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Presentació document base PdB Carmel i Can Baró

https://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/el-carmel-i-can-baro/inici
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Alguns elements destacats
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Alguns elements destacats

PROGRAMA EXTRAORDINARI, DE CARÀCTER TRANSVERSAL AMB L’OBJECTIU 

DE REVERTIR LES DESIGUALTATS DEL TERRITORI.

TEMPORALITAT I PRESSUPOST ASSIGNAT

DOS ELEMENTS: a) PROJECTES SOCIALS I  b) INVERSIÓ VINCULADA A 

L’OBJECTIU DEL PROGRAMA

35 ACCIONS I 11 MILIONS D’EUROS DE PRESSUPOST TOTAL PER CARMEL I CAN 

BARÓ
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Alguns elements destacats

ELS PROJECTES SOCIALS (despesa corrent, serveis, projectes, mobiliari, material, etc.)

PRESSUPOST TOTAL: 3 MILIONS D’EUROS PER CARMEL I CAN BARÓ
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Alguns elements destacats
LES INVERSIONS (Equipaments, espai públic, accessibilitat, polítiques d’habitatge)

PRESSUPOST TOTAL: 8 MILIONS D’EUROS, DELS QUALS 2’8 ES DESTINARAN

A PROJECTES DE CAN BARÓ

1. Redacció del projecte de la segona fase del Casal de Barri el Pirineu – pendent

de concreció

2.- Millores al Local Social Raimon Casellas – 250.000 €

3.- Millora de les Pistes Esportives del carrer Tenerife – 250.000 €

4.- Pacificació entorns plaça Can Baró – 500.000 €

5.- Pla del joc, arranjaments espais públics (retirada de pals i millora accessibilitat)

itineraris esportius i espais d’activitat física a l’aire lliure – 400.000 €

6.- Millores dels carrers Albert Llanas / Miquel dels Sants Oliver – 1.400.000
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DESPLEGAMENT I 

PRIORITATS 2021

Projectes destacats



CALENDARI:

juny: presentació proposta nova dinamització 

elaborada pel grup motor de l’equipament a les 

entitats i serveis de referència del barri.

juliol: licitació nou servei de dinamització.

2021: definició de les inversions. 

La transformació del Local Social Raimon Caselles

preveu dues estratègies d’intervenció;

-nova dinamització del local que reforci l’actual projecte

comunitari i doni continuïtat al projecte actual.

-arranjament i millora del local o del seu espai públic

adjacent.

La intervenció sobre el local preveu un treball previ amb

el grup motor de l’equipament i un debat obert amb el

conjunt de les entitats i serveis de referència del barri

per orientar la nova etapa del local social.

Drets socials, equitat de 

gènere i acció comunitària

TRANSFORMACIÓ LOCAL 

SOCIAL RAIMON CASELLES 
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CALENDARI:

2021: contacte amb les entitats de lleure educatiu 

de Can Baró i definició de les línies de 

col·laboració. 

L’impuls dels projectes de lleure educatiu de base

comunitària es centrarà a donar suport al projecte de

l’agrupament escolta de Can Baró.

El programa preveu el treball amb xarxa amb altres

projectes de lleure educatiu del barri, del Carmel, així

com amb els equipaments municipals de referència.

Drets socials, equitat de 

gènere i acció comunitària

IMPULS DELS PROJECTES DE 

LLEURE EDUCATIU DE BASE 

COMUNITÀRIA
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CALENDARI:

juny – juliol: convocatòria espai de treball Can 

Baró recupera la memòria.

novembre: possible col·laboració amb una nova 

edició Can Baró recupera la memòria. 

La intervenció en relació a la memòria històrica es

planteja donant suport al programa Can Baró recupera

la memòria;

https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/noticia/perdr

e-la-por-un-projecte-de-dones-i-de-recuperacio-de-la-

memoria-historica-durant-la-transicio_772587

Es proposa la convocatòria d’aquest espai de treball

per preparar una nova edició d’aquest programa amb

l’impuls del PdB.

Es pretén vincular el treball amb la memòria a les

estratègies d’intervenció del PdB; diversitat, igualtat

gènere, identitat, integració, elements educatius, etc.

Drets socials, equitat de 

gènere i acció comunitària

MEMÒRIA HISTÒRICA
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CALENDARI:

Segon semestre del 2021: definició de la 

proposta de dispositiu d’acord amb els serveis 

territorials, les entitats dels tercer sector i el 

moviment associatiu.

2022: licitació i inici del dispositiu.

