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PRESENTACIÓ DEL 

PROJECTE DE SUPORT A 

L’ASSOCIACIONISME

Conveni Torre Jussana



CALENDARI:

2021 - 2024

QUÈ ÉS?

Servei d’acompanyament integral a entitats a 

través de l’acompanyament individual i grupal, el 

suport a agents clau i l’impuls a la creació de 

projectes d’interès general amb mirada 

comunitària.

OBJECTIUS

• Millorar el treball relacional entre 
associacions, equipaments de proximitat i 
serveis.

• Enfortir la participació i la governança 
democràtica de les entitats.

• Enfortir els projectes comunitaris de les 
entitats.

PROGRAMA D’ENFORTIMENT 

ASSOCIATIU - PLA DE BARRIS
Col·laboració amb l’Espai 

TORRE JUSSANA, servei 

municipal de suport a les 

associacions



Projecte d’Enfortiment al teixit associatiu de Pla de Barris 2021-24 

A qui va dirigit i quins serveis s’ofereixen?

Índex de renta familiar disponible

Peu de foto en blanc sobre fons fosc

A qui va dirigit?

▪ Associacions i coordinadores (juntes)

▪ Grups i col·lectius informals

▪ Entitats gestores d’Equipaments de 

proximitat.

Serveis que s’ofereixen

▪ Acompanyament personalitzat a 

entitats (durada determinada)

▪ Acompanyaments grupals

▪ Assessoraments a mida

▪ Accions formatives

▪ Eines i recursos



Projecte d’Enfortiment del teixit associatiu de Pla de Barris 2021-24

Com us podem acompanyar?

Índex de renta familiar disponible % de atur registrat entre 16-64 anys

S’entén com a procés en diferents fases:

▪ Primera reunió de contacte: identificar necessitats i inquietuds 

(sessions grupals exploratòries).

▪ Elaboració Pla d’acció: presentació pla de treball i signatura acord de 

col·laboració 

▪ Facilitació sessions de treball, recursos (formacions, 

assessoraments, accions transversals).

▪ Seguiment i avaluació: coneixement compartit.

Compromís per part de l’entitat:

És important garantir un mínim de participants i implicació de l’entitat o el 

grup d’entiats en el procés de treball. Es demana corresponsabilitat i el 

compliments dels acords per part de l’entitat i Torre Jussana.



Associació 

Amics Pl. Orwell

Banc de recursos 

Trinitat Vella

Projecte d’Enfortiment del teixit associatiu de Pla de Barris 2021-24

Exemples d’acompanyaments Torre Jussana 

Punt de partida: Falta de reconeixement de l’AFA; pocs espais de

relació; baixa participació a les activitats de l’escola i el barri...

Creació figura delegades de classe i Grup Motor: dinamització

d’activitats a l’escola i al barri, visibilització de l’AFA, creació espais

de relació. Assumpció lideratge del projecte, garantint la renovació

de la junta, millorant la relació amb l’escola i seguiment de les

extraescolars.

AFA Escola 

La Pau

Constitució d’una associació veïnal per dinamitzar i dignificar el

barri, a partir de les necessitats detectades.

Creació d’un Grup Motor per la definició del projecte: objectius,

àmbit d’actuació, activitats i funcionament intern. Repte d’establir

vincles amb altres entitats i agents per treballar conjuntament.

Presentació de l’associació a una activitat del barri (festa de la

gent gran).

Punt de partida: adquisició de noves carrosses i altres materials

que es volen posar a disposició de les entitats de Trinitat Vella.

Creació Grup Motor amb les entitats culturals més implicades al

cicle festiu del barri (4). Elaboren protocol de cessió i gestió dels

materials, fan inventari, defineixen el rol de cada entitat en la gestió

dels materials. Treball de funcionament intern: pressa de

decisions, dinàmica de treball i mirada comunitària.



PRESENTACIÓ DEL 

PROJECTE D’HABITATGE 

Finques d’Alta Complexitat



VIDEO EXPLICATIU FAC

https://www.youtube.com/watch?v=Rrmr51EsLmg

https://www.youtube.com/watch?v=Rrmr51EsLmg


OBJECTIUS I MODEL

• L’objectiu del programa és donar respostes a les causes 
estructurals que incideixen a la NO rehabilitació i 
manteniment adequat de l’edifici

• El model de gestió recau en l’apoderament de les comunitats, 
en donar el protagonisme a les persones, essent elles les 
promotores de les obres. NO l’ajuntament

• El model de suport és de proximitat, territorial i 
d’acompanyament durant tot el procés. 

