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PRESENTACIÓ DELS 

PROJECTES EN 

DESPLEGAMENT 

Darrer trimestre 2021



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
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a)Programa Habita Carmel (suport i acompanyament en la millora de les condicions d’habitabilitat dels habitatges

del Carmel)

- Dades generals primera fase:

25 finques a l’encomana, amb 142 entitats, de les quals 130 són habitatges i la resta locals.

Dels 130 habitatges, 56 tenen cèdula vigent, 2 caducada i 72 no en tenen o encara no hem recollit dades.

- Estat del desplegament del programa:

• Habitatges sense cèdula visitats (soterranis, semisoterranis, plantes baixes i àtics o sobreàtics): 40

• Nombre de visites realitzades: 96. S’han visitat tots els habitatges, com a mínim 2 vegades, matí i tarda. A la

tercera visita s’ha deixat un escrit explicant el Programa i amb les dades de contacte de l’equip.

• Habitatges contactats: 13

• Reunions amb propietaris/es: 2. Ambdues persones propietàries s’han mostrat molt interessades en el Programa

i en signar el Conveni, tot i que a partir de l’entrevista no creuen necessari fer obres.

Habitatge

HABITA CARMEL
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b)Programa de Finques d’Alta Complexitat (suport i acompanyament en la millora dels espais comuns de les

finques del Carmel).

- Estat del desplegament del programa

• S’han obert expedient a 21 finques (11 Carmel, 10 Can Baró) S’han visitat totes les finques.

• Resultat visites: 5 ens han dit que no volen estar al programa, 1 finca ja ha fet obres i està en bon estat, 7 han

signat conveni el conveni d’assessorament, de les que una ja n’ha quedat exclosa (manca de vulnerabilitat

residencial), 7 estant pendent de fer entrevistes i/o signar contracte i una és un sol habitatge i està ocupat

Habitatge

HABITA CARMEL
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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 i la

identitat de barri es planteja en el marc d’un treball

comunitari amb les entitats de referència del barri.

Un primer element que es pretén abordar 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 I 

IDENTITAT DE BARRI
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FULL DE RUTA I PROCÉS DE TREBALL PER A LA INTERVENCIÓ ARTÍSTICA I COMUNITARIA AL MURAL DE

LA CARRERETA DEL CARMEL.

El projecte d’intervenció comptarà amb tres etapes:

a) Fase de validació de la proposta d’intervenció i del procés comunitari i de participació en el marc de la taula

sectorial corresponent del Pla Comunitari. Aquesta fase permetrà també constituir un grup d’impuls que permeti fer un

seguiment de la programa. octubre – desembre 2021.

b) Fase de procés comunitari i de participació per definir la temàtica de la intervenció artística. Aquest procés

vetllarà per ser plural i inclusiu i centrarà el treball amb la ciutadania amb elements com la memòria històrica, el

caràcter i la identitat del barri i l’art urbà al barri del Carmel. gener – març 2022.

c) Fase d’intervenció artística, amb la cerca d’un artista amb trajectòria i reconeixement que doni continuïtat a la

projecció que aquest mural havia gaudit el qual recollirà els resultats del procés per elaborar una proposta artística i

executar-la. abril – juliol 2022.

Drets socials, equitat de 

gènere i acció comunitària

MEMÒRIA HISTÒRICA
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DISPOSITIU D’ORIENTACIÓ LABORAL

Es centrarà amb dos col·lectius:

- Joves desmotivats i amb baixa formació i escassa experiència

laboral.

- Persones adultes en situació d’atur de llarga durada.

La proposta de dispositiu d’orientació laboral abordarà:

- Reforç competències transversals bàsiques,

- Reforç competències professionalitzadores,

- Accions formatives i d’experienciació laboral,

- Intermediació laboral, i

- Treball de la dimensió emocional i la salut mental

Articulant-se per mitjà d’una:

- Tutorització i suport permanent als participants, i

- En connexió amb la resta d’iniciatives, programes i projectes del

territori.

Està previst que el dispositiu pugui licitar-se i entrar en funcionament

durant el primer trimestre del 2021.

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social

PROGRAMES DE L’EIX 

D’INTERVENCIÓ
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PROJECTES DE SUPORT AL COMERÇ DE PROXIMITAT

En l’àmbit del Carmel es centrarà en tres actuacions:

1.- Dispositiu de suport a l’activitat econòmica i comercial del

Carmel.

El dispositiu es centrarà en realitzar un pla i anàlisi de necessitats de

cada un dels comerços del Carmel que els apropi i connecti amb els

recursos disponibles per a l’activitat comercial de les diverses

administracions, tot facilitant-ne la seva gestió i tramitació.

