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1. Pla de Barris Zona Nord 2021-24
Àmbits d’intervenció i línies d’actuació



Pressupost Pla de Barris 2021-24

Pressupost per àmbits:

▪ Educació i Salut pública: 1.900.000 €

▪ Drets socials, equitat  de gènere i 

acció comunitària: 1.050.000 €

▪ Habitatge: 200.000 € + (13M € FAC)

▪ Ocupació, impuls econòmic i 

economia social: 1.000.000 €

▪ Espai públic i accessibilitat: 

6.000.000 €

▪ Sostenibilitat ambiental i emergència 

climàtica: 800.000 €

Pressupost global Zona Nord:

TOTAL: 10.950.000 €  + (13M € FAC)

Inversió: 7.450.000 € 

Despesa corrent: 3.500.000 €



Propostes Pla de Barris 2021-24
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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

Propostes o línies d’actuació per àmbits: 29
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2. Desplegament i prioritats 2021
Àmbits, propostes i accions



Prioritats desplegament 2021

18 propostes activades de les 29 previstes

27 accions (18 de continuïtat, consolidades o ampliades, 9 noves):

13 Educació i Salut pública

7 Drets socials, Equitat de gènere i acció comunitària

3 Ocupació, impuls econòmic i economia social

2 Habitatge

2 Espai públic i accessibilitat

0 Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica



Àmbit:

Educació i Salut pública

TIS: 5 (assumit pel CEB)

Educadores (també escola bressol): 6

EMO: depèn de la demanda que faci l’equip 

educatiu de l’escola (també Institut)

Agents implicats: Consorci Educació 

Barcelona, Equips centres educatius públics, 

Serveis socials, Districte.

Calendari: en execució

Propostes o línia d’actuació:

1. Perfils professionals a les 

escoles



Àmbit:

Educació i Salut pública

S’està treballant per oferir disciplines artístiques 

com extra-escolars (Mestre Morera, Ciutat 

Comtal, Picasso) i activitats vinculades a 

equipaments comunitaris (Centre Cívic, Escola 

Educació especial, C.O. Torre Baró, Ateneu 

Fabricació, Casal Infantil)

Programació d’activitats al juliol: dinamització 

places (CM i TB) de 18:30h 20:30h (dilluns a 

dijous) i activitats amb equipaments

Agents implicats: Institut de Cultura de 

Barcelona, Equips centres educatius públics i 

concertat, altres equipaments territori.

Calendari: en execució

Proposta o línia d’actuació:

2. Consolidar el programa 

EducArtS d’ensenyaments 

artístics als centres educatius 

de la ZN



Àmbit:

Educació i Salut pública

3.1. Prometeus. Mentoria en l’accés a estudis 

post-obligatoris (Universitat i CFGS).

Tallers de motivació a 4rt ESO i 1er Batxillerat

Acompanyament inscripció, matrícula i sol·licitud 

beques.

- Total: 16

- Nois: 6

- Noies: 10

- Universitat: 10

- CFGS: 4

- Transició: 2

Agents implicats: Districte, Universitat de 

Barcelona, Institut Pablo Picasso

Calendari: en execució 

Proposta o línia d’actuació:

3. Promoure programes i 

accions que fomentin la 

continuïtat dels estudis i 

garanteixin l’accés als estudis 

post-obligatoris



Àmbit:

Educació i Salut pública

3.2. Taller de bicis

Actualment consisteix en un taller obert al barri 

amb grup de joves, educadora i mecànic. 

S’està treballant amb Bibiclot una formació 

professionalitzadora.

Agents implicats: Cruïlla, Biciclot, Districte

Calendari: en execució

Proposta o línia d’actuació:

3. Promoure programes i 

accions que fomentin la 

continuïtat dels estudis i 

garanteixin l’accés als estudis 

post-obligatoris



Àmbit:

Educació i Salut pública

4.1. Extra-escolars.

S’està treballant per oferir a totes les escoles i 

AFA’s de Pla de Barris extra-escolars de 

competència bàsiques (adaptades a les 

necessitats de cada escola), també d’esports.

