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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 5,2 ES DESTINARAN

A PROJECTES DEL CARMEL

1.- Adequació i millora de l’IE Coves d’en Cimany i de l’IE Mirades – 1.400.000 €

2.- Transformació del camp de futbol del Carmel – 500.000 €

3.- Millora del parc d’habitatges (Habita Carmel) – 1.750.000 €

4.- Escales mecàniques Font de la Mulassa – 1.300.000 €

5.- Reurbanització Jardins Jaume Planas – 250.000
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DESPLEGAMENT I 

PRIORITATS 2021

Projectes destacats



CALENDARI:

juliol: inici de les intervencions

Els següents dos estius es completarien les 

intervencions. 

Aquesta actuació té per objecte preservar la igualtat

d’oportunitats educatives i evitar el risc de segregació

escolar entre la comunitat educativa de Carmel.

Les intervencions estan dirigides a l’adaptació

d’aquests centres al seu nou projecte educatiu. Així

mateix, els projectes es definiran de la mà de la

comunitat educativa, amb un paper referent de l’equip

docent dels centres.

Educació i salut pública

ADEQUACIÓ I MILLORA DE 

L’IE COVES D’EN CIMANY I 

MIRADES
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CALENDARI:

setembre: incorporació de les noves figures en 

els equips docents dels centres del Carmel

Amb aquest programa, iniciat com a pilot a la primera

edició del Pla de Barris, que incorpora la figura de

l’educador social i els especialistes en atenció

emocional dins l’entorn escolar, es pretén oferir una

atenció global als nens i nenes de les escoles públiques

del Carmel.

Educació i salut pública

PROGRAMA DE PERFILS 

PROFESSIONALS ALS 

CENTRES EDUCATIUS DEL 

BARRI DEL CARMEL
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CALENDARI:

gener 2022: inici del programa d’educació i 

cultura als centres escolar del Carmel.

segon trimestre 2022: inici del treball de definició 

del programa d’extraescolars. 

Curs 2022 – 2023: inici del programa 

d’extraescolars. 

L’objecte d’aquest programa és reduir la desigualtat en

l’accés a la cultura i donar experiències a les nenes i

els nens en aquest sentit.

El programa tindrà un aterratge diferent segons el

centres escolar (CEIP i IE’s). Està previst que el

programa s’incorpori a l’activitat docent dels centres a

partir del segon trimestres del curs 2021 – 2022.

El programa de reforç i diversificació de la tipologia

d’extraescolars es treballarà de la mà dels actors de

referència a partir del 2022.

Projecte de Bibliocasal 2021

Educació i salut pública

PROGRAMA D’EDUCACIÓ I 

CULTURA I PROGRAMA 

D’EXTRAESCOLARS
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CALENDARI:

estiu 2021: obres de transformació dels vestidors

L’objecte d’aquesta intervenció és reforçar l’esport i

l’activitat física al barri del Carmel, com a eina de salut,

educativa, de cohesió social i de convivència entre el

seu veïnat per mitjà de la millora d’una de les seves

instal·lacions de referència.

L'arranjament dels vestidors es portarà a terme durant

els mesos d’estiu i es complementarà amb l’actuació de

la renovació de la gespa de la instal·lació esportiva.

Educació i salut pública

TRANSFORMACIÓ DELS 

VESTIDORS DEL CAMP DE 

FUTBOL DEL CARMEL
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CALENDARI:

2021: contacte amb les entitats de lleure educatiu 

de Carmel i definició de les línies de col·laboració. 

L’impuls dels projectes de lleure educatiu de base

comunitària es centrarà a donar suport als grups

existents al territori.

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.

Educació i salut pública

IMPULS DELS PROJECTES DE 

LLEURE EDUCATIU DE BASE 

COMUNITÀRIA
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CALENDARI:

segon i tercer trimestre 2021: anàlisi tècnic de 

l’estat actual d’aquest espai.

Amb el resultat d’aquest anàlisi s’obrirà un espai 

de treball per definir el seu projecte de 

recuperació. 

D’entre de les diverses mesures que es poden impulsar

al llarg del desplegament del programa del Pla de

Barris, s’han iniciat els treball per a la definició d’un

projecte de recuperació dels espais inclosos en el mur

de contenció de la finca de Can Bech.

Aquest espai aspira a afegir-se a la xarxa d’espais

comunitaris del barri com un equipament destinat a

projectes memorials, patrimonials i culturals.

Drets socials, equitat de 

gènere i acció comunitària

PROGRAMA DE SUPORT ALS 

EQUIPAMENTS COMUNITARIS 

DEL CARMEL
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CALENDARI:

Quart trimestre 2021: diagnosi infraestructura 

connectivitat equipaments del barri

2022: programació de les actuacions.

Un primer eix d’actuació que es vol promoure en el

marc d’aquesta acció suposa garantir un accés

igualitari per mitjà del reforç de la infraestructura

pública. En aquest sentit es promourà una diagnosi dels

principals equipaments del barri per valorar la

necessitat de reforçar la seva connectivitat.

