Nou barris 
  Comerç carrer Cadí. En estudi, Proposta Associació de comerciants de Turó de la Peira i comerciants carrer 

 Cadí.  
 
26 Combatre les desigualtats de gènere 
26.01 Programa integral (amb CP) treballadores llar i cures 
 Resta de projectes vinculats mesura govern contra feminització pobresa 
 
27 Activació de locals buits en planta baixa i suport a l’emprenedoria. 
27.01  Activació de locals buits en planta baixa 

 



OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I ECONOMIA SOCIAL 

NÚM
ACCIÓ ESTAT oct-21 nov-21 des-21 gen-22 febr-22 març-22 abr-22 maig-22 juny-22 jul-22 ag-22 set-22 oct-22 nov-22 des-22

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I ECONOMIA SOCIAL

20 Dispositiu d’orientació laboral

20.01
Dispostiu d'Inserció laboral Turó de la Peira i Can Peguera

Definició

21 Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE).

21.01 Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE). Execució

22
Programes de regularització mitjançant la contractació i 

d’homologació d’estudis. 

22.01 Programa d’homologació d’estudis no universitaris Execució

22.02 Programa de Formació i Regfularització laboral Definició

22.03 Programa de Formació i Regfularització laboral cures. Definició

23 Programes de formació i experienciació laboral.

23.01 Barri d'Oficis Definició

Projectes formació ocupacional Definició

Tastets joves-diversos barris Definició

24

Reforçar el paper del Mercat de la Mercè en la 

dinamització del seu entorn proper i en la promoció de 

projectes de salut alimentària. Definició

25
Programa integral de suport i enfortiment del comerç  i 

l’economia de proximitat Definició

Comerç Nou barris Definició

Comerç carrer Cadí Definició

26 Combatre les desigualtats de gènere Definició

26.01 Programa integral (amb CP) treballadores llar i cures Definició

Resta de projectes vinculats mesura govern contra 

feminització pobresa Definició

27
Activació de locals buits en planta baixa i suport a 

l’emprenedoria.

27.01 Activació de locals buits en planta baixa Definició

Definició i Licitació Desplegament. Fins 2024

Definició i Licitació Desplegament. Fins juliol 2023

Definició i Licitació Desplegament 

Definició i Licitació Desplegament diverses especialitats. Fins abril 2025

Definició i Licitació Desplegament. Fins 2024

Definició i Licitació Desplegament

Definició i Licitació Desplegament

Definició i Licitació Desplegament. Fins 2024?

Definició i Licitació

Definició i Licitació

Desplegament. Diverses especialitats. Fins Març 2024

Desplegament edició específica treballadores de la llar i cures. Fins Març 2024

Desplegament i Definició Licitació Desplegament i definició continuïtat 2023

Definició Desplegament fins desembre 2023



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de 

NouBarris, Entitats territori. 

 

 

CALENDARI: 
2021-2022 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 

ECONOMIA SOCIAL 

21.01 Xarxa de Resposta 

Socioeconòmica (XARSE) 

1. Suport 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 

 

Desde 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. 

 

CITA PRÈVIA 

653 40 66 35 

Álvaro Parra (aparra@insercoop.org) 

 



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de 

NouBarris, Entitats territori. 

 

 

CALENDARI: 
2021-2022 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 

ECONOMIA SOCIAL 

22.01 Programa 

d’homologació d’estudis no 

universitaris 

Servei d’assessorament, acompanyament jurídic i 

subvenció econòmica per facilitar l’homologació dels 

estudis cursats a l’estranger. NouBarris Acull 

Durant el 2021 s’han obert 47 nous expedients.  

 Zona Nord: 13 

 Trinitat Nova: 8 

 Roquetes: 14 

 Can Peguera: 2 

 Prosperitat: 6 

 Verdum: 3 

 Altres barris: 1 

Malgrat no estava previst, a les persones de Turó de la 

Peira, Can Peguera i la Prosperitat se’ls hi ofereix la 

possibilitat de ser ateses a Can Basté 

 

 



1. Formació i regularització 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 

Esperanza de vida / Tuberculosis 

% de atur registrat entre 16-64 anys 

Paro / Fecunditat adolescent / 

Esperanza de vida / Tuberculosis 

 
 Anteriorment pilot a l’Eix Besòs al Pdb 16-20 amb 10 persones. Les 10 regularitzades i treballant 

actualment. 

 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. 

 Una de les especialitats serà en cures, vinculat als projectes contra la feminització de la pobresa.  

 

 

 

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

 

40 places per tots els barris . 

 

Estat actual: Pendent de definir.  

