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1. Pla de Barris Zona Nord 2021-24 
Àmbits d’intervenció i línies d’actuació 



Pressupost Pla de Barris 2021-24 

Pressupost per àmbits: 

 

 Educació i Salut pública: 1.900.000 € 

 

 Drets socials, equitat  de gènere i 

acció comunitària: 1.050.000 € 

 

 Habitatge: 200.000 € + (13M € FAC) 

 

 Ocupació, impuls econòmic i 

economia social: 1.000.000 € 

 

 Espai públic i accessibilitat: 

6.300.000 € 

 

 Sostenibilitat ambiental i emergència 

climàtica: 800.000 € 

 

 

Pressupost global Zona Nord: 

 

TOTAL: 11.250.000 €  + (13M € FAC) 

 

Inversió: 7.750.000 €  

Despesa corrent: 3.500.000 € 

 

 

Pressupost compromès al juny 2022: 

11.620.000 € 



5 

2. Accions en desplegament 
Àmbits, propostes i accions 

 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

1.1. Perfils professionals als centres educatius. 

Educadores (també escola bressol): 6 

EMO: depèn de la demanda que faci l’equip 

educatiu de l’escola. Han demanat E. Ciutat 

Comtal, E. Elisenda Montcada, E. Ferrer i Guàrdia 

 

Diferents accions amb altres agents comunitaris 

(Biblioteca, Espiral, ASPB, etc.) per generar espais 

amb les famílies per treballar i compartir la criança, 

la vinculació famílies i centres educatius i les 

transicions educatives entre bressol, escoles i 

institut.  

 

Agents implicats: Consorci Educació Barcelona, 

Equips centres educatius públics, Serveis socials, 

Districte. 

 

Propostes o línia d’actuació: 

1. Perfils professionals als 

centres educatius 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

2.1. Programa Educarts 2022-23 

Dins escola (verd): 1 educartista per escola i 1hora a la setmana per cada grup-classe 

Extra-escolar (vermell): a demanda 

 

Proposta o línia d’actuació: 

2. Consolidar el programa 

EducArtS d’ensenyaments 

artístics als centres educatius 

de la ZN 

E. Elisenda Montcada 
 

Teatre, música i creació 
artística 
Batunord amb famílies i 
professorat 

E. Ferrer i Guàrdia 
 

Música i ambients 

E. Ciutat Comtal 
 

Jocs artístics, música, 
teatre i expressió 
corporal 
Música i expressió 
Batucada 

E. Mestre Morera 
 

Música, expressió 
artística i teatre 
Teatre 

C. Mare Alfonsa 
Cavin 

 

Música, jocs artístics i 
teatre 
Teatre 

CEE Sant Joan            
de la Creu 

 

Música, i moviment 
Teatre 

Institut Pablo Picasso 
 

Jocs artístics espai migdia 
i música 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

2.1. Programa Educarts 2022-23 

Dins escola (verd): 1 educartista per escola i 1hora a la setmana per cada grup-classe 

Extra-escolar (vermell): a demanda 

 

Proposta o línia d’actuació: 

2. Consolidar el programa 

EducArtS d’ensenyaments 

artístics als centres educatius 

de la ZN 

Dins escola: 

 

Nº Tallers setmanals dins escola: 86 

Nº Tallers mensuals dins escola: 344 

Nº hores coordinació setmanals: 20 

Nº hores coordinació mensuals: 80 

 

Nº alumnes per centre: 

• Elisenda de Montcada (Teatre, música, creació artística): 335 

• C. Comtal (Jocs artístics, música, teatre, ex. corporal): 140 

• Mestre Morera (Música, expressió artística i teatre): 185 

• Mare Alfonsa Cavin (Música, jocs artístics i teatre): 225 

• Sant Joan de la Creu (Música, i moviment): 84 

• Ferrer i Guàrdia (Música i ambients): 374 

 

TOTAL ALUMNES: 1.319 infants d’entre 3 i 12 anys 

Extra-escolars: 

 

Nº Tallers setmanals fora escola: 18 

Nº Tallers mensuals fora escola: 72 

 

Nº Alumnes: 129 

 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

2.1. Programa Educarts. 

Àmbit comunitari: 

• Tarda Jove (+12 anys) al Centre Cívic ZN 

• Coordinació Taula Jove 

• Fem el Salt, coordinació amb educadores i EMO 

• Col·laboracions amb Espiral-Ubuntu  

• Construcció i restauració instruments amb l'Ateneu 

Fabricació 

• Explorant possibles accions amb AFA’s. 

