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EL BARRI ET CRIDA
EL PROCÉS PARTICIPATIU

4

0.
ANÀLISI DEL 

BARRI

Març a octubre

Mapa d’agents 

i anàlisi del 

territori.

1.
PRIMERS

CONTACTES

Segona quinzena 

d’octubre

Sessions 

individuals o en 

grup amb actors 

clau per un 

primer contrast i 

recollida 

d’informació i 

propostes.

3.
PUBLICACIÓ 

RESULTATS

Desembre

Publicació dels 

resultats a 

l’espai web del 

decidim.

A) Sessions 

temàtiques per 

aprofundir en

grans temes del 

barri (habitatge, 

joves, 

convivència, etc.)

2.
OBERTURA 

DEL DEBAT

Novembre i 

desembre.

A) Sessions 

temàtiques per 

aprofundir en grans 

temes del barri (joves, 

ocupació)

B) Espai específic al 

web del decidim.

C) Punts informatius 

al carrer.

4.
RETORN I 

DEVOLUCIÓ

Febrer i març

A) Presentació i 

validació proposta 

del Pla de Barris amb 

la Comissió de 

Seguiment (CdS)

B) Presentació del 

programa del Pla de 

Barris als barris 

implicats.



EL BARRI ET CRIDA
PRINCIPALS INDICADORS DEL PROCÉS PARTICIPATIU

NÚMERO 

PARTICIPANTS 

PER 

SESSIONS

Grup Impulsor: 

17

Ocupabilitat: 6

Joves: 10

NÚMERO 

PARTICIPANTS 

PER PUNTS DE 

RECOLLIDA 

ESPAI PÚBLIC

Torre Baró: 162

Ciutat Meridiana: 

179

Vallbona: 73

NÚMERO 

TOTAL DE 

PARTICIPANTS

400 persones 

aprox.

NÚMERO 

TOTAL DE 

PROPOSTES

180

NÚMERO 

PARTICIPANTS 

ENTREVISTES:

A.VV. CM: 3

A.VV. TB: 4

AFA Ciutat

Comtal: 1

WEB DECIDIM

21 propostes 

entrades



EL BARRI ET CRIDA
PRINCIPALS INDICADORS DEL PROCÉS PARTICIPATIU

38; 21%

32; 18%

40; 22%

70; 39%

Propostes per espais 

Entrevistes Sessions temàtiques

Web Decidim Punts mòbils carrer

24; 13%

29; 16%

20; 11%

26; 15%

68; 38%

9; 5%

4; 2%

Propostes per àmbits

Educació i salut pública

Drets socials, equitat  de gènere i acció comunitària

Habitatge

Ocupació, impuls econòmic i economia social

Espai públic i accessibilitat

Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica

Altres



EL BARRI ET CRIDA
PRINCIPALS INDICADORS DEL PROCÉS PARTICIPATIU

80; 
44%

12; 
7%

88; 
49%

Estat de les propostes (180) 

Acceptades En avaluació

Rebutjades

46; 52%

5; 6%

37; 42%

Motiu propostes no acceptades 
(88)

No respon als objectius de PdB

Respon als objectius de PdB però no és
prioritat

Respon als objectius de PdB però és
competència d'una altre àrea o administració



ÀMBITS DEL PLA DE BARRIS:

1. Educació i salut pública

2. Drets socials, equitat de 

gènere i acció comunitària

3. Habitatge

4. Ocupació, impuls econòmic i 

economia social

5. Espai públic i accessibilitat

6. Sostenibilitat ambiental i 

emergència climàtica

8

PROPOSTA D’ACTUACIÓ

TOTAL LÍNIES 

D’ACTUACIÓ: 29

PRESSUPOST 

ESTIMAT:

9.760.000€

Proposta d’actuació pel Pla de 

Barris de la Zona Nord 2021-2024



PRINCIPALS DADES ÀMBIT 

Educació i salut pública

NÚMERO TOTAL PROPOSTES RECOLLIDES: 24

Principals objectius d’aquest àmbit:

A/ Promoure la igualtat d’oportunitats educatives, contribuir a la reducció 

de l’abandonament escolar prematur i la motivació per la continuïtat dels 

estudis I l’accés a cicles superiors i universitat

B/ Fomentar la criança responsable, les habilitats familiars i promoure 

projectes comunitaris adreçats a la petita infància i les seves famílies.