En concret, s’ha plantejat incloure en aquest treball a la

Biblioteca del Carmel, el Centre Cívic del Carmel i el

Casal de Barri.

Drets socials, equitat de 

gènere i acció comunitària

IMPULSAR EL DRET D’ACCÉS 

I LA CAPACITACIÓ A LES 

NOVES TECNOLOGIES
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CALENDARI:

juny – juliol: definició del full de ruta amb el 

concurs de l’ICUB, el districte, el Pla de Barris i el 

Boca Nord.

octubre: presentació del full de ruta i del procés 

de treball en el marc de la comissió de seguiment 

del PdB. 

La intervenció en relació a la memòria històrica es

planteja en el marc d’un treball comunitari amb les

entitats de referència del barri.

Un primer element que es planteja treballar és la

restitució del mural de la carretera del Carmel on hi

havia la pintura del “tauró”.

El treball ha de saber conciliar un treball comunitari per

la definició de la temàtica o temàtiques del mural amb

un procés de selecció d’un artista que pugui plasmar el

resultat d’aquest treball.

Drets socials, equitat de 

gènere i acció comunitària

MEMÒRIA HISTÒRICA
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CALENDARI:

juliol: inici dels contactes amb el primer llistat 

d’habitatges seleccionats

2022: inici de les primeres intervencions 

Projecte innovador, que cerca la millora de les

condicions d’habitabilitat dels habitatges del Carmel.

Es proposa l’abordatge d’aquestes situacions amb dues

eines o mecanismes d’intervenció complementaris:

a)Programa Habita Carmel (suport i acompanyament

en la millora de les condicions d’habitabilitat dels

habitatges del Carmel)

b)Programa de Finques d’Alta Complexitat (suport i

acompanyament en la millora dels espais comuns de

les finques del Carmel).

Habitatge

HABITA CARMEL

18



CALENDARI:

juliol: tancament de l’estructura general del nou 

servei.

Darrer trimestre 2021: licitació nou servei.

2022: entrada en funcionament del nou servei. 

La proposta de dispositiu d’orientació labora s’està

treballant de la mà de Barcelona Activa, Districte d’H-G,

Pla de Barris + entitats tercer sector de referència

(Adsis, Martí Codolar, Tres Turons).

Es tracta de dotar als barris de Carmel i Can Baró d’un

projecte específic d’orientació i acompanyament

formatiu i laboral a persones en situacions de

vulnerabilitat i desmotivació, adreçat a dos col·lectius

específics: joves i adults en situacions d’atur de llarga

durada.

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social

DISPOSITIU D’ORIENTACIÓ I 

ACOMPANYAMENT LABORAL

19



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 per cada un dels barris.

2022: inici de les accions de dinamització.

El programa integral de suport i enfortiment del comerç

de proximitat al barri del Carmel preveu;

- Programa de suport integral al comerç del barri.

L’element central d’aquest programa serà un servei

porta a porta que aproximarà les polítiques de

suport al comerç als diversos negocis dels barris.

- Accés a programes de digitalització, millora de

l’eficiència energètica, millora accessibilitat, millora

espai exterior. Possibilitat de recolzar

econòmicament les transformacions físiques dels

locals.

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 DEL CARMEL
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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: ampliació 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.

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:

juliol: licitació projecte executiu

darrer trimestre 2021: sessió informativa i de 

debat sobre el projecte de mecanització.

2023: obres de transformació de les escales. 

Aquesta acció té per objecte la mecanització de les

escales de la Font de la Mulassa per millorar

l’accessibilitat en aquesta zona del barri del Carmel.

La redacció del projecte executiu ja s’ha licitat i la

previsió es poder convocar una sessió informativa amb

l’equip redactor un cop aquest inici els seus treballs, per

tal d’ajustar la proposta de projecte a les necessitats del

seu entorn.

Espai públic i accessibilitat

PROJECTE D’ESCALES 

MECÀNIQUES DE LA FONT DE 

LA MULASSA
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CALENDARI:

darrer trimestre 2021: diagnosi dels jardins de 

Jaume Planas.

2022. Concreció de les accions i redacció dels 

projectes. 

Aquesta acció té per objecte la millora i dignificació

d’aquest espai del barri, tot repensant-ne els usos i

treballant per una millor convivència en l’espai públic de

totes les veïnes i els veïns.

Per tal de definir les millores a desenvolupar en aquest

espai es proposa fer un treball de diagnosi amb:

- Les entitats veïnals de referència.

- Les veïnes i els veïns dels habitatges més propers

als jardins

- Els seus usuaris

- Les comunitats educatives de l’escola del Carmel i

l’escola Piaget.

Espai públic i accessibilitat

REURBANITZACIÓ JARDINS 

JAUME PLANAS
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GOVERNANÇA

Espais de treball 

comunitaris i PdB



Espai de seguiment del PdB

Espai de treball comunitari i PdB

Taules de treball del Pla Comunitari



Moltes gràcies

www.pladebarris.barcelona

Youtube: bit.do/pladebarris

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