El dispositiu d’orientació laboral dotarà a Can Baró d’un

equip d’ocupació de proximitat oferint una atenció

integral a les persones que es troben en situació d’atur

o precarietat laboral:

-assessorament laboral i formatiu,

-derivació a recursos,

-seguiment personalitzat,

-tallers de recerca de feina i de competències

transversals,

-facilitació d’accés als recursos

-prospecció d’empreses per oferir ofertes laborals a les

persones ateses.

El dispositiu es definirà de la mà dels serveis territorials,

les entitats del sector i el moviment associatiu per tal de

generar sinèrgies amb iniciatives ja existents al territori.

Es plantejarà un servei itinerant entre diversos dels

equipaments del territori per fer-lo accessible a tota la

població.

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social

DISPOSITIU D’ORIENTACIÓ I 

ACOMPANYAMENT LABORAL
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CALENDARI:

juny – juliol: presentació proposta suport integral 

a les entitats de comerç de Can Baró, 

establiments comercials i entitats de la CdS.

setembre – desembre: treball definició 

estratègies intervenció. 

2022: inici de les accions de dinamització.

El programa integral de suport i enfortiment del comerç

de proximitat al barri de Can Baró preveu;

-programa de suport integral al comerç del barri (amb

especial atenció a la digitalització i a la millora de la

imatge física del comerç).

-dinamització de locals comercials a la zona central del

barri (amb especial atenció al local de les galeries a

l’avinguda de Can Baró).

Per definir aquestes accions s’ha constituït un grup de

seguiment tècnic on participa PdB / Barcelona Activa /

districte d’H-G.

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social

PROGRAMA INTEGRAL DE 

SUPORT I ENFORTIMENT  DEL 

COMERÇ DE PROXIMITAT AL 

BARRI DE CAN BARÓ
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CALENDARI:

setembre - desembre: treballs definició del 

projecte del mercat itinerant. 

2022: inici de l’activitat del mercat.

El projecte de creació d’un mercat itinerant al barri de

Can Baró preveu;

-definició de l’orientació de l’oferta comercial del mercat

itinerant, per tal que actuï com a complement de l’oferta

comercial existent al barri tot generant les màximes

sinèrgies.

-concreció de l’emplaçament, dies, horari.

-gestació d’aliances amb entitats del barri o del territori

(entitats del tercer sector, horts comunitaris,

cooperatives de consum, etc.).

La definició d’aquest projecte es planteja amb un treball

conjunt entre el comerç i el moviment associatiu del

barri.

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social

MERCAT ITINERANT
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CALENDARI:

abril: aterratge del servei als barris de Carmel i

Can Baró i inici de la prestació del servei

abril – maig: difusió del servei.

setembre: possibilitat d’ampliar el servei

presencial al barri de Can Baró.

La xarxa de resposta socioeconòmica (XARSE) presta

servei per les veïnes i veïns de Can Baró des del

proppassat mes d’abril. La XARSE inclou;

-Orientació sobre les ajudes més adequades per a cada

situació particular

-Ajuda en el procés de sol·licitud d’ajuts: requeriments i

requisits, documentació o terminis

-Derivació i /o orientació a altres recursos del territori

-Suport emocional

-Formació en economia domèstica.

La XARSE s’ha instal·lat Ca n’Andalet, al barri del

Carmel, connectat amb el barri de Can Baró per mitjà

del V21.

Vinculada a la millora del context sanitari es planteja la

presència física del servei a Can Baró.

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social

XARSE
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CALENDARI:

juny – desembre: processos de concreció de les 

inversions del PdB al barri de Can Baró.

Les inversions de millora de l’espai públic al barri de

Can Baró demandaran de la convocatòria de diversos

espais de debat i participació per a la definició de les

intervencions.

Les inversions de millora de l’espai públic ens han de

servir per afrontar la dotació d’espais de confort climàtic

(acció 35, Eix Sostenibilitat i Emergència Climàtica) i la

millora de l’accessibilitat, així com la supressió de

barreres físiques.

Aquest contingut és desenvoluparà al proper apartat de

la presentació, “Processos Participatius”.

Espai públic i accessibilitat

TRANSFORMACIÓ ALBERT 

LLANAS I MIQUEL DELS 

SANTS OLIVER, PACIFICACIÓ 

PLAÇA CAN BARÓ I PLA DEL 

JOC, ARRANJAMENTS ESPAI 

PÚBLIC I ESPAIS ESPORTIUS I 

D’ACTIVITAT FÍSICA
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CALENDARI:

2021: concreció dels àmbits d’intervenció i les 

propostes d’actuació concretes. 