• Carnestoltes de la Zona Nord i festa de la primavera 

amb tots els centres educatius ZN. 

• Connexió amb els centres oberts i casals amb 

programació oberta a tot el barri (música i teatre) (6 i 

12 anys) 

• Espai artístic familiar a la Biblioteca (3 a 6 anys)   

• Batucada intergeneracional BatuNord  

 

 

Agents implicats: ICUB, Equips centres educatius 

públics i concertat, altres equipaments territori. 

Proposta o línia d’actuació: 

2. Consolidar el programa 

EducArtS d’ensenyaments 

artístics als centres educatius 

de la ZN 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

3.1. Prometeus.  

Mentoria en l’accés a estudis post-obligatoris 

(Universitat i CFGS). 

Tallers de motivació a 4rt ESO i 1er Batxillerat 

Acompanyament inscripció, matrícula i sol·licitud 

beques. 

 

Promoció 2022-2023: 10 (5 nois i 5 noies), 1 noi 

pendent. 

Total en seguiment: 30 joves; 12 nois i 18 noies 

- Universitat: 18 (4 a 4rt curs, 3 a 3r curs, 4 a 2n, 7 

a 1er) 

- CFGS : 6 (3 a 1r curs, 3 a 2n curs) 

- CFGM: 1 

- Transició: 5 

 

Agents implicats: Districte, Universitat de 

Barcelona, Institut Pablo Picasso 

 

 

 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

3. Promoure programes i 

accions que fomentin la 

continuïtat dels estudis i 

garanteixin l’accés als estudis 

post-obligatoris 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

 

4.1. Menja llibres. Servei de reforç escolar en 

competències bàsiques de l’àmbit lingüístic. 

 

Es tracta de generar un espai extra-escolar dins els 

centres educatius per reforçar i fomentar la lectura, 

l’expressió oral i escrita, a través d’activitats 

lúdiques i pedagògiques. 2 dies a la setmana 

 

- E. Ferrer i Guàrdia: 15 inscripcions de 15 

- E. Mestre Morera: 15 inscripcions de 15 

- E. Elisenda Montcada: 16 inscripcions de 15 

- E. Ciutat Comtal: 11 inscripcions de 15 

 

Han començat a contactar amb Educarts i Acció 

Comunitària per explorar accions col·laboratives 

d’àmbit comunitari. 

 

Agents implicats: Centres educatius ZN, 

Biblioteca ZN 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

4. Millorar i ampliar l’oferta 

d’activitats extraescolars 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

 

4.2. Extra-escolars anglès I. Picasso 

Hem ajuntat esforços amb CEB i IMEB i aquest 

curs oferim un circuit d’anglès.  

 

Speak Up amb 21 alumnes: 5 1r ESO, 3 de 2n, 

6 de 3r i 7 de 4t. 

 

Boost your English amb 16 alumnes: 10 de 1r 

de Bat, 4 de 2n de Bat i 2 de 4t ESO, amb 

diferents nivells (A2, B1, B2, C1) 

 

 

Agents implicats: Institut Picasso, IMEB, CEB. 

Proposta o línia d’actuació: 

4. Millorar i ampliar l’oferta 

d’activitats extraescolars 



4.3. Activitats d’estiu 2022: 

 

• Educarts (juliol): activitats artístiques a l’espai públic (1er 

de Maig, metro CM, Torre Baró part alta) i Espai jove de 

música i teatre (16 joves), Espai familiar Biblioteca (5 

mares i 8 infants), i activitats amb els casals infantils i 

centre oberts TB i Ubuntu a la Biblioteca. 

 

• Mima’t al sol en el marc de Espiral (juliol): activitats per a 

les famílies 0-6 anys a l’espai públic. Han participat unes 

30 famílies. Una setmana de colònies. 

 

• Casal d’agost: 139 infants (80 de serveis socials i 59 

places obertes): 60% nens, 40% nenes.  I 13 famílies 

diferents han participat en diferents espais habitualment. 

 

Agents implicats: Districte, Serveis Socials, Biblioteca ZN, 

Escola ferrer i Guàrdia, Ubuntu, Centre Obert TB, Educarts... 

 
 

Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

Proposta o línia d’actuació: 

4. Millorar i ampliar l’oferta 

d’activitats extraescolars 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

5.1. Circuït d'espais d'atenció i 

acompanyament a la petita infància i les 

seves famílies de la Zona Nord-ESPIRAL 

 

- Acompanyament a famílies EBM L'Aqüeducte. 