 

 

 



2. Homologació d’estudis i acreditació de competències 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 

Esperanza de vida / Tuberculosis 

% de atur registrat entre 16-64 anys 

Paro / Fecunditat adolescent / 

Esperanza de vida / Tuberculosis 

 
 Anteriorment a Nou Barris. 

 Homologació d’estudis per a persones que han estudiat a l’estranger (cal acabar d’acordar si incloem 

estudis universitaris). 

 Acreditació de competències per al reconeixement de l’experiència laboral. 

 

 

Calendari previst: Inici durant gener de 2022. Durada fins 2on trimestre de 2024. 

 

Model contractació: 

• Nou barris: Menor amb 9 barris Acull només per l’homologació. 

 

Estat actual: Definit, pendent de publicar. 

 

 



3. Formació ocupacional. 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 

Esperanza de vida / Tuberculosis 

% de atur registrat entre 16-64 anys 

Paro / Fecunditat adolescent / 

Esperanza de vida / Tuberculosis 

 
 

Calendari previst: Inici durant  2on trimestre de 2022 fins juny del 2024. 

 

Model contractació: A definir segons projecte. 

 

Estat actual: a definir. 

 

 



4. Experienciació laboral-Barris d’oficis. 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 

Esperanza de vida / Tuberculosis 

% de atur registrat entre 16-64 anys 

Paro / Fecunditat adolescent / 

Esperanza de vida / Tuberculosis 

 
 Projectes amb formació becada (canvi de model del Pla anterior) i contractació. 

 

 

Calendari previst: Inici durant  1er trimestre de 2022 fins juny del 2024. 

 

Model contractació: Licitació 

 

Estat actual: 

 Projecte Rehabilitació: Ja definit i pendent de publicar. 

 Altres especialitats: Pendent de definir.  

 

 



5.- Projectes específics per joves. 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 

Esperanza de vida / Tuberculosis 

% de atur registrat entre 16-64 anys 

Paro / Fecunditat adolescent / 

Esperanza de vida / Tuberculosis 

 
Projectes específics per a joves tipus “tastet d’oficis”. Possibles sectors: 

• Cultura (Palau de ala Música). 

• Nàutica ( Federació Catalana de Vela, Inservela). 

• Motor (Monlau). 

• TIC (Projecte reparació ordinadors). 

• Altres? 

 

 

Calendari previst: Inici durant  2on trimestre de 2022 fins juny del 2024. 

 

Model contractació: A definir segons projecte.  

 

Estat actual: a definir. 

 

 

 

 



6.Dispositius Orientació laboral. 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 

Esperanza de vida / Tuberculosis 

% de atur registrat entre 16-64 anys 

Paro / Fecunditat adolescent / 

Esperanza de vida / Tuberculosis 

 

 
 Dispositius d’orientació que inclouen formació a mida, transversal,  borsa de treball i suport emocional. 

 

 

 

Calendari previst: 21 febrer 21 - 20 juny 24. 

 

 

Estat actual: Pendent de publicar. 

 

 

 

 



7. Comerç Nou Barris. 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 

Esperanza de vida / Tuberculosis 

% de atur registrat entre 16-64 anys 

Paro / Fecunditat adolescent / 

Esperanza de vida / Tuberculosis 

L’objecte principal d’aquest contracte és l’execució d’un programa integral de suport i enfortiment del comerç i 

l’economia de proximitat que contribueixi a millorar les seves condicions actuals i a reforçar la seva sostenibilitat 

com agent econòmic i de generació de llocs de feina però també com a contribuïdor al desenvolupament social 

dels barris. Objectius: 

 

a) Diagnosticar l’estat dels comerços dels barris així com identificar les seves necessitats de millora.  

b) Aprofundir en la digitalització del comerç a través d’assessorament, formació a mida i derivació a subvencions 

i recursos per a l’adquisició del programari i els dispositius adequats.   

c) Assessorar i acompanyar cap els recursos que contribueixin a millorar l’accessibilitat als locals comercials.  

d) Assessorar i acompanyar cap els recursos que contribueixin a millorar la imatge exterior i interior del comerç 

per tal de millorar les condicions del comerç.  

e) Assessorar i acompanyar cap els recursos en matèria  d’eficiència energètica dels comerços a partir de la 

renovació d’equips i/o elements elèctrics, del reforç de l’aïllament o de l’adequació climàtica de l’establiment, 

etc.  

f) Promoure la compra en el comerç de proximitat.  

 

 

Calendari previst: 2022- 2024. 

 

Model contractació:  

• Licitació transversal.  

 

Estat actual: Pendent de publicar. 



