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PRESENTACIÓ DELS 

PROJECTES EN 

DESPLEGAMENT  

Darrer trimestre 2021 



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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Actualment resta pendent de resoldre la cessió de l’ús 

de l’espai, el titular del qual és l’INCASOL (Generalitat 

de Catalunya). 

 

L’activitat està actualment en precari pendent d’aquesta 

regularització. 

 

Un cop es resolgui aquesta cessió de l´ús es podrà 

licitar el projecte de dinamització (ja redactat i validat 

jurídicament) i abordar la definició de les obres de 

millora de l’equipament.  

Drets socials, equitat de 

gènere i acció comunitària 

TRANSFORMACIÓ LOCAL 

SOCIAL RAIMON CASELLES  
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L’impuls del projecte comunitari aborda dos àmbits 

d’intervenció: 

 

- Suport i col·laboració amb el treball comunitari del 

casal.  

 

- Impulsant un procés de treball i participació sobre la 

definició de la segona fase de la intervenció física en 

aquest equipament, tot donant suport a la redacció 

del seu projecte de transformació. 

 

Es preveu realitzar una primera sessió de treball amb 

les entitats el proper dilluns, 25 d’octubre.  

Drets socials, equitat de 

gènere i acció comunitària 

IMPULS DEL PROJECTE 

COMUNITARI DEL CASAL DE 

BARRI PIRINEU 
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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 al Casal de Barri El 

Pirineu i el Local Social Raimon Caselles. 

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: 

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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Un primer element que s’ha definit amb el 

desplegament del projecte Baobab al barri de Can Baró 

és la necessitat de generar un espai de trobada i impuls 

de projectes d’àmbit jove. 

 

En aquest sentit es constituirà una taula de joves, amb 

una primera sessió abans de nadal.  

 

Oportunitat que iniciïn el treball de la taula abordant un 

dels projectes d'inversió del Pla de Barris, la millora de 

les pistes del carrer Tenerife.  

Drets socials, equitat de 

gènere i acció comunitària 

IMPULS DELS PROJECTES DE 

LLEURE EDUCATIU DE BASE 

COMUNITÀRIA 
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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. 

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 2022. 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social 

DISPOSITIU D’ORIENTACIÓ I 

ACOMPANYAMENT LABORAL 
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PROJECTES DE SUPORT AL COMERÇ DE PROXIMITAT 

 

En l’àmbit de Can Baró es centrarà en tres actuacions: 

 

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

Baró. 

 

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

cada un dels comerços de Can Baró 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 

 

3.- Programa de millora de millora de l’accessibilitat (Programa 

CASBA, comerç sense barreres). 

 

Acord de col·laboració entre diverses universitats de Catalunya, 

l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat, les associacions de 

comerciants, la Direcció de Comerç i Mercats de l’Ajuntament de 

Barcelona, l’Institut de Paisatge Urbà, les entitats de persones amb 

discapacitat dels barris i el districte d’Horta – Guinardó. 

 

Un grup d’estudiants d’arquitectura realitza un treball sobre l’espai físic 

dels comerços que es vulguin sumar a la iniciativa, proposant una 

sèrie de millores en relació a l’accessibilitat (no són projectes tècnics 

al no ser arquitectes col·legiats). 

 

Primera fase implicarà la participació de 15 comerços.  

 

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 de Can Baró 

(adreçades per mitjà del dispositiu).  

 

 

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. Al respecte seguim amb la recerca 

d’informació de contacte sobre el local de l’avinguda Can Baró, 15. 

 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social 

PROGRAMES DE L’EIX 

D’INTERVENCIÓ 
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CALENDARI: 

setembre - desembre: treballs definició del 

projecte del mercat itinerant.  

2022: inici de l’activitat del mercat. 

La definició del projecte haurà d’abordar els següents 

objectius: 

 

a) Identificar i analitzar la demanda de promoure un 

mercat itinerant al barri de Can Baró, per mitjà d’un 

treball participatiu amb els diversos agents implicats, 

amb especial consideració a: 

 

•Les entitats comunitàries, veïnals i sectorials del barri. 

•Els projectes d’Horts Comunitaris del barri. 

•Els gestors dels equipaments del barri. 

•Els representants del teixit comercial del barri. 

•Els responsables sectorials del districte i Barcelona 

Activa en relació a la matèria.  

 

En aquest sentit serà necessari establir un calendari 

de treball i d’interlocució amb aquests agents així com 

definir un espai compartit que permeti validar i fer el 

seguiment de la proposta que s’acabi implementant. 

 
 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social 

MERCAT ITINERANT 
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CALENDARI: 

setembre - desembre: treballs definició del 

projecte del mercat itinerant.  

2022: inici de l’activitat del mercat. 

b) Definir una proposta de mercat de producte fresc i 

quilòmetre cero, de caràcter no permanent i 

itinerant al barri de Can Baró, així com la 

infraestructura necessària per desenvolupar-lo.  

 

c) Contactar i acordar amb els corresponents 

paradistes la seva participació, definint un mínim 

compromís de servei i permanència. Es prioritzarà la 

participació de paradistes del barri, així com la 

concurrència d’empreses o negocis de Can Baró. Així 

mateix, es promourà la col·laboració amb el Mercat del 

Carmel en aquells elements que puguin enriquir la 

proposta tècnica. 