C/ Reforçar les actuacions que incideixin en la millora de la salut i la 

convivència des d’un perspectiva comunitària i de prevenció

D/ Millorar les condicions de vida de la gent gran per un envelliment 

saludable i de qualitat

9

Acceptades 16

Rebutjades 8

24 propostes

No és 
objectiu 

PdB 5

Depèn 
d'altres 

operadors
3

Motiu de les  rebutjades (8)



Mantenir els equips de professionals de l’àmbit psicosocial que treballen als cen-
tres educatius de primària adaptant, d’acord amb el CEB i les direccions dels cen-
tres, els perfils proposats a la realitat i les necessitats de cada escola i l’institut.

Educació   
i salut  

pública

Educació   
i salut  

pública

1. Perfils psicosocials a les escoles.
2. Consolidar el programa EducArtS d’ensenyaments artístics als centres  

educatius de la Zona Nord.

Mantenir actiu el programa en horari lectiu dins les escoles i l’institut i consolidar
l’oferta fora escola en equipaments culturals de proximitat així com de les activi-
tats d’estiu als casals i a l’espai públic.

Descripció de l’acció

A |Promoure la igualtat d’oportunitats educatives, contribuir a la reducció de

l’accés a cicles superiors i universitat.

B | Fomentar la criança responsable, les habilitats familiars i promoure projectes  
comunitaris adreçats a la petita infància i les seves famílies.

Subàmbit

Educació obligatòria  

Educació petita infància

Franja poblacional

Infància (4-11)

Adolescència/joves (12-20)

Col·lectiu específic

Comunitats amb diversi-
tat d’origen i cultural

Famílies

Descripció de l’acció

Objectius de l’acció: Objectius de l’acció:

A | Promoure la igualtat d’oportunitats educatives, contribuir a la reducció de
l’abandonament escolar prematur i la motivació per la continuïtat dels estudis i l’abandonament escolar prematur i la motivació per la continuïtat delsestudis i

l’accés a cicles superiors i universitat.

B | Fomentar la criança responsable, les habilitats familiars i promoure projectes  
comunitaris adreçats a la petita infància i les seves famílies.

Subàmbit

Educació obligatòria

Educació en el lleure i/o  
fora escola

Franja poblacional

Infància (4-11)

Adolescència/joves (12-20)

Col·lectiu específic

Comunitat ambdiversi-
tat d’origen i cultural

Famílies



Educació   
i salut  

pública

Educació   
i salut  

pública

3. Promoure programes i accions que fomentin la continuïtat dels estudis i  

garanteixin l’accés als estudis post-obligatoris.

Entre altres, comptar amb la continuïtat del programa Prometeus a l’IES Picas-
so i desenvolupar altres accions per combatre el fracàs escolar, l’abandonament
dels estudis i per fomentar la motivació per la continuïtat dels estudis. En aques-
ta línia, es proposa un programa formatiu en monitoratge de lleure i/o esportiu,
com una forma de promoure i reprendre l'interès pels estudis, incorporant una
experiència laboral amb retorn social, a través de la xarxa de serveis de lleure o
esportius del territori.

4. Millorar i ampliar l’oferta d’activitats extraescolars

A | Promoure la igualtat d’oportunitats educatives, contribuir a la reducció de
l’abandonament escolar prematur i la motivació per la continuïtat dels estudis i
l’accés a cicles superiors i universitat.

Descripció de l’acció

Objectius de l’acció:

A | Promoure la igualtat d’oportunitats educatives, contribuir a la reducció de
l’abandonament escolar prematur i la motivació per la continuïtat dels estudis i
l’accés a cicles superiors i universitat.

Subàmbit

Educació obligatòria

Educació postobliga-
tòria

Franja poblacional

Infància (4-11)

Adolescència/joves (12-20)

Col·lectiu específic

Comunitats amb diver-
sitat d’origen i cultural

Famílies

Descripció de l’acció

Donar continuïtat i aprofundir en la feina feta per tal de contribuir a l’ampliació de
l’oferta d’activitats extraescolars especialment en matèria de reforç educatiu de
competències bàsiques i en matèria esportiva, a través de la col·laboració entre les
AFAs i la xarxa d’equipaments i serveis de proximitat (Casals, Centre Cívic, Ate-
neu de Fabricació, casals infantils, Centre Obert de Torre Baró, Biblioteca, etc.).
Així mateix, es proposa aprofitar també les instal·lacions esportives de l'espai pú-
blic per desenvolupar els extra-escolars esportius.

Subàmbit

Educació obligatòria

Franja poblacional

Infància (4-11)

Adolescència/joves (12-20)

Col·lectiu específic

Comunitats amb diversitat  
d’origen i cultural

Famílies



Educació   
i salut  

pública

Educació   
i salut  

pública

5. Impulsar un projecte educatiu i de lleure adreçat a la petita infància i les  

seves famílies.

a) Continuïtat de la figura de l’educadora social vinculada al Centre de Serveis  
Socials a les escoles bressol de Zona Nord.

b) Donar suport als projectes existents i a les noves iniciatives que surtin de la
xarxa de serveis i equipaments compromesos amb la petita infància i les seves
famílies.