7. Comerç carrer Cadí. 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 

Esperanza de vida / Tuberculosis 

% de atur registrat entre 16-64 anys 

Paro / Fecunditat adolescent / 

Esperanza de vida / Tuberculosis 

 
 Projecte a començar a estudiar amb comerciants del carrer Cadí i Associacions de Comerciants de Turó de 

la Peira, per potenciar el comerç existent.  

 

 Es preveu fer una intervenció integral per la millora de la imatge del carrer (estudi plantar flors en escocells 

arbres, intervenció artística i neteja de persianes, campanya de difusió i promoció del comerç, etc.) 

 

 Es preveu connectar amb Tastet de formació i proposta artística de Les Basses.  

 

 

Calendari previst: Definició Novembre 21- Febrer 2022.  

 

 

 

 

 



ESPAI PÚBLIC I ACCESIBILITAT  

NÚM
ACCIÓ ESTAT oct-21 nov-21 des-21 gen-22 febr-22 març-22 abr-22 maig-22 juny-22 jul-22 ag-22 set-22 oct-22 nov-22 des-22

ESPAI PÚBLIC I ACCESSIBILITAT

28

Execució de la primera fase del balcó d’equipaments a Can 

Peguera i iniciar, si s’escau, la redacció dels projectes 

constructius de la fase 2. 

28.01 
Execució de la primera fase del balcó d’equipaments a Can 

Peguera Execució

29
Intervencions estratègiques a l’espai públic dels dos barris.  

29.01

Millora dels entorns del Col·legi Amor de Dios amb criteris 

de millora d’espais d’estada i joc

Execució

30
Projecte integral de transformació del parc del Turó de la 

Peira.

30.01
Procès de participació previ al projecte de transformació 

del Parc de TP Execució

30.02 Obres de transformació del Parc del Turó de la Peira Execució

Execució d'obra fins gener 2023. Comissió de seguiment d'obres

Definició i contractació equip 

redactor
Procés de participació i execució d'obra. 

Realitzat maig a octubre Treball espais temàtics i acompanyament projecte equip redactor

Definició



AGENTS IMPLICATS: 
Comissió de seguiment Balcó 

d’equipaments, BIMSA, Districte de 

Nou Barris. 

 

 

CALENDARI: 
2021-2023 

ESPAI PÚBLIC I ACCESIBILITAT  

28.01  Execució de la primera 

fase del balcó d’equipaments a 

Can Peguera 

Amb aquesta intervenció, que forma part del Pla de 

futur de Can Peguera, es millora 

la connexió i l’accessibilitat als dos barris, els 

accessos a la zona d’equipaments 

de Can Peguera i al parc, així com els espais 

esportius. 

 

Hi ha una Comissió de seguiment conformada per 

entitats i equipaments de Can Peguera 

principalment, i algunes de Turó de la Peira.  



AGENTS IMPLICATS: 
Col·legi Amor de Dios, BIMSA, 

Districte de NouBarris. 

 

 

CALENDARI: 
2021-2022 

ESPAI PÚBLIC I ACCESIBILITAT  

29.01 "Millora dels entorns del 

Col·legi Amor de Dios amb 

criteris de millora d’espais 

d’estada i joc" 

Intervenció de pacificació dels entorns escolar de 

l’escola Amor de Dios. 

 

S’ha fet una primera trobada amb l’escola per valorar la 

situació actual i els criteris tècnics per l’abordatge 

d’aquesta millora (criteris d’entorns escolars).  

 

Procés de participació amb la comunitat educativa i 

agents principals del barri. 

 



AGENTS IMPLICATS: 
Comissió de seguiment, BIMSA, 

Districte Nou Barris. 

 

 

CALENDARI: 
2021-2022 

ESPAI PÚBLIC I ACCESIBILITAT  
30.01 Procès de participació previ 

al projecte de transformació del Parc 

de TP 

Procés de participació per l’elaboració d’un 

document/guia per a l’equip redactor del projecte de 

remodelació del Parc, així com a l’empresa BIMSA), 

a l’hora d’elaborar el projecte de remodelació del 

Parc del Turó de la Peira. 

 Sessions de debat participatiu, Entrevistes, 

recorreguts de reconeixements, Enquestes a peu 

de carrer, Sessions en centres educatius. 

 227 participants (heterogenitat i diversitat) 

 180 propostes 

 5 Categoríes: Biodiversitat, Accesibilitat, Mobilitat 

i senyalètica, Espais definits del parc, Usos i 

activitats, Seguretat. 