Agents que s’espera implicar: AFA’s, la xarxa 

d’equipaments i serveis de proximitat 

Calendari: en definició. Previsió d’execució 

octubre 2021

Proposta o línia d’actuació:

4. Millorar i ampliar l’oferta 

d’activitats extraescolars



Àmbit:

Educació i Salut pública

1.520.000 €

5.1. Recolzament programa Espiral 

Mantenir el programa d’activitats i serveis 

d’Espiral-Ubuntu adreçades a la petita infància i 

les famílies.

Agents implicats: Districte, Ubuntu

Calendari: en execució

5.2. Mima’t al sol.

Activitats infància i família a l’estiu

Agents implicats: Districte, Ubuntu

Calendari: juliol 2021

.

Proposta o línia d’actuació:

5. Impulsar un projecte educatiu 

i de lleure adreçat a la petita 

infància i les  seves famílies



Àmbit:

Educació i Salut pública

5.3. Programa d’atenció petita infància

S’està treballant en la redacció d’una proposta 

que permeti generar un espai familiar 0-1 anys 

amb col·laboracions puntuals ambulatori, un 

espai criança dins les escoles P3.

Agents que s’espera implicar: AFA’s, Centres 

educatius (escoles i bressol), Consorci Educació 

Barcelona, ambulatori, serveis socials, EiPI, 

Districte, Agència Salut Pública Barcelona, 

Ubuntu...

Calendari: en definició, inici execució 2022

.

Proposta o línia d’actuació:

5. Impulsar un projecte educatiu 

i de lleure adreçat a la petita 

infància i les  seves famílies



Àmbit:

Educació i Salut pública

6.1. Projecte cistelles saludables.

Grup de dones derivades per serveis socials 

amb les que es treballa l’apoderament 

personal, grup de suport i formació en 

alimentació saludable. 12 beneficiàries. Per 

activar l’àmbit comunitari  hi ha una idea de fer 

horts comunitaris.

Agents que s’espera implicar: Acció 

Comunitària, Serveis Socials, Casal de Barri 

Torre Baró, entitats veïnals,...

Calendari: en execució

Proposta o línia d’actuació:

6. Accions de promoció dels 

hàbits saludables



Àmbit:

Educació i Salut pública

6.2. Treballs recerca alimentació saludable i 

sostenible (Institut Picasso)

Suport i acompanyament alumnat 2on 

Batxillerat per fer treballs de recerca sobre 

alimentació saludable i sostenible.

Agents implicats: Institut Picasso, Consorci 

Educació Barcelona, Districte, etc.

Calendari: inici de maig de 2021 i la data de 

finalització desembre de 2022

Proposta o línia d’actuació:

6. Accions de promoció dels 

hàbits saludables



Àmbit:

Educació i Salut pública

7.1. Marxes nòrdiques.

S’han reiniciat les caminades amb gent gran 

derivades de l’ambulatori en 4 grups reduïts 

(5+1)

Agents implicats: Institut Barcelona Esports, 

Centre Esportiu Municipal Can Cuyàs, 

Disctricte, Ambulatori

Calendari: es reprèn abril 2021

Al llarg del 2021-22 esperem definir i executar 

altres accions en el marc de la Taula de Salut 

Mental i la Taula de Radars. En especial ens 

agradaria abordar atenció a persones que no 

poden accedir al Baixem al carrer però 

necessiten acompanyament.

Proposta o línia d’actuació:

7. Accions per combatre la 

solitud no volguda i l’aïllament



Àmbit:

Educació i Salut pública

8.1. Xarxa sense gravetat.

Oferta programació de tallers al Centre Cívic 

amb persones vinculades a la xarxa de serveis 

de Salut Mental (CSMA Nou Barris) i usuaris 

del Centre Cívic de la Zona Nord. Durant 

confinament s’han fet online.

