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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 
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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 
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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. 
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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.  

7 



PRESENTACIÓ DELS 
PROGRAMES DE L’EIX EDUCATIU 



PERFILS PROFESSIONALS 

Objectius: 
- garantir l’assessorament i suport a l’equip docent de manera que es propiciïn 
noves cultures de treball conjuntes entre serveis socials, salut mental, salut, 
etc. 

- promoure una intervenció continuada, amb la mateixa temporalitat que el 
programa global del PdB, del 2021 al 2024 

- llegar al barri i a la comunitat un conjunt noves sinergies, relacions i treball 
entre les xarxes d’atenció a aquests infants en aquests barris 

 

Es materialitza amb la dotació de dos nous perfils: especialista en 
l’atenció i el suport emocional i educador social 
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PERFILS PROFESSIONALS 
Especialista en l’atenció i el suport emocional: 
 
-fomentar les competències emocionals de l’alumnat millorant la capacitat de 
consciència emocional, regulació emocional, autonomia personal, competència 
social i habilitats de vida i benestar 
 
-millorar la capacitat de contenció i disminuir el malestar emocional de l’alumnat 
minorant d’aquesta manera les conductes disruptives a l’àmbit escolar 
 
-millorar la gestió dels conflictes i conductes discordants a l’aula 
 
-dotar als equips docents d’eines i coneixements referents a l’educació emocional 
per tal de poder incorporar aquests aspectes en el Pla Anual de  Centre 
 
El programa es dotarà de tres especialistes emocionals (Mirades, Coves i Carmel) 
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PERFILS PROFESSIONALS 

Educador social: 
 

-Definir un Pla d’Acció Socioeducativa, conjuntament amb els altres professionals 
del Centre Escolar, i amb professionals de l’Equip d’Atenció Psicopedagògica, si 
s’escau,  amb els següents objectius generals, que inclogui: 
  
o facilitar el procés d’aprenentatge dels nois i noies a partir de l’acció 

socioeducativa 
o facilitar la implicació de les famílies en el procés d’aprenentatge del seus fills i 

filles 
o promoure el treball en xarxa entre els professionals de l’àmbit educatiu i social 

dins del centre escolar 
o millorar la participació d’infants i adolescents i les seves famílies a la vida social 

del centre 
o incorporar i fomentar la mirada social i territorial al conjunt dels centres 

educatius 
 
El programa es dotarà de quatre educadors socials (Mirades, Coves, Carmel + 1 
especialista per EBM Tris – Tras i EMB Xarlot)  
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MENJA-LLIBRES 

Activitat i espai lúdic, amb intencionalitat educativa, com a suport educatiu per a 
competències bàsiques.  
 
Objectius:  
-oferir un espai fora horari escolar que ajudi a reforçar les competències bàsiques 
(expressió oral, lectura i comprensió ) per aquells infants que ho precisin 
-despertar el foment i el gust per l’aprenentatge 
-implicar  a les famílies en l’aprenentatge dels seus fills i filles, tot oferint eines i 
orientació.  
 
Consideracions del programa:  
- Planteja jocs i dinàmiques per fomentar: 

- la lectura,  
- la millora del llenguatge oral i de la llengua vehicular,  
- l’expressió i el vincle amb els aprenentatges en l’etapa clau de l’adquisició de la 

lectoescriptura 

- Es treballa amb els grups de segon i tercer de primària dels centres educatius 
- Es promou la coordinació amb el/la tutor/a de cada infant, que n’ha detectat 

les mancances i que pot valorar els avanços.  
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MENJA-LLIBRES 
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CAIXA D’EINES: EDUCACIÓ I CULTURA 

57 CENTRES EDUCATIUS  
36 escoles de primària, 12 instituts, 8 instituts escola, 1 centre d’educació especialitzat 

54 EQUIPAMENTS, ENTITATS, CREADOR(E)S 
25 equipaments, 22 entitats, 7 creador(e)s independents 

6 DISTRICTES 
Nou Barris, Sant Andreu, Sant Martí, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Horta Guinardó 

18 BARRIS 
La Prosperitat, Turó de la Peira-Can Peguera, Roquetes-Verdum, Vallbona-Torre Baró-Ciutat Meridiana, Trinitat Nova, Bon 

Pastor-Baró de Viver, Trinitat Vella, Besòs Maresme, Raval, Poble-Sec, La Marina, El Carmel-Can Baró 

5500 INFANTS I JOVES, 360 DOCENTS 
Aproximació gener 2022. Inclou formació a claustre.  
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CAIXA D’EINES: EDUCACIÓ I CULTURA 

IE MIRADES IE COVES D’EN CIMANY ESCOLA CARMEL 

ALTRES TEMES:  
• Tot Dansa , Cinema en curs i Petits talents científics al IE Coves d’En Cimany 
• Projecte amb l’escola ACIS Artur Martorell i el CCCB 