 

 



    SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 

NÚM
ACCIÓ ESTAT oct-21 nov-21 des-21 gen-22 febr-22 març-22 abr-22 maig-22 juny-22 jul-22 ag-22 set-22 oct-22 nov-22 des-22

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I EMERGÈNCIA CLIMÀTICA

31

Promoure campanyes de sensibilització sobre 

sostenibilitat ambiental i emergència climàtica aterrades 

al barri. Definició

32

Garantir una xarxa de proximitat d'espais climàticament 

confortables per poder donar-hi suport en episodis de 

calor

32.01
Millora d'es`pais d'estada i de joc infantil. "Espais de 

refresc" Definició

Definició

Definició



AGENTS IMPLICATS: 
BIMSA, Districte de NouBarris, 

AAVV, Equipaments i entitats 

properes a les àrees. 

 

 

CALENDARI: 
2021-2023 

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I 

EMERGÈNCIA CLIMÀTICA 

 
32.01 Millora d'espais d'estada i de 

joc infantil. "Espais de refresc" 

Millorar espais de joc infantil i d’estada de Can 

Peguera i Turó de la Peira amb mirada i participació 

d’infants i famílies, així com amb l’objectiu de crear 

espais climàticament confortables 

per poder donar-hi suport en episodis de calor. 



CALENDARI: 

2021 - 2024 

QUÈ ÉS? 

Servei d’acompanyament integral a entitats a 

través de l’acompanyament individual i l’impuls a 

la creació de projectes d’interès general amb 

mirada comunitària. 

 

OBJECTIUS 

• Millorar el treball relacional entre 
associacions, equipaments de proximitat i 
serveis. 

• Enfortir la participació i la governança 
democràtica de les entitats 

• Enfortir els projectes comunitaris de les 
entitats. 

 

PROGRAMA D’ENFORTIMENT 

ASSOCIATIU - PLA DE BARRIS 
Col·laboració amb TORRE 

JUSSANA, Centre de Serveis 

a les associacions 



Títol del capítol  títol de la pàgina 

A qui va dirigit? 

Índex de renta familiar disponible 

Peu de foto en blanc sobre fons fosc 

A qui va dirigit?  

 Associacions i coordinadores (juntes) 

 Grups i col·lectius informals 

 Entitats gestores d’Equipaments de 

proximitat. 

Serveis que s’ofereixen 

 

 Acompanyament personalitzat a 

entitats (3 mesos a 1 any) 

 Assessoraments 

 Accions formatives 

 Eines i recursos 



Títol del capítol  títol de la pàgina 

Com us podem acompanyar? 

Índex de renta familiar disponible % de atur registrat entre 16-64 anys 

S’entén com a procés en diferents fases: 

 Primera reunió de contacte: identificar necessitats i inquietuds. 

 Elaboració Pla d’acció: signatura acord de col·laboració (6 mesos) 

 Facilitació sessions de treball, recursos (formacions, 

assessoraments). 

 Seguiment i avaluació: coneixement compartit. 

 

Compromís per part de l’entitat: 

És important garantir un mínim de participants i implicació de l’entitat en 

el procés de treball. Es demana corresponsabilitat i el compliments dels 

acords per part de l’entitat i Torre Jussana. 

 



Associació 

Amics Pl. Orwell 

Banc de recursos 

Trinitat Vella 

Títol del capítol  títol de la pàgina 

Acompanyaments Torre Jussana Pla de Barris 2017-20 

Punt de partida: Falta de reconeixement de l’AFA; pocs espais de 

relació; baixa participació a les activitats de l’escola i el barri... 

Creació figura delegades de classe i Grup Motor: dinamització 

d’activitats a l’escola i al barri, visibilització de l’AFA, creació espais 

de relació. Assumpció lideratge del projecte, garantint la renovació 

de la junta, millorant la relació amb l’escola i seguiment de les 

extraescolars.  

AFA Escola 

La Pau 

Constitució d’una associació veïnal per dinamitzar i dignificar el 

barri, a partir de les necessitats detectades. 

Creació d’un Grup Motor per la definició del projecte: objectius, 

àmbit d’actuació, activitats i funcionament intern. Repte d’establir 

vincles amb altres entitats i agents per treballar conjuntament. 

Presentació de l’associació a una activitat del barri (festa de la 

gent gran).  

Punt de partida: adquisició de noves carrosses i altres materials 

que es volen posar a disposició de les entitats de Trinitat Vella. 

Creació Grup Motor amb les entitats culturals més implicades al 

cicle festiu del barri (4). Elaboren protocol de cessió i gestió dels 

materials, fan inventari, defineixen el rol de cada entitat en la gestió 

dels materials. Treball de funcionament intern: pressa de 

decisions, dinàmica de treball i mirada comunitària.  



 

Convocàtoria conjunta 

 

www.pladebarris.barcelona 

Youtube: bit.do/pladebarris 

 

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