Qijong I: 9 persones

Qijong II: 10 persones

Anglès: 9 persones

Agents implicats: Xarxa sense gravetat, 

CSMA, Centre Cívic ZN, Districte, 

Calendari: en execució

Proposta o línia d’actuació:

8. Desenvolupar projectes en 

l’àmbit de la salut mental des 

d’una perspectiva  comunitària



Àmbit:

Educació i Salut pública

8.2. Itinerari formatiu prelaborals en lleure 

educatiu, sociosanitari, etc.

En el marc de la Taula de Salut Mental s’ha 

creat una Comissió formada per ASPB, Ubuntu, 

Col·lectiu Sísifo, AC-Cruïlla, A.VV.CM i A.VV.TB 

que estan treballant en la possibilitat d’oferir un 

itinerari formatiu que afavoreixi l’apoderament i 

la capacitació en àmbits com el lleure educatiu, 

sociosanitari, etc. Des de Pla de Barris s’espera 

donar suport a les iniciatives que surtin des 

d’aquest grup de treball.

Calendari: en definició, tot i que a inicis juny 

2021 comença primer curs primers auxilis (29 

inscripcions)

Proposta o línia d’actuació:

8. Desenvolupar projectes en 

l’àmbit de la salut mental des 

d’una perspectiva  comunitària



Àmbit:

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària

9.1. Construcció del nou espai per joves de la Zona Nord.

Agents que s’espera implicar: durant la redacció projecte i 

pla funcional de l’equipament es demana a equip redactor 

procés participatiu obert a nous actors 

Calendari: en licitació la redacció del projecte i pla funcional 

amb procés participatiu (5 mesos) Local: 278 m2

Pressupost estimat: 490.000

Proposta o línia d’actuació:

9. Construcció del nou espai per a 

Joves de la Zona Nord i recolzar 

les iniciatives dels i les joves en 

el camp de l’associacionisme i el 

lleure educatiu i  saludable



Àmbit:

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària

9.2. Servei dinamització Juvenil.

Acompanyament Casal de Joves, organització tallers 

(fotografia i vídeo) i participació xarxa comunitària. 

Per altra banda, s’està definint proposta de procés participatiu 

per arribar a joves diversos en relació a usos i iniciatives de la 

ZEP i El Campillo. 

Agents implicats: Districte, Centre Cívic ZN

Calendari: en execució

Tardor del 2021 definició accions hàbits saludables, noves 

masculinitats, relacions afectivo-sexuals saludables, etc. Inici 

2022

Proposta o línia d’actuació:

9. Construcció del nou espai per a 

Joves de la Zona Nord i recolzar 

les iniciatives dels i les joves en 

el camp de l’associacionisme i el 

lleure educatiu i  saludable



Àmbit:

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària

9.3. Casal d’estiu

Del 2 al 27 d’agost de 2021.De dilluns a divendres.

- 100 places en dues quinzenes.

- 80 places reservades per a infants de 6-12 anys i 20 places 

per a infants de 3-5 anys.

- Inclou menjar, és gratuït i es farà com a mínim una sortida i 

un dia de piscina cada setmana.

Agents implicats: Districte, Institut Municipal de Serveis Socials

Calendari: agost 2021

9.4. Bibliocasal

Programació activitats per infants de 6 a 12 anys, durant l’agost 

a la Biblioteca de la ZN. 15 places per torn 2 (matí i tarda). 

Agents implicats: Districte, Xarxa Biblioteques de Barcelona

Calendari: agost 2021

Proposta o línia d’actuació:

9. Construcció del nou espai per a 

Joves de la Zona Nord i recolzar 

les iniciatives dels i les joves en 

el camp de l’associacionisme i el 

lleure educatiu i  saludable



Àmbit:

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària

10.1. Concilia.

Servei de canguratge gratuït per conciliació laboral, formativa, 

familiar, etc.

84 famílies inscrites

795 canguratges

79 infants atesos

Proposta o línia d’actuació:

10. Projectes específics per 

dones



Àmbit:

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària

12.1. Dinamització i convivència Plaça 

Verda.