- Espai familiar 0-6 

- Espai familiar 0-3 

- Espai de cures prenatals. Matricaria 

- Espai de cures de dones. Mima't 

- Espai de criança. 

- Espai d'atenció individualitzada. 

 

Unes 80 famílies i 52 adults es troben 

vinculades a través dels diferents espais i 

activitats. 

 

Agents implicats: Districte, Escola Bressol 

Aqüeducte, Ubuntu, Ambulatori,... 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

5. Impulsar un projecte educatiu 

i de lleure adreçat a la petita 

infància i les  seves famílies 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

6.1. Projecte cistelles saludables. 

Grup de dones derivades per serveis socials amb 

les que es treballa l’apoderament personal, grup 

de suport i formació en alimentació saludable. 

 

Actualment amb 13 participants.  

 

Un cop al mes fan tallers de cuina oberts als 

usuaris del Casal de barri de TB. Aquest fins ara 

han participat una mitja de 3-4 persones externes 

al grup 

 

També algunes del grup han començat a assistir 

a esdeveniments comunitaris i a participar als 

tallers de cuina saludable que organitza la Taula 

d’alimentació saludable. 

 

Agents que s’espera implicar: Taula 

d’alimentació saludable. 

 

 

 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

6. Accions de promoció dels 

hàbits saludables 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

7.1. Marxes nòrdiques. 

 

3 grups: 

- Dimarts: 22 

- Dimecres 16 

- Dijous: 24 

En total 60 persones participen i beneficien 

d’aquesta activitat. 

 

Agents implicats: Institut Barcelona 

Esports, Centre Esportiu Municipal Can 

Cuyàs, Disctricte, Ambulatori,... 

 

 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

7. Accions per combatre la 

solitud no volguda i l’aïllament 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

7.2. Solitud No Volguda: t’apropem a les 

activitats del barri, sortim del barri. 

 

El servei s’està donant a conèixer. S’han fet ja 

algunes derivacions i s’està valorant 

necessitats, gustos, etc. 

S’han fet dues sortides:  

- Sala Ball: 55 persones 

- Sala de Ball. 59 persones. 

- Parc dels olors: 15 persones  

 

Següents passos: 

Mapa recursos i de prescripció social.  

Valorar casos i activar acompanyaments per a 

les activitats de proximitat 

 

Agents implicats: Ambulatori, Casal de Gent 

gran, La Indomable, Associació Gent Gran TB, 

AVV. CM, Serveis Socials, ASPB,... 

 

 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

7. Accions per combatre la 

solitud no volguda i l’aïllament 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

8.1. Xarxa sense gravetat. 

Oferta programació de tallers al Centre Cívic amb 

persones vinculades a la xarxa de serveis de Salut 

Mental (CSMA Nou Barris) i usuaris del Centre 

Cívic de la Zona Nord.  

 

• Aquarel.la ( sense places) 

Calendari: del 3/10 al 12/12 

Horari: Dilluns de 10.30 a 12.30h 

 

• Chikung (Qigong) I 

Calendari: de 29/09 al 15/12 

Horari: Dijous de 9:30h a 11:00h 

 

• Chikung (Qigong) II 

Calendari: del 06/10 al 15/12 

Horari: Dijous de 11:00h a 12:30h 

 

Agents implicats: Xarxa sense gravetat, CSMA, 

Centre Cívic ZN,... 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

8. Desenvolupar projectes en 

l’àmbit de la salut mental des 

d’una perspectiva  comunitària 

 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

8.2. Itinerari formatiu de prelaborals 

RODAS 
En el marc de la Taula de Salut Mental 

Comissió formada per ASPB, Ubuntu, La 

Indomable, Col·lectiu Sísifo, AC-Cruïlla, 

A.VV.CM i A.VV.TB 

 

• 1ers auxilis. 21 participants dels quals 14 

van aconseguir el certificat. 

• Manipulador d’aliments. 20 persones que 

van aconseguir el certificat. 

• Curs salut emocional. 19 persones el van 

acabar. 

• Curs de monitores de lleure. 5 persones 

• Curs “Parlem sobre gènere i els nostres 

drets”.  Novembre. 10 inscripcions, 6 

participants. 