6. Accions de promoció dels hàbits saludables.

En col·laboració amb al Taula de Prevenció, la Taula d'Alimentació i el Grup Motor
de Salut, i amb la participació del teixit educatiu i de lleure, s'impulsaran iniciatives
i accions que incideixen en la millora de la salut comunitària, especialment entre
els i les joves. Es pararà especial atenció a aspectes vinculats a la salut sexual i
reproductiva; la prevenció i conscienciació sobre el consum de tòxics i alcohol; i a
l'alimentació saludable, donant continuïtat al projecte d'enxarxament comunitari a
través de l'alimentació saludable i altres iniciatives de salut comunitària.

B | Fomentar la criança responsable, les habilitats familiars i promoure projectes  
comunitaris adreçats a la petita infància i les seves famílies.

C | Reforçar les actuacions que incideixen en la millora de la salut i la convivència 
des d'una perspectiva comunitària i de prevenció.

Descripció de l’acció

Objectius de l’acció:

Subàmbit

Educació obligatòria  

Educació petita infància

Franja poblacional

Petita infància (0-3)

Infància (4-11)

Col·lectiu específic

Famílies

Comunitats amb diversitat  
d’origen i cultural.

Descripció de l’acció

Subàmbit

Salut hàbits saludables

Salut sexual-reproduc-
tiva

Franja poblacional

Adolescència/ joves (12-20)  

Població en general

Col·lectiu específic

Aturats  

Públic general



7. Accions per combatre la solitud no volguda i l’aïllament 8. Desenvolupar projectes en l’àmbit de la salut mental des d’una perspectiva  

comunitària

A partir del treball conjunt amb la Taula de Salut Mental de la ZN, l’ASPB i la resta
d’actors que treballen la salut des d’una perspectiva comunitària al territori es mi-
rarà de formular actuacions per a la millora del benestar emocional de la població.

Descripció de l’acció

Subàmbit

Salut emocional

Salut envelliment saludable

Franja poblacional

Gent gran

Població en general

Col·lectiu específic

Aturats  

Públic general

Descripció de l’acció

C | Reforçar les actuacions que incideixen en la millora de la salut i la convivència 
des d'una perspectiva comunitària i de prevenció.

Subàmbit

Salut emocional

Salut hàbits saludables

Franja poblacional

Població en general

Col·lectiu específic

Públic general

Educació   
i salut  

pública

Desenvolupament d’activitats de caire esportiu i cultural que ajudin a combatre la
solitud no volguda, que afecta a col·lectius diversos (especialment gent gran) i que
contribueixen al foment de les relacions comunitàries. En aquest sentit, cal partir
i planificar un programa d'accions des de la Taula del projecte Radars liderada
per Serveis Socials i en la que participen diferents agents, serveis i equipaments
del territori. En matèria d’habitatge, i en el marc del programa de rehabilitació de
finques d’alta complexitat, executar accions de millora de l’accessibilitat.

Objectius de l’acció:

C | Reforçar les actuacions que incideixen en la millora de la salut i la convivència 
des d'una perspectiva comunitària i de prevenció.

D | Millorar les condicions de vida de la gent gran per a un envelliment saludable  i 
de qualitat.

Educació   
i salut  

pública



PRINCIPALS DADES ÀMBIT

Drets socials, equitat de gènere i acció 

comunitària

14

Acceptades
15

En 
estudi 1

Rebutjades 13

No és
objectiu

7

Altres
operadors

6

Motiu de les rebutjades (13)

NÚMERO TOTAL PROPOSTES RECOLLIDES: 29

Principals objectius d’aquest àmbit:

E | Incorporar la inclusió I el reconeixement de la diversitat cultural I 

d’origen en tots els àmbits de la vida comunitària

F | Reforçar el paper dels I les joves I adolescents en el teixit comunitari de 

la Zona Nord.

G | Fomentar l’equitat de gènere I les relacions no violentes.

H | Impulsar la capacitació digital I contribuir a la reducció de l’escletxa 

digital.

Estat de les 29 propostes



Drets  
socials,  
equitat  

de gènere 
i acció

comunitària

Drets  
socials,  
equitat  

de gènere 
i acció

comunitària

a) Acompanyar a la creació del pla funcional i la construcció del nou equipament  
per als i les joves del barri.

b) Mantenir el Servei de Dinamització Juvenil i suport a l’entitat Casal de Joves  de 
la Zona Nord.