Es treballarà a partir grup motor i 4 eixos:

- Dinamització comunitària

- Campanyes comunicació

- Coordinació interdepartamental – Taula 

neteja

- Transformació urbana

Agents que s’espera implicar: veïnat i entitats 

de l’entorn, districte, equipaments i serveis...

Calendari: inici definició grup motor 6 de maig, 

propera sessió 29 maig, 10:30h

Pressupost estimat per transformació 

urbana: 100.000 €

Proposta o línia d’actuació:

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



Àmbit:

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària

13.1. Formació nivell bàsic grups reduïts. 

Actualment s’està treballant en una proposta 

formativa. Es parteix de la idea de fer grups 

petits (màx. 6) a demanda.

Agents implicats: A.VV. Ciutat Meridiana, 

Fundació BitHabitat, Casal de barri TB, CO TB

Calendari: s’espera executar abans o després 

estiu

Per altra banda Fundació BitHabitat ja està 

oferint càpsules d’una hora i mitja al territori per 

temes específics

Proposta o línia d’actuació:

13. Reduir l’escletxa digital i 

fomentar l’ús responsable i 

educatiu de les tecnologies



Àmbit:

Habitatge

15.1. Finques d’Alta Complexitat.

Programa de rehabilitació de finques 

vulnerables. Les finques seleccionades són 

resultat del treball entre l’estudi de vulnerabilitats 

de la UPC i serveis territorialitzats de l’IMHAB i 

Districte. També es pot sol·licitar directament a 

Oficina d’Habitatge.

Agents implicats: IMHAB, Districte, UPC

Calendari:

publicació convocatòria ajuts juny-juliol 2021

Proposta o línia d’actuació:

15. Programa de rehabilitació de 

finques d’alta complexitat



Àmbit:

Habitatge

Les principals simptomatologies que es 

troben són: quadres ansiosos i ansioso-

depressius. Arrel de la crisi social i sanitària 

derivada de la COVID19, es produeix una 

recaiguda de persones que havien estat 

ateses pel servei mesos enrere així com un 

agreujament d’aquelles situacions més 

delicades. 

181 persones ateses (fins abril)

Agents implicats: AVV Ciutat Meridiana i 

l’àrea de Salut de l’Ajuntament de Barcelona

Calendari: en execució

Proposta o línia d’actuació:

17. Servei de suport psicològic 

a persones que es troben en 

situació de vulnerabilitat 

residencial



Àmbit:

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social 

227 expedients oberts des del 2017

64 expedients presentats al Departament 

Ensenyament de la Generalitat des del 2017:

- S’han concedit 24

- Set expedients han estat denegats, 14 estan 

pendents de resposta i 2 en procés de 

requeriment.

- S’està intentant localitzar 17 persones que van 

presentar expedients a l’inici del servei per 

conèixer resultat. 

Agents implicats: Districte, BASA

Calendari: en execució

Proposta o línia d’actuació:

19. Programes de regularització 

mitjançant la contractació i 

d’homologació d’estudis



Àmbit:

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social 

Tècnica d’ocupació de proximitat a Vallbona que 

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, 

prospecció d'empreses per oferir ofertes  laborals 

a les persones ateses. També s’oferirà 

acompanyament i assessorament a  les persones 

que vulguin emprendre.

2021: una demanda

Agents implicats: Barcelona Activa, Districte

Calendari: en execució, recentment s’ha fet 

difusió cartells

Proposta o línia d’actuació:

20. Servei d’Orientació Laboral 

a Vallbona



Àmbit:

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social 

682 persones ateses des d’inici servei = 395 

persones al 2020 + 287 persones al 2021

64 persones ateses a l’abril 2021

Llista d’espera 3 setmanes

Tràmits habituals: Ingreso Mínimo Vital,  Renda 

Garantida de Ciutadania, subsidis SEPE, etc.

Agents implicats: Barcelona Activa, Serveis 

Socials i altres serveis del territori,...

Calendari: en execució

Proposta o línia d’actuació:

21. XARSE. Xarxa de Resposta 

SocioEconòmica



Àmbit:

Espai públic i accessibilitat:

Ampliació de servei a noves zones de Torre Baró 

i Vallbona. Servei adscrit a TMB

S’està treballant en nova campanya comunicativa 

i  acompanyament comunitari per al bus a 

demanda.