 

Següents passos:  

Pendent curs anglès amb Xarxa sense Gravetat 

Cursos de català amb certificat per Arrelament 

 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

8. Desenvolupar projectes en 

l’àmbit de la salut mental des 

d’una perspectiva  comunitària 

 

1 persones a la Formació de cures amb regularització 

1 persones formació  cuina social i solidària PES Cruïlla 



Àmbit: 

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària 

 

9.1. Construcció del nou espai per joves de la Zona 

Nord. 

El Pla d’usos preveu diversos espais per serveis 

municipals (SDJ, PIJ, Konsulta’m) i per al Casal de 

Joves. 

 

Es va presentar recentment el projecte executiu. I 

actualment està en licitació.  

 

Agents implicats: Districte, Servei Dinamització 

Juvenil, Casal de Joves ZN 

 

Següents passos: concurs licitació obres desembre 

2022 – març 2023, inici obres abril-maig 2023??. 

 
 

 

Proposta o línia d’actuació: 

9. Construcció del nou espai per a 

Joves de la Zona Nord i recolzar 

les iniciatives dels i les joves en 

el camp de l’associacionisme i el 

lleure educatiu i  saludable 

 



Àmbit: 

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària 

 

9.2. Servei dinamització Juvenil. 

Participació i accions del servei 2022 

- PENDENT MEMÒRIA 

- Tècnica en procés de selecció i contractació 

 

Agents implicats: Districte, Centre Cívic ZN 

Proposta o línia d’actuació: 

9. Construcció del nou espai per a 

Joves de la Zona Nord i recolzar 

les iniciatives dels i les joves en 

el camp de l’associacionisme i el 

lleure educatiu i  saludable 

 



Àmbit: 

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària 

 

9.3. LA LORE. Espai jove sobre sexualitat, relacions i 

gènere. 

Servei d'atenció i acompanyament presencial per a joves 

sobre sexualitat, relacions i gènere. També ofereixen 

consultori online i consulta de recursos a la web 

 

S’ha fet difusió i alguns tallers de presentació a Institut. 

De moment, dues persones han fet servei el servei. 

 

Agents implicats: Districte, Taula Jove, ASPB, Ambulatori, 

Institut Picasso, A.VV. Torre Baró, etc. 

 

Següents passes:   

Al desembre es farà valoració per veure quina continuïtat 

se li pot donar. 

Proposta o línia d’actuació: 

9. Construcció del nou espai per a 

Joves de la Zona Nord i recolzar 

les iniciatives dels i les joves en el 

camp de l’associacionisme i el 

lleure educatiu i  saludable 



Àmbit: 

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària 

 

10.1. Concilia. 

Finals octubre s’ha reiniciat el servei amb INCOOP i el 

mateix equip monitores. Servei entre setmana de 17h a 

20,30h Dissabtes i festius de 10h a 14h i de 15,30h a 18,30h 

Ubicació: Casal de Vallbona (15h a 17h) i escola bressol La 

Muntanya (17h a 20,30h). 

 

A principis de novembre 2022 les dades del servei: 

- Nombre famílies inscrites: 32 

- Canguratges franja 3-12 anys: 93 

- Canguratges franja 1-3: 36 

 

Participen a la Comissió d’Infància 

Proposta o línia d’actuació: 

10. Projectes específics per 

dones 

 



Àmbit: 

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària 

 

10.2. Formació Professionalitzadora en atenció sociosanitària. Transversal en tots el barris de 

PdB. 

Formació amb Certificat professionalitzador en l'àmbit de l'atenció sociosanitària. Aquesta formació 

està becada i amb pràctiques (1 any). Està dirigida a dones que ja estiguin treballant en aquest 

sector en situacions precàries, dels diferents barris que tinguin Pla de Barris.  

L'objectiu consisteix en oferir-les formació amb certificat professionalitzador i acompanyament per a 

que aconsegueixen una feina amb condicions dignes. 

 

1a Fase van participar 19 dones (4 de ZN) per a la prova d’accés al CPNivell 2 

2a Fase amb 15 dones (3 de ZN). S’ha realitzat 1er i 2on mòdul. 

Actualment, estan fent les pràctiques 

Paral·lelament es fa un Pla de millora ocupacional individualitzat, a través del qual es reforcen 

competències, s’acompanya a homologacions, acreditacions, etc. 

 

Implicats: Barcelona Activa, PdB 

 

Calendari: Inici abril 2022 

Proposta o línia d’actuació: 

10. Projectes específics per 

dones 

 



Àmbit: 

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària 

 

10.3. Formació professionalitzadora en atenció sociosanitària per a dones en situació 

administrativa irregular. 