C) Aprofitar el treball amb aquest col·lectiu per treballar plegats projectes de re-
ducció de consums, potenciació d’hàbits saludables i treball de les noves mascu-
linitats. En aquest sentit, desenvolupar accions per fomentar les relacions afec-
tivo-sexuals equitatives i promoure tallers, jornades i debats desd'una mirada
feministes i intercultural.

10. Projectes específics per dones

Més enllà de contemplar la perspectiva de gènere a les diferents accions que com-
posen el PdB de la ZN, es preveu desenvolupar projectes específics per a les dones,
en el marc de les polítiques que desplega la Regidoria de Feminismes i LGTBI.
Entre altres:

a) Promoure la professionalització de feines “precaritzades”, tradicionalment as-
sociades a la dona.

b) Generar accions formatives específiques per a dones i creació d'espais de su-
port ienxarxament.

c) Estudiar la possibilitat de dur a terme un projecte específic que contribueixi a la
conscienciació en relació a les desigualtats estructurals de gènere i les violències
masclistes.

Esport com a eina social
Descripció de l’acció

Objectius de l’acció:

F | Reforçar el paper dels i les joves i adolescents en el teixit comunitari de la Zona  
Nord.

G | Fomentar l’equitat de gènere i les relacions no violentes.

Reforç del sistema d’equipa-
ments comunitaris

Foment de l’equitat de gènere  

Cultura i acció cultural

Adolescència/ joves (12-
20)

Població en general

9. Construcció del nou espai per a Joves de la Zona Nord i recolzar les ini-

ciatives dels i les joves en el camp de l’associacionisme i el lleure educatiu i

saludable.

Subàmbit Franja poblacional Col·lectiu específic

Públic general

Comunitats amb  
diversitat d’origen i  
cultural

Descripció de l’acció

Subàmbit

Foment de l’equitat de  
gènere

Reforç capital social del  
barri

Franja poblacional

Població en general

Col·lectiu específic

Comunitats amb diversi-
tat d’origen i cultural.

Dones

Objectius de l’acció:

G | Fomentar l’equitat de gènere i les relacions no violentes.

K | Fomentar la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral dels col·lectius més  
vulnerables.C | Reforçar les actuacions que incideixen en la millora de la salut i la convivència 

des d'una perspectiva comunitària i de prevenció.



11.Programa d’accions de dinamització i acompanyament a la inclusió i el re-

coneixement de la diversitat cultural i d’origen en l’àmbit comunitari.

Tot i que la perspectiva intercultural estarà present de forma transversal en el
conjunt de les accions del Pla de Barris de la Zona Nord, es preveu un programa
d'accions específiques per al reconeixement de la diversitat cultural i d'origen del
territori. Entre altres, es vol fomentar el coneixement i el reconeixement de les
diferents identitats culturals de la Zona Nord, a través de projectes vinculats a la
memòria popular del barri.

12. Impulsar accions que contribueixin a la millora de la convivència i el 

foment del bon veïnatge, en especial a la Plaça Verda i els seus entorns.

Per altra banda, s’acompanyarà altres iniciatives d’acció comunitària a l’espai
públic (ja sigui als espais privats d’ús públic o a places i carrers) que, mitjançant
la participació activa del veïnat, permeti treballar aspectes com la neteja del barri
i la consciència de comunitat.

En el cas de la plaça verda es proposa crear una comissió d'agents veïnals i tècnics
per dissenyar un programa accions que incideixin des de diversos àmbits: millo-
ra de la neteja, campanyes comunicatives, accions de dinamització (monitoratge),
més seguretat, canvi de mobiliari i petites obres d'adequació.

Promoure una marxa exploratòria en clau de gènere per detectar els espais que
generen més inseguretat i desenvolupar accions per millorar-los.

Descripció de l’acció

Objectius de l’acció:

E | Incorporar la inclusió i el reconeixement de la diversitat cultural i d’origen en  
tots els àmbits de la vida comunitària.

Subàmbit

Reconeixement diversitat  
cultural

Cohesió i Convivència

Franja poblacional

Població en general

Col·lectiu específic

Comunitats amb diversi-
tat d’origen i cultural.

Públic general

Descripció de l’acció

Objectius de l’acció:

E | Incorporar la inclusió i el reconeixement de la diversitat cultural i d’origen en  
tots els àmbits de la vida comunitària.
G | Fomentar l’equitat de gènere i les relacions no violentes.

Subàmbit

Foment de l’equitat de  
gènere

Cohesió i convivència

Franja poblacional

Població en general

Col·lectiu específic

Públic general

Drets  
socials,  
equitat  

de gènere 
i acció

comunitària

Drets  
socials,  
equitat  

de gènere 
i acció

comunitària

C | Reforçar les actuacions que incideixen en la millora de la salut i la convivència 
des d'una perspectiva comunitària i de prevenció.