 

d) Portar a terme el mercat itinerant durant un mínim 6 

fins a un màxim de 12 edicions. 
 

Un element fonamental a treballar en el projecte és la 

seva sostenibilitat com a projecte en el temps i el 

seu autofinançament. 

 

Ja s’ha formulat l’encàrrec d’acompanyament tècnic a 

algunes entitats de referència. 

 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social 

MERCAT ITINERANT 
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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.  

 

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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Es va convocar una primera sessió de treball tècnica al mes 

de juliol (amb escassa participació) on es va acordar: 

 

- Licitar la redacció del projecte executiu per poder 

acomplir el calendari previst. 

- Mantenir, en línies generals, l’esquema de l’avantprojecte 

elaborat durant el mandat passat. 

- Traslladar a l’equip tècnic la necessitat de plantejar, en 

projecte l’executiu, un tractament més ambiciós de la 

secció en clau de major pacificació en determinats espais 

dels carrer (ex: escola bressol, Vista Park). 

- Convocar una sessió de treball amb les entitats durant el 

mes de novembre per compartir el treball tècnic de 

l’equip redactor. 

- Convocar una sessió oberta per presentar el projecte de 

manera prèvia a la seva aprovació definitiva. 
 

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 DELS ENTORNS 

DE L’ESCOLA ARTUR 

MARTORELL I DE LA PLAÇA 

CAN BARÓ 
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Properes fites de la diagnosi per a l’elaboració del 

document tècnic d’anàlisi de l’espai i detecció 

d’oportunitats: 

 

- Taller de mapatge col·lectiu, el dijous 28 d'octubre, 

de 17.30 a 19.30 h, a l’Escola Artur Martorell (Plaça 

Can Baró 1-3).  

 

- Taller de marxa exploratòria, el dimarts 2 de 

novembre, de 17.30 a 19.30 h, a l’Escola Artur 

Martorell (Plaça Can Baró 1-3). 

 

Respecte a la definició compartida de la proposta 

d’intervenció es preveu convocar una sessió de treball 

amb la comissió de seguiment durant la primera 

setmana de desembre. 
 

Espai públic i accessibilitat 

PACIFICACIÓ DELS ENTORNS 

DE L’ESCOLA ARTUR 

MARTORELL I DE LA PLAÇA 

CAN BARÓ 
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IMPORT: 

Inversió: 250.000 € 

 

CALENDARI: 

novembre: redacció d’una anàlisi d’alternatives 

per part d’un equip tècnic. 

desembre: treball i validació del projecte 

d’intervenció 

2022: redacció executiu. 

2022/2023: licitació i adjudicació i inici obres.  

Aquesta acció del programa del PdB conté una doble 

estratègia d’intervenció: 

 

- Millora del projecte comunitari de les pistes, reforçant 

el programa de dinamització de la pista i els usos dels 

diversos espais (diagnosi de barri dels espais formals 

i informals esportius i detecció de possibles 

actuacions). 

 

- Millora física de l’espai. Al respecte, s’encarregarà un 

anàlisi d’alternatives que estudi diverses propostes 

d’intervenció, prenent com a punt de partida: 
- Considerar com a àmbit d’intervenció el conjunt de 

l’espai (pistes, petanca, pista informal, zona infantil, 

etc). 

- Demanes o necessitats detectades per l’equip 

tècnic del districte. 

- Proposta “Can Baró Hub Esportiu” formulada en el 

marc del procés dels pressupostos participatius. 

Espai públic i accessibilitat 

PISTES ESPORTIVES CARRER 

TENERIFE 
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GOVERNANÇA 

Espais de treball 

comunitaris i PdB 



Calendari properes fites del PdB 

- 25 octubre, sessió de treball sobre la segona fase del projecte de transformació del Casal de Barri el 

Pirineu, de 17.30 a 19.30 hores, al casal de barri el Pirineu 

 

- 28 octubre, mapatge col·lectiu de la plaça Can Baró, de 17.30 a 19.30 hores, a l’Escola Artur 

Martorell.  

 

- 2 de novembre, marxa exploratòria de la plaça de Can Baró, de 17.30 a 19.30 hores, a l’Escola Artur 

Martorell. 

 

- Primera quinzena novembre, licitació del dispositiu de suport a l’activitat comercial al barri de Can Baró. 

 

- Segona quinzena novembre, sessió de treball sobre la redacció del projecte executiu de Miquel dels 

Sants Oliver i Albert Llanas. 

 

- Desembre, constitució de l’espai de treball pel projecte del Mercat itinerant de Can Baró.  

 

- Desembre, sessió de treball sobre el projecte de pacificació dels entorns de l’escola Artur Martorell i la 

plaça de Can Baró.  

 

- Desembre, reunió de treball sobre la millora física de les pistes esportives de Can Baró. 

 

- Desembre reunió de la Comissió de Seguiment del PdB.  
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Moltes gràcies 
 

www.pladebarris.barcelona 

Youtube: bit.do/pladebarris 

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