Formació inclou beca, experiència professionalitzadora i tramitació per regular la situació 

administrativa. Durada de 2 anys. 15 places per a tots els barris que tenen Pla de Barris. 

 

L’objectiu és que 15 dones que treballin ja en aquest sector però en condicions molt precàries i en 

situació irregular i, per tant, sense contractació, puguin regularitzar la seva situació  i trobar una feina 

digna en el sector 

 

Vem derivar 3 dones de la ZN. Només ha accedit 1. Les altres dues no complien requisits 

documentals per iniciar regularització. 

 

Implicats: Barcelona Activa, RODAS 

 

Proposta o línia d’actuació: 

10. Projectes específics per 

dones 

 



Àmbit: 

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària 

 

12.1. Dinamització i convivència Plaça Verda. 

L’equip de dinamització-mediació han estat 

intervenint durant tot l’estiu. Es valora positivament 

la tasca desenvolupada tan als bars com amb els 

infants. No obstant, persisteixen problemes de 

sorolls, incivisme, etc.  

 

Es valora continuïtat de l’equip per aprofundir amb 

els bars, campanya civisme i acompanyament 

projecte d’obres.  

 

Paral·lelament, s’està redactant avantprojecte de 

remodelació plaça 

 

Calendari següents passos: 

- Presentació i validació avantprojecte  

- Publicació concurs licitació 1er trimestre 2023 

- Previsió obres 2on trimestre  2023 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

12. Impulsar accions que 

contribueixin a la millora de la 

convivència i el foment del bon 

veïnatge, en especial a la Plaça 

Verda i els seus entorns 



Àmbit: 

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària 

 

13.1. Formació de capacitadors digitals 

Es tracta d’una formació de formadors per 

promoure agents digitals que poden formar altres 

persones en la tramitació telemàtica.  

 

Es va fer una primera formació a 4 formadors que 

després han fet un curs nivell bàsic a usuaris del 

Servei telemàtic de l’A.VV. CM. 

 

No hi hagut més demandes o oportunitats. 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

13. Reduir l’escletxa digital i 

fomentar l’ús responsable i 

educatiu de les tecnologies 



Àmbit: 

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària 

 

 

13.2. Formació nivell bàsic grups reduïts.  

Curs càpsula de 16 hores amb grups reduïts de 6 

persones. Es comença a oferir a usuaris vinculats 

al Servei Telemàtic de l’A.VV. Ciutat Meridiana.  

 

L’objectiu era que aquests agafessin autonomia 

en relació en les tramitacions telemàtiques. A 

l’abril es va decidir tancar el projecte perquè ja 

havia complert els objectius, arribant al màxim 

d’usuaris. 

 

Van participar 87 persones 

 

Agents implicats: A.VV. Ciutat Meridiana  

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

13. Reduir l’escletxa digital i 

fomentar l’ús responsable i 

educatiu de les tecnologies 



Àmbit: 

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària 

 

 

13.3. Economia circulars dels ordinadors.  

Iniciativa que lidera AVVCM que consisteix en 

reciclar ordinadors de 2a mà que reben de la 

UPC, UB, UPF i PANGEA. Aquest ordinadors, un 

cop reparats, es donen en préstec a famílies 

necessitades derivades per Serveis Socials. 

També s’ofereix assessorament i acompanyament 

informàtic a les famílies beneficiades. 

Finalment, s’estudiarà la viabilitat de sostenibilitat 

del projecte amb Barcelona Activa. 

 

Actualment s’han reciclat 30 ordinadors i s’han 

derivat 20 famílies beneficiàries de Serveis 

Socials. 

 

 

Agents implicats: A.VV. Ciutat Meridiana, 

Serveis Socials ZN, Barcelona Activa  

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

13. Reduir l’escletxa digital i 

fomentar l’ús responsable i 

educatiu de les tecnologies 



Àmbit: 

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària 

 

 

13.4. Enfortiment teixit associatiu amb Torre Jussana (treball conjunt amb Accions Comunitàries). 

Sessions d’assessorament conjunt amb les AFA’s Ciutat Meridiana.. Entre altres coses es treballa 

sobre estatuts, renovar junta directiva, registre de persones associades, gestió fiscal de subvencions, 

com millorar participació, organització extra-escolars, etc.  