13. Reduir l’escletxa digital i fomentar l’ús responsable i educatiu de les tec-

nologies

Aprofitar les oportunitats i aliances que es puguin generar amb l’Ateneu de Fabri-
cació i l’espai “Zona Gaming” de la Biblioteca per desenvolupar accions específi-
ques sobre l'ús responsable i educatiu de les tecnologies així com per fomentar les
vocacions formatives en matèria tecnològica.

Per altra banda, es vol continuar amb la millora de la dotació de connectivitat als
equipaments públics amb la voluntat de combatre l’escletxa digital i garantir un
accés ampli i en condicions a internet de banda ampla. Així mateix, facilitar l'ús
de dispositius electrònics (ordinadors-tablets) als equipaments i centres
comunitaris.

Finalment, es desenvoluparan accions formatives que contribueixen a la millora
de la capacitació digital dels veïns i veïnes i al trencament de l’escletxa digital

14. Facilitar la creació d’un espai comunitari al Centre Obert de Torre Baró

Es tractaria de donar accessibilitat a la planta baixa del Centre Obert des de la
via pública, per tal de facilitar l'ús comunitari de l'espai, més enllà de l'activitat
del Centre Obert (trobades veïnals, activitats per gent gran, festes del barri).

Descripció de l’acció

Objectius de l’acció:

H | Impulsar la capacitació digital i contribuir a la reducció de l’escletxa digital.

Subàmbit

Reducció de l’escletxa  
digital

Franja poblacional

Població en general

Col·lectiu específic

Públic general

Descripció de l’acció

Objectius de l’acció:

N | Generar nous espais d’ús comunitari a l’espai públic i promoure el seu ús es-
portiu, lúdic i cultural.

Subàmbit

Millora connectivitat/ ac-
cessibilitat

Reforç del sistema d’equi-
paments comunitaris

Franja poblacional

Població en general Públic general

Col·lectiu específicDrets  
socials,  
equitat  

de gènere 
i acció

comunitària

Drets  
socials,  
equitat  

de gènere 
i acció

comunitària



PRINCIPALS DADES ÀMBIT 

Habitatge

18

Acceptades 7

En estudi 1

Rebutjades 12

No és objectiu PdB 7
Altres 

operadors 5

Motiu de les rebutjades (12)

NÚMERO TOTAL PROPOSTES 

RECOLLIDES: 20

Principals objectius d’aquest àmbit:

I | Promoure la rehabilitació i la millora de l’accessibilitat de 

finques complexes i vulnerables.

J | Desenvolupar accions que contribueixin a pal·liar 

l’emergencia habitacional i a reduir la vulnerabilitat 

residencial

Estat de les 20 propostes



15. Programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat

A partir de la informació i les conclusions recollides a l’estudi elaborat per l’UPC,
continuar el treball de remodelació de finques al barri, incidint de manera espe-
cífica en la millora de l’accessibilitat (col·locació d’ascensors). Així mateix, es faci-
litarà i promourà la rehabilitació energètica dels edificis per millorar el confort i
l’estalvi dels veïns i veïnes

16. Ampliació de la cartera de serveis que ofereix l’OH de la Zona Nord

Estudiar la viabilitat de crear un servei d’assessorament jurídic, vinculat a la OH,
que faci seguiment dels casos en curs així com un servei de suport a comunitats no
incloses al programa FAC, en qüestions com petició de subvencions, reclamacions
de morositat i altres.

Descripció de l’acció

Objectius de l’acció:

I | Promoure la rehabilitació i la millora de l’accessibilitat de finques complexes i 
vulnerables.

Subàmbit

Programes de reha-
bilitació d’habitatges

Franja poblacional

Població en general

Col·lectiu específic

Públic general

Descripció de l’acció

I | Promoure la rehabilitació i la millora de l’accessibilitat de finques complexes i  
vulnerables.

J | Desenvolupar accions que contribueixin a pal·liar l’emergència habitacional i a  
reduir la vulnerabilitat residencial.

Subàmbit Franja poblacional

Programes de rehabilitació d’habitat- Població en general  
ges

Altres programes vinculats a la millora  
de la qualitat de vida dins els habitatges

Col·lectiu específic

Públic general

Habitatge Habitatge



17. Servei de suport psicològic a persones que es troben en situació de vulne-

rabilitat residencial

Consolidar el Programa de Suport Psicològic i Emocional a persones en situació
de vulnerabilitat residencial dins la lògica de treball de l’oficina d’habitatge i/o de
les línies prioritàries en matèria de salut mental d’àmbit ciutat.