Disciplina 
STEAM 

equipament/entitat/artista 
Institut Recerca de Vall d'Hebron 

Intervenció 
EIX SINGULAR –TREBALL AMB 

CLAUSTRE 

Disciplina 
TEATRE 

equipament/entitat/artista 
ESPAI JOVE BOCA NORD 

Intervenció 
DINS DE L’AULA 

Disciplina 
STEAM 

equipament/entitat/artista 
Institut Recerca de Vall 

d'Hebron 
Intervenció 

EIX SINGULAR –   

PROJECTE CONJUNT 
AMB PERSPECTIVA 

TERRITORIAL 
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AULA STEAM 

Com a complement de la intervenció del programa de Caixa Eines amb 
els Instituts Escola del barri, es vol promoure, de la mà de la direcció de 
la Biblioteca Juan Marsé, la creació d’una aula STEAM. 
 
Consideracions: 
 
- Intervenció a la Biblioteca Juan Marsé 
- Aula polivament per a:  a) treball curricular centres educatius 
   b) extraescolars 
   c) oberta al conjunt del barri (tallers per a  
   altres col·lectius, prèstec de material   
   STEAM, etc.) 
- Temporalitat: curs 2022 – 2023 
- Inversió PdB 
- Vocació de permanència: recurs de futur per al barri del Carmel 
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EXTRAESCOLARS 

Objectius:  
- generar una oferta d’activitats extraescolars, que complementi i reforci 

l’activitat existent 
- potenciar els eixos de ciència i de cultura, tot obrint-los al conjunt de la 

població del Carmel. 
- afavorir l’accès a aquelles alumnes que puguin tenir més necessitat  
- construir una proposta de manera compartida, de la mà del treball i la 

complicitat dels agents que intervenen en l’àmbit educatiu (taula 
comunitària d’educació) 

 
Consideracions: 
- es realitzarà una diagnosi i prospecció prèvia per mitjà d’una enquesta que es distribuirà entre 

els diversos agents implicats del barri, per mitjà de la taula comunitària. 
- la nova oferta contempla fins a 9 noves activitats (3 IE, 2 CEIP i 1 Institut). 
- les activitats es poden realitzar als centres educatius però també a la xarxa d’equipaments dels 

territori. 
- el programa es recolzarà amb una contractació que inclourà disseny i producció activitats, 

gestió i administració de les activitats i coordinació del programa.  
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INVERSIÓ CENTRES EDUCATIUS 

Recursos disponibles: 1.400.000 € 

Temporalitat: 2021 - 2024 

 

Objectiu: acompanyar a la transformació dels projectes educatius de l’escola 
Mirades i l’escola Coves d’en Cimany (de CEIP a Instituts Escola). 
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INVERSIÓ CENTRES EDUCATIUS 

INSTITUT ESCOLA COVES D’EN CIMANY (400.000 €) 
 
Obres 2020:  
-arranjament de dues aules pels 2 primers grups d’ESO (1er – 2 línies)  
-modificacions en els espais de menjador i cuina, per augmentar la superfície de taules donat el 
creixement d’alumnat del centre  
-arranjaments en passadís de planta soterrani 1er, per millora de il·luminació.  
 
Obres 2021:  
-arranjament de dues aules pels 2 segons grups d’ESO (2on – 2 línies)  
-redistribució de zona administració / consergeria,  i augment de superfície d’aquesta.  
 
Obres previstes per 2022:  
-arranjament de dues aules pels 2 tercers grups d’ESO (3er – 2 línies)  
-revisió d’aquests dos nous espais per a acompliment de normativa d’evacuació (ja s’està fent un 
informe Speis per un tècnic contractat). 
 
Obres previstes per 2023:  
-arranjament de dues aules per 2 quarts grups d’ESO (4rt- 2 línies).  
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INVERSIÓ CENTRES EDUCATIUS 
INSTITUT ESCOLA MIRADES (1.000.000 €) 
 
Obres 2021:  
-reubicació de l’accés principal del centre escolar  
-reubicació de la zona d’administració i consergeria a planta a nivell de carrer  
-arranjament de dues aules en planta baixa  
-redistribució de dos espais per a creació d’una nova sala de mestres  
-redistribució de dos espais per a creació d’un nou taller 
 
Obres previstes per 2022:  
-redistribució d’espai central del centre docent (espai de doble alçada). Actualment es disposa 
d’un sol espai a doble alçada, i es pretén construir un forçat per a crear una nova planta, i 
redistribuir les dues plantes resultants en 4 aules noves (dues per planta)  
 
Obres previstes per 2023-2024:  
-construcció d’una nova planta en el cos central de l’escola (sobre la intervenció realitzada a 2022 
(una nova planta d’igual superfície) 
-instal·lació d’ascensor amb accés a tota la superfície del centre  
- construcció de nou vestíbul distribuïdor en zona de forjat sanitari del centre (forjat sanitari de 
gran volum).  
-construcció de noves aules en zones de patis tipus angles 
-redistribució d’espais interiors per a creació de noves aules  
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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  

- 
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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  

- 
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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
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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