La intervenció del Pla de Barris en aquest àmbit es

definirà de la mà de les entitats de referència del

territori, on s’establiran possibles àmbits d’intervenció i

accions a desenvolupar amb especial atenció als

projectes d’informació i sensibilització sobre la

problemàtica i en l’actuació als entorn del Turó de la

Rovira.

Sostenibilitat ambiental i 

emergència climàtica

INTENSIFICAR LA RETIRADA 

D’AMIANT ALS BARRIS DEL 

CARMEL I CAN BARÓ
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PROCESSOS I ACCIONS 

PARTICIPATIVES 

PROJECTES ESPAI 

PÚBLIC

Proposta de participació



IMPORT:

Inversió: 1.400.000 €

CALENDARI:

juny – setembre: concreció del projecte per 

encarregar el projecte executiu

octubre – segon trimestre 2022: redacció 

executiu.

segon semestre 2022: licitació i adjudicació

primer trimestre 2023: inici obres.

La transformació dels carrer d’Albert Llanas i Miquel

dels Sant Oliver parteix del treball tècnic i comunitari

liderat pel grup gestor de Can Baró durant el passat

mandat.

Es proposa una reunió de les entitats del grup gestor de

Can Baró per:

a) recuperar aquest punt de partida

b) definir una jornada de debat oberta al veïnat que

permeti completar la proposta.

Aquest treball hauria de posar l’accent les estratègies

d’intervenció del PdB:

- millora de la mobilitat i l’accessibilitat

- espais d’estada

- introducció del verd a l’espai públic

- elements de joc i / o d’activitat física.

Espai públic i accessibilitat

TRANSFORMACIÓ ALBERT 

LLANAS I MIQUEL DELS 

SANTS OLIVER
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IMPORT:

Inversió: 500.000 €

CALENDARI:

juny – setembre: elaboració d’un document

tècnic d’anàlisi de l’espai i detecció d’oportunitats

setembre – desembre: definició de la proposta

d’intervenció d’acord amb les oportunitats

detectades.

2022: redacció executiu.

2023: licitació i adjudicació i inici obres.

La pacificació de la plaça de Can Baró planteja la

possibilitat de desplegar un procés de debat i

participació ampli, divers i inclusiu, que permeti recollir

la visió dels diversos agents implicats en aquest entorn.

Es planteja doncs un procés que inclogui dues fases

diferenciades:

1.- L’elaboració d’un document tècnic d’anàlisi de

l’espai i detecció d’oportunitats tenint en compte:

a) diagnosi amb agents clau (entitats veïnals, comunitat

educativa, activitat comercial, veïnat).

b) anàlisi tècnic.

2.- La definició compartida de la proposta d’intervenció.

Espai públic i accessibilitat

PACIFICACIÓ PLAÇA CAN 

BARÓ

21



IMPORT:

Inversió: 400.000 €

CALENDARI:

juny – setembre: disseny i realització de la 

passejada diagnòstica o marxa exploratòria. 

Aquesta acció es defineix com un “calaix d’oportunitats”

on:

a) Incloure petites intervencions a l’espai públic

orientades als elements que composen l’acció (joc

espai públic, espais activitat física, arranjaments

(accessibilitat i retirada d’elements físics).

b) Complementar la resta d’intervencions a l’espai

públic incloses al PdB.

Per tal de fer emergir possibles àmbits on intervenir es

proposa organitzar una passejada diagnòstica al barri /

marxa exploratòria.

Espai públic i accessibilitat

PLA DEL JOC, 

ARRANJAMENTS ESPAI 

PÚBLIC I ESPAIS ESPORTIUS I 

D’ACTIVITAT FÍSICA
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GOVERNANÇA

Espais de treball 

comunitaris i PdB



EDUCACIÓ

/SALUT

DRETS 

SOCIALS

ACTIVITAT 

ECONÒMICA

A) Sessions 

temàtiques per 

aprofundir en

grans temes del 

barri (habitatge, 

joves, 

convivència, 

etc.)

HABITATGE ESPAI 

PÚBLIC

SOSTENIBILITAT

Comissió de seguiment i/o Consell de Barri

PDE

Taula “Can Baró 
recupera la 
memòria”

Taula de 
Solidaritat de 

Can Baró

Grup Motor 
Raimon Casellas

Grup gestor

Espai de treball comunitari i PdB

Comissió de 
comerç i 
activitat 

econòmica

Comissió Amiant



Moltes gràcies

www.pladebarris.barcelona

Youtube: bit.do/pladebarris

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