Es treballarà en coordinació amb les entitats de comerç i les seves

dinamitzadores, així com amb la resta de serveis municipals.

2.- Arranjament i intervenció artística en les persianes dels

establiments.

Aquest projecte abordarà la millora de la imatge exterior dels

establiments amb una doble intervenció:

a) comunitària, amb la definició d’un projecte de formació i

experienciació laboral per joves que acompanyi a la preparació de

la intervenció artística

b) artística, amb la intervenció de diferents propostes d’art urbà

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social

PROGRAMES DE L’EIX 

D’INTERVENCIÓ
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PROJECTES DE SUPORT AL COMERÇ DE PROXIMITAT

En l’àmbit del Carmel es centrarà en tres actuacions:

3.- Programa de millora de l’eficiència energètica.

El programa, liderat per l’agencia de l’energia de Barcelona amb el

suport del districte i del Pla de Barris desplegarà un assessorament

específic sobre eficiència energètica en aquells comerços que estiguin

interessats.

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social

PROGRAMES DE L’EIX 

D’INTERVENCIÓ
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PROGRAMES FORMACIÓ I EXPERIENCIACIÓ LABORAL

Impuls d’un programa pilot del barri d’oficis sobre rehabilitació

d’habitatges. En el marc de la rehabilitació dels habitatges del Patronat

del barri de la Trinitat Vella s’impulsarà on programa de formació i

experienciació laboral on podran participar persones del Carmel.

PROGRAMA HOMOLOGACIÓ D’ESTUDIS

Es realitzarà una licitació a nivell de ciutat (pel conjunt de barris

implicats en el programa del Pla de Barris) durant el primer trimestre

del 2022.

Es tracta d’un programa de suport i acompanyament i assessorament

jurídic en els tràmits d’aquest procés de convalidació.

Els programes d’OCUPABILITAT PERSONES EN SITUACIÓ

IRREGULAR i de REACTIVACIÓ LOCALS COMERCIALS

s’impulsaran al llarg del 2022.

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social

PROGRAMES DE L’EIX 

D’INTERVENCIÓ
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CALENDARI:

estiu 2021: obres de transformació dels vestidors

novembre 2021: finalització obres

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.

Es proposa una visita a les obres de l’equipament ell

dijous 21 d’octubre, a les 18 hores.

Educació i salut pública

TRANSFORMACIÓ DELS 

VESTIDORS DEL CAMP DE 

FUTBOL DEL CARMEL
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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.

Es proposa realitzar aquesta sessió informativa durant

el mes d’octubre.

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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CALENDARI:

darrer trimestre 2021: diagnosi dels jardins de 

Jaume Planas.

2022. Concreció de les accions i redacció dels 

projectes. 

Detall del procés de definició de la intervenció als jardins de 

Jaume Planas.

a) Diagnosi: 

Dia 18/10:

o De 16:30h a 18:00h: Acció informativa i per recollir elements 

de diagnosi amb la comunitat educativa a la sortida de 

l’escola dels dos centres educatius.

o De 18:00h a 20:00h: Acció informativa i per recollir elements 

de diagnosi amb les persones usuàries.

Dia 20/10:

o De 10:00h a 13:00h: Acció informativa i per recollir elements 

de diagnosi amb el veïnat de les finques properes.

o De 10:00h a 13:00h: Acció informativa i per recollir elements 

de diagnosi amb les persones usuàries.

b) Debat sobre la diagnosi i les propostes recollides i definició del 

projecte d’intervenció. novembre

c) Retorn a les persones participants. desembre

d) Redacció del projecte d’intervenció i execució. 2022. 

Espai públic i accessibilitat

REURBANITZACIÓ JARDINS 

JAUME PLANAS
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GOVERNANÇA

Espais de treball 

comunitaris i PdB



Calendari properes fites del PdB

- 18 i 20 d’octubre sessions diagnòstiques projecte Jaume Planas.

- 21 d’octubre visita obres Camp de Futbol del Carmel.

- Finals d’octubre sessió informativa i de debat sobre el projecte de les Escales Mecàniques de la Font

de la Mulassa.

- Octubre reunió monogràfica sobre projectes relatius al suport al comerç del Carmel

- Novembre convocatòria espais sectorials del Pla Comunitari del Carmel per presentar el projecte

d’intervenció artística del mural de la carretera del Carmel.

- Novembre sessió de debat sobre la diagnosi i les propostes recollides i definició del projecte

d’intervenció.

- Desembre reunió de la Comissió de Seguiment del PdB.
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Espai de treball comunitari i PdB
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Moltes gràcies

www.pladebarris.barcelona

Youtube: bit.do/pladebarris

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