Descripció de l’acció

Objectius de l’acció:

J | Desenvolupar accions que contribueixin a pal·liar l’emergència habitacional i a  
reduir la vulnerabilitat residencial.

Subàmbit

Programes d’acompanyament  
social o emocional en l’àmbit de  
l’habitatge, sense rehabilitació  
associada

Franja poblacional

Població en general

Col·lectiu específic

Públic general

Habitatge Ocupació,  
impuls  

econòmic i  
economia  

social



PRINCIPALS DADES ÀMBIT 

Ocupació, impuls econòmic i economia 

social

21

Acceptades
21

En estudi
1

Rebutjades
4

No és 
objectiu 

PdB 2

Altres operadors 2

Motiu de les rebutjades (4)

NÚMERO TOTAL DE PROPOSTES 

RECOLLIDES: 26

Principals objectius d’aquest àmbit:

K | Fomentar la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral 

dels col·lectius més vulnerables.

L| Donar eines per l’impuls de l’economia social i el comerç 

de proximitat.

Estat de les 26 propostes



18. Programes de formació ocupacional i experienciació laboral

Programes que combinin formació ocupacional i experiència laboral en col-
laboració amb sectors econòmics, gremis i entitats amb bones perspectives de
contractació laboral, com les noves tecnologies o les cures. Un exemple és el pro-
grama barris d’oficis, que inclou formació certificada i experiència laboral remu-
nerada o Plans d’ocupació específics que donin resposta a necessitats del territori.
Així mateix s'incidirà en la intermediació laboral al finalitzar els processos forma-
tius i itineraris individualitzats. Aniran adreçats a col·lectius amb majors
dificultats d’inserció, com la població jove o les dones.

K | Fomentar la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral dels col·lectius més  
vulnerables.

Descripció de l’acció

Subàmbit

Programes formatius i/o  
ocupacionals

Franja poblacional

Població adulta (en edat  
laboral)

Col·lectiu específic

Aturats

Habitatge Ocupació,  
impuls  

econòmic i  
economia  

social



Ocupació,  
impuls  

econòmic i  
economia  

social

19. Programes de regularització mitjançant la contractació i d’homologació 

d’estudis.

Descripció de l’acció

Millorar l’ocupabilitat de persones en situació irregular a través de la formació, la
contractació i l’acompanyament en el procés legal d’obtenció de permisos de
treball per la via de l’arrelament social.

Objectius de l’acció:

K | Fomentar la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral dels col·lectius més  
vulnerables.

Subàmbit

Programes formatius i/o  
ocupacionals

Franja poblacional

Població adulta (en  
edat laboral)

Col·lectiu específic

Col·lectiu en situació adminis-
trativa irregular

Descripció de l’acció

K | Fomentar la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral dels col·lectius més  
vulnerables.

Subàmbit

Programes formatius i/o  
ocupacionals

Emprenedoria

Franja poblacional

Població adulta (en  
edat laboral)

Col·lectiu específic

Públic en general

Ocupació,  
impuls  

econòmic i  
economia  

social

També es preveu implementar un programa d’homologació d’estudis per a
persones que han estudiat a l’estranger. Aquest programa es va fer durant el pla
de barris 2016-2020, amb uns resultats molt positius, i és un eix de desigualtat en
termes d’accés al mercat laboral.

20. Servei d’Orientació Laboral a Vallbona

L | Donar eines per l’impuls de l’economia social i el comerç de proximitat.

Equips d’ocupació de proximitat a Vallbona que facin la tasca de “tutors
ocupacionals” i ofereixin una atenció integral a les persones que es troben en
situació d'atur o precarietat laboral oferint assessorament laboral i formatiu,
derivació a recursos, seguiment personalitzat, tallers de recerca de feina i de
competències transversals, facilitació d'accés als recursos i prospecció
d'empreses per oferir ofertes laborals a les persones ateses. També s’oferirà
acompanyament i assessorament a les persones que vulguin emprendre.



21. XARSE. Xarxa de Resposta SocioEconòmica

Ocupació,  
impuls  

econòmic i  
economia  

social

Descripció de l’acció

Desplegament de la XARSE a la Zona Nord. Atenció integral a les persones que
s’han vist afectades per la crisi de la COVID, amb suport pràctic en tramitació
telemàtica d’ajudes o recursos, derivació als recursos que més s’adeqüin a la seves
necessitats, l’acompanyament i la formació TIC i el suport emocional. El programa
comptarà amb servei de mediació i traducció a qualsevol llengua necessària per
apropar els recursos tot el veïnat.

Objectius de l’acció:

K | Fomentar la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral dels col·lectius més  
vulnerables.