També s’ha fet un assessorament puntual al Club de Petanca i un grup de veïns i veïnes que volen 

constituir-se com associació per desenvolupar projecte. 

 

Agents implicats: Acció Comunitària 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

13. Reduir l’escletxa digital i 

fomentar l’ús responsable i 

educatiu de les tecnologies 



Àmbit: 

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària 

 

Proposta o línia d’actuació: 

14. Facilitar la creació d’un espai 

comunitari als baixos de la 

parròquia de Torre Baró. 

14.1. Facilitar la creació d’un espai comunitari als baixos de la parròquia de Torre 

Baró.  
Accessibilitat planta baixa del Centre Obert per activitats comunitàries. S’està estudiant la llicència 

d’usos i possibilitats d’adequació del local per part de Caritas i Serveis tècnics de Districte. 

 

Següents passes: 

Càritas ha iniciat la redacció del seu projecte de remodelació interna per presentar a llicències 

d’activitats de Districte. 

Tenim prevista una reunió entre Càritas, Districte i PdB per veure com iniciem redacció projecte 

accessibilitat des de l’espai públic. 

 
Paral·lelament, s’està treballant amb l’equip del CO TB i les famílies vinculades al projecte comunitari 

per dignificar els entorns del Centre obert i la construcció d’uns jocs infantils. 

 

Agents implicats: Districte, Drets Socials, COTB, Càritas, AVV.TB 



Àmbit: 

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària 

 

Proposta o línia d’actuació: 

14. Facilitar la creació d’un espai 

comunitari als baixos de la 

parròquia de Torre Baró. 

14.2. Projecte entorns del Centre Obert TB i jocs infantils “En Obert”. 
En el marc del projecte comunitari del Centre Obert es planteja un procés de treball amb les famílies 

vinculades al Centre obert per desenvolupar dues accions: 

- Dignificar els entorns del Centre Obert, a partir de murals urbans. 

- Disseny i construcció de jocs infantils per l’espai familiar del COTB 

 

Calendari: 

Finals d’octubre es va presentar el projecte al veïnat de TB i es va acordar calendari de sessions de 

treball per al disseny de les dues accions. 

Sessions de treball entre novembre 2022 i març 2023 

 

Agents implicats: Districte, COTB, AVV.TB, Difusor i Globus Vermell 

 



Àmbit: 

Habitatge 

 

15.1. Finques d’Alta Complexitat. 

Programa de rehabilitació de finques 

vulnerables. Les finques seleccionades són 

resultat del treball entre l’estudi de vulnerabilitats 

de la UPC i serveis territorialitzats de l’IMHAB i 

Districte. També es pot sol·licitar directament a 

Oficina d’Habitatge. 

 

Edició 2017-2020: 2 mancomunitats (de 4 

finques cada una) i 1 comunitat. En total 9 

finques. 

Edició 2021-23: 3 mancomunitats (12 finques) 

pendent signar conveni d’obres. 

 

Agents implicats: IMHAB, Districte, UPC 

 

Proposta o línia d’actuació: 

15. Programa de rehabilitació de 

finques d’alta complexitat 



Àmbit: 

Habitatge 

 

17.1. Servei de suport psicològic a persones que 

es troben en situació de vulnerabilitat 

residencial 

 

Indicadors del juliol 2022: 15 noves famílies  

Expedients acumulats des de 2018: 218 famílies 

Famílies actives entre gen-jul: 71 

Llançaments entre gen-jul: 21 

Famílies tancades entre gen-jul: 6 (2 lloguer social, 

3 altres solucions habitacionals, 1 altres motius) 

 

S’ha començat a activar protocol actuació amb 

infants en una comissió formada per Serveis 

Socials, Centres educatius, ASPB, Col·lectiu Sísifo, 

La Indomable, A.VV. Ciutat Meridiana, XAPO,..... 

 

Agents implicats: AVV Ciutat Meridiana, l’àrea de 

Salut de l’Ajuntament de Barcelona, Serveis Socials 

ZN, Col·lectiu Sísifo. 

 

 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

17. Servei de suport psicològic 

a persones que es troben en 

situació de vulnerabilitat 

residencial 



18.1. Formació professionalitzadora en mecànica i dinamització de rutes en bici. 
Aquesta formació reforça i complementa el projecte del taller d’autoreparació de Cruïlla, obert al barri amb un grup de joves, 

una educadora i un mecànic els dimecres.  

Comunitari 

Taller autoreparació: 10 joves voluntaris i 64 participants