Obres d’adequació de vials i millora de 

l'accessibilitat per al servei ElMeuBus

Agents implicats: Mobilitat, TMB, Districte

Calendari: Maig - Juny 2021

Proposta o línia d’actuació:

26. Consolidació del servei de 

transport a la demanda i millora 

de la connectivitat mitjançant 

transport públic al barri



Àmbit:

Espai públic i accessibilitat

2a fase Escales mecàniques carrer Agudes

Agents implicats: BIMSA, districte

Calendari: en licitació. Inici obres Juliol o 

Setembre 2021

Pressupost estimat:  3.123.967,21 €

Proposta o línia d’actuació:

27. Promoure la generació de 

nous itineraris accessibles a 

Ciutat Meridiana



Àmbit:

Espai públic i accessibilitat

2a fase Escales mecàniques carrer Agudes

Agents implicats: BIMSA, districte

Calendari: en licitació. Inici obres Juliol o 

Setembre 2021

Proposta o línia d’actuació:

27. Promoure la generació de 

nous itineraris accessibles a 

Ciutat Meridiana
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3. Propostes amb previsió 

execució 2022-24



Àmbit:

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària

Proposta o línia d’actuació:

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

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

14. Facilitar la creació d’un espai comunitari al Centre Obert de Torre Baró. 
Accessibilitat planta baixa del Centre Obert per activitats comunitàries.



Àmbit:

Habitatge

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.

Proposta o línia d’actuació:



Àmbit:

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social 

Proposta o línia d’actuació:

18. Programes de formació ocupacional i experienciació laboral

22. Activació de locals buits en planta baixa i suport a l’emprenedoria
Explorar opcions d’activitat econòmica en locals buits, potenciant i facilitant 

l’emprenedoria de persones residents a l’entorn proper. S’aprofitarà el nou programa de 

Barcelona Activa “amunt persianes” que preveu diferents instruments per activar els 

locals buits de la ciutat:

- Emprenedoria subvenció Impulsem el que fas

- Compra locals per Baixos de Protecció Oficial

- Borsa de lloguer social de locals 

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



Àmbit:

Espai públic i accessibilitat:
Proposta o línia d’actuació:

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.

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



Àmbit:

Sostenibilitat ambiental i 

emergència climàtica 

Proposta o línia d’actuació

28. Desenvolupament de la primera fase del projecte AgroVallbona
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 equipaments de proximitat, aspectes vinculats a 

l'agroecologia, la sobirania alimentària i la memòria del Rec Comtal

29. Xarxa de refugis climàtics.
Estudiar i promoure una xarxa de proximitat de refugis climàtics (ja siguin a l’espai 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 puntual dels mateixos durant 

les onades de calor.
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4. Model Governança

i Comissió Seguiment



Model de Governança

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



Comissió de seguiment
PROPERES TROBADES 2021:

Octubre 2021

Gener 2022

INTEGRANTS ACTUALS:

• Projecte CISE 

• Amb cor de dona

• La Indomable

• PES Cruïlla

• Ubuntu

• Centre Obert Torre Baró

• Casal llops del Taga

• Iván Martin

• Centre Cívic ZN

• AFA Vallbona 

• Casal de Joves ZN

• Eva Tolosana

• A.VV. Torre Baró

• A.VV. Eucaliptus 

• Club petanca CM

• Associació El Torrent

• AC ZN 

• A.VV. Ciutat Meridiana

• ……

CAP DE PROJECTE:

Xavi Camino

xcaminov@bcn.cat

Tel. 662 66 25 27

mailto:xcaminov@bcn.cat


Moltes gràcies

www.pladebarris.barcelona

Youtube: bit.do/pladebarris

https://twitter.com/PladebarrisBCN

http://www.pladebarris.barcelona/
http://bit.do/pladebarris
https://twitter.com/PladebarrisBCN