Subàmbit

Reducció de l’escletxa digital

Franja poblacional

Població adulta (en edat  
laboral)

Col·lectiu específic

Públic general

Ocupació,  
impuls  

econòmic i  
economia  

social

22. Activació de locals buits en planta baixa i suport a l’emprenedoria

Descripció de l’acció

Fer un cens dels locals buits en planta baixa que tenen la persiana baixada, per
explorar després diverses opcions d’activitat econòmica en aquests espais, poten-
ciant i facilitant l’emprenedoria de persones residents a l’entorn proper.

K | Fomentar la millora de l’ocupabilitat i la inserció laboral dels col·lectius més  
vulnerables.

L | Donar eines per l’impuls de l’economia social i el comerç de proximitat.

Subàmbit

Dinamització de locals  
buits

Emprenedoria

Franja poblacional

Població adulta (en  
edat laboral)

Col·lectiu específic

Públic general



23. Programa integral de suport i enfortiment del comerç de proximitat

Descripció de l’acció

Es treballarà de manera coordinada amb el Pla de comerç de Districte i les
accions impulsades des de la Direcció de comerç.

• Assessorament general al comerç pel seu enfortiment i sostenibilitat.

• Formació, acompanyament i suport econòmic per a implementar millores en
termes d'eficiència energètica, digitalització, imatge exterior i interior.

Objectius de l’acció:

L | Donar eines per l’impuls de l’economia social i el comerç de proximitat.

Subàmbit

Dinamització de comerç

Franja poblacional

Població adulta (en  
edat laboral)

Col·lectiu específic

Públic general

Ocupació,  
impuls  

econòmic i  
economia  

social



PRINCIPALS DADES ÀMBIT 

Espai públic i accessibilitat

26

Acceptades 19

En estudi
8

Rebutjades
41

No és 
objectiu PdB

18Altres
operadors

18

És objectiu 
PdB però no 

prioritat
5

Motius de les rebutjades (41)

NÚMERO TOTAL DE PROPOSTES RECOLLIDES: 68

Principals objectius d’aquest àmbit:

M | Aprofundir en la millora de la connectivitat i l’accessibilitat 

dels barris de la Zona Nord

N | Generar nous espais d’ús comunitari a l’espai públic i 

promoure el seu ús esportiu, lúdic I cultural

Estat de les 68 propostes



Espai públic  
i           

accessibilitat

24. Millores a l'espai públic de Vallbona - Pla director Vallbona - fase 0

Descripció de l’acció

Estudiar la viabilitat d'execució d'una sèrie d'accions de millora de l'espai públic i
accessibilitat en clau de fase 0 en el marc del Pla Director per a la Transformació
Urbana de Vallbona previst arrel del soterrament de les vies ferroviàries (Pont
dels 2 ulls).

Objectius de l’acció:

M | Aprofundir en la millora de la connectivitat i l’accessibilitat dels barris de la  
Zona Nord.

N | Generar nous espais d’ús comunitari a l’espai públic i promoure el seu ús es-
portiu, lúdic i cultural.

Subàmbit

Millora integral de places i/o carrers  
no pacificats

Millora connectivitat/ accessibilitat

Franja poblacional

Població en general

Col·lectiu específic

Públic general



25. Dignificació de l’espai públic de Torre Baró.

Explorar quins són els eixos-carrers principals de major circulació de vianants
per dignificar el seu estat: soterrament de línies elèctriques i retirada de pals que
impedeixen el pas, reforç de talussos que deterioren voreres, aprofitar zones en
desús per a desenvolupar espais d’estada, d’exercici per a la gent gran, el joc o el
descans o bé per a establir bosses d’aparcament que permetin retirar vehicles de
les voreres que impedeixen el pas, ampliació o millora de jocs infantils, etc. En
aquest sentit, cal assegurar i concretar abans el consens de les actuacions amb el
veïnat.

26. Consolidació del servei de transport a la demanda i millora de la connecti-

vitat mitjançant transport públic al barri

Continuar el desplegament del servei ElMeuBus a Torrer Baró i valorar la seva
extensió a altres zones del barri i/o Zona Nord. En el cas de Vallbona, tal i com
s'ha recollit durant el procés participatiu, seria un bon instrument per facilitar
l'accessibilitat de les famílies de Ciutat Meridiana i Torre Baró que porten els seus
infants a l'escola Ciutat Comtal de Vallbona.

Descripció de l’acció

Objectius de l’acció:

Subàmbit

Millora o ampliació espais de joc  
infantil

Millora connectivitat/ accessibi-
litat

Franja poblacional

Població en general

Col·lectiu específic

Públic general

Descripció de l’acció

Objectius de l’acció:

M | Aprofundir en la millora de la connectivitat i l’accessibilitat dels barris de la  
Zona Nord.