• Suport a les comunitats de propietaris a partir d’un equip 
multidisciplinar (treballadores socials, arquitectes, suport 
jurídic i administratiu.  



PUBLIC DIANA

• Finques situades en l’àmbit del Pla de Barris

• Propietats horitzontals

• Mínim d’un 70% d’habitatge habitual i permanent

• Màxim d’un 30% d’habitatges en situacions anòmales (buits i 
ocupats sense títol legal)

• Finques que no hagin realitzat obres en 15 anys

• Situacions de vulnerabilitat
– Pobresa energètica

– Morositat elevada

– Incapacitat d’arribar acords autònomament

– Necessitat d’eliminació de barreres arquitectòniques 



FASES I PROCÉS D’ACOMPANYAMENT

• Intervenció 
equip 
rehabilitació

• Validació 
criteris inicials

• Visites 
informatives

Detecció de 
Casos. Estudi UPC

• Estudi de 
Vulnerabilitat

• Estudi tècnic

• Estudi econòmic

• Estudi ocupació. 
Cens

• Estudi Fiscal

• Resolució de 
conflictes

Conveni 

d’assessorament
• Suport CCPP presa 

d’acords per 
rehabilitar

• Acompanyament tria 
arquitecte i empresa

• Suport tramitació 
permisos

• Suport demanda 
ajudes

• Resolució de 
situacions anòmales

• Suport previsions de 
finançament

• Assessorament i 
mediació 

Conveni D’obres

• Tramitació ajudes 
CCPP i individuals

• Seguiment obres

• Pagaments 
bestretes

• Resolució conflictes 
empresa CCPP

Subvenció i 
Execució obres



ESTAT ACTUAL PROGRAMA FAC A CAN 
BARÓ

Barri Negatiu Positiu Pendent C. Asses C. Obres Sol·licituds

Can Baró 2 9 5 5 1 3

Tipus Import Nombre

CP 173.706,60 € 1

IND 35.375,16 € 2



BALANÇ ECONÒMIC PdB

2021



Balanç econòmic

Balanç econòmic PdB Carmel – Can Baró

Índex de renta familiar disponible % de atur registrat entre 16-64 anys

EIX EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA

EIX DRETS SOCIALS, EQUITAT DE GÈNERE I ACCIÓ COMUNITÀRIA

EIX HABITATGE

PRESSUPOST 

2.900.000 €

COMPROMÉS 

2.570.000 € - 89%

PENDENT ASSIGNAR 

329.000 € - 11%

EXECUTAT 

740.000 € - 25,5%

PRESSUPOST 

1.000.000 €

COMPROMÉS 

707.000 € - 71%

PENDENT ASSIGNAR 

292.000 € - 29%

EXECUTAT 

36.500 € - 3,65%

PRESSUPOST 

1.800.000 €

COMPROMÉS 

400.000 € - 22%

PENDENT ASSIGNAR 

1.400.000 € - 78%

EXECUTAT 

-



Balanç econòmic

Balanç econòmic PdB Carmel – Can Baró

Índex de renta familiar disponible % de atur registrat entre 16-64 anys

OCUPACIÓ I DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC

ESPAI PÚBLIC

EIX SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC

PRESSUPOST 

1.100.000 €

COMPROMÉS 

940.000 € - 85%

PENDENT ASSIGNAR 

160.000 € - 15%

EXECUTAT 

98.000 € - 9%

PRESSUPOST 

3.900.000 €

COMPROMÉS 

3.900.000 € - 100%

PENDENT ASSIGNAR 

-

EXECUTAT 

-

PRESSUPOST 

300.000 €

COMPROMÉS 

7.500 € - 3%

PENDENT ASSIGNAR 

292.500 € - 97%

EXECUTAT 

-



Balanç econòmic

Balanç econòmic PdB Carmel – Can Baró

% de atur registrat entre 16-64 anys

BALANÇ GLOBAL

DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST COMPROMÉS PER BARRIS

PRESSUPOST 

11.000.000 €

COMPROMÉS 

8.474.000 € - 77%

PENDENT ASSIGNAR 

2.526.000 € - 23%

EXECUTAT 

875.000 € - 8%

4.950.000,00 €; 
58%

3.525.000,00 €; 
42%

Carmel

Can Baró



Moltes gràcies

www.pladebarris.barcelona

Youtube: bit.do/pladebarris

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