Subàmbit

Millora connectivitat/  
accessibilitat

Millora accessibilitat en  
transport públic

Franja poblacional

Població en general

Col·lectiu específic

Públic general

Espai públic
i

accessibilitat

M |Aprofundir en la millora de la connectivitat i l’accessibilitat dels barris de la
Zona Nord.

N | Generar nous espais d’ús comunitari a l’espai públic i promoure el seu ús es-
portiu, lúdic i cultural.

Espai públic  
i           

accessibilitat



27. Promoure la generació de nous itineraris accessibles a Ciutat Meridiana

Descripció de l’acció

Completar la segona fase de les escales mecàniques que connecten el C/Agudes  
amb la Plaça del Metro.

Objectius de l’acció:

M | Aprofundir en la millora de la connectivitat i l’accessibilitat dels barris de la  
Zona Nord.

Subàmbit

Millora connectivitat/  
accessibilitat

Franja poblacional

Població en general

Col·lectiu específic

Públic general

Espai públic  
i           

accessibilitat



PRINCIPALS DADES ÀMBIT  

Sostenibilitat ambiental i emergència 

climàtica

30

No és 
objectiu PdB

4

Altres operadors 2

Motius de les rebutjades (6)

NÚMERO TOTAL DE PROPOSTES RECOLLIDES: 9

Principals objectius d’aquest àmbit:

O| Promoure accions encaminades a pal·liar l’impacte que 

l’emergència climàtica té en els col·lectius en situació de 

vulnerabilitat.

P| Promoure la sostenibilitat ambiental i el desenvolupament 

econòmic del territori.

Estat de les 9 propostes

Rebutjades 6

En estudi 1

Acceptades 2



Sostenibilitat  
ambiental i  
emergència  

climàtica

28. Desenvolupament de la primera fase del projecte AgroVallbona

Descripció de l’acció

En paral·lel a la definició i concreció final del projecte AgroVallbona (una inter-
venció que implica accions en clau de gestió del sòl per a la protecció dels horts de
La Ponderosa però també la conceptualització del propi projecte en clau matèria
formatiu, de recerca o d'activitat econòmica) es proposa l'execució d'una primera
fase, de caire més experimental i amb vocació comunitària i educativa, als entorns
de la Granja del Ritz. Es tractaria d'impulsar una zona d'horta que combini un
entorn de bosc comestible (a base d'aromàtiques o fruiters) amb una zona de cria
d'animals o apicultura que pugui esdevenir llavor del futur d'AgroVallbona i espai
per treballar amb els centres educatius de la Zona Nord, i de la mà dels equipa-
ments de proximitat, aspectes vinculats a l'agroecologia, la sobirania alimentària,
la memòria del Rec Comtal..

Objectius de l’acció:

O | Promoure accions encaminades a pal·liar l’impacte que l’emergència climàtica  
té en els col·lectius en situació de vulnerabilitat.

P | Promoure la sostenibilitat ambiental i el desenvolupament econòmic del ter-
ritori.

Subàmbit

Creació d’horts comunitaris/educa-
tius

Ampliació/millora del verd existent.

Franja poblacional

Població en general

Col·lectiu específic

Públic general
ambiental i
emergència
climàtica

29. Xarxa de refugis climàtics

Descripció de l’acció

Estudiar i promoure una xarxa de proximitat de refugis climàtics (ja siguin a l’es-
pai públic o en equipaments) que garanteixin el confort dels veïns i veïnes durant
èpoques de calor intens: millora del verd, generació d’espais d’ombra i ubicació de
punts d’aigua a l’exterior. Estudi de climatització d’equipaments i obertura puntu-
al dels mateixos durant les onades de calor.

Objectius de l’acció:

O | Promoure accions encaminades a pal·liar l’impacte que l’emergència climàtica  
té en els col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Subàmbit

Millora de la xarxa de refugis  
climàtics

Franja poblacional

Població en general

Col·lectiu específic

Públic general



EL BARRI ET CRIDA
Model de governança

32

Comissió de seguiment del Pla de Barris: Objectius

a) Planificació general del programa

b) Seguiment del desplegament del Pla de Barris

c) Recollida i accés a informació sobre el Pla de Barris

d) Control i rendició de comptes

Trobades 

trimestrals

Taules temàtiques o 

sectorials:

a) Seguiment sectorial del programa

b) Definició compartida de 

propostes d’actuació.

Trobades 

bimen-

suals o a 

demanda 

del 

programa

Processos participatius i 

grups de treball i de 

coproducció:

a) Incorporar la visió ciutadana a 

projectes concrets (diversitat i 

pluralitat)

Convo-

catòria

ad hoc
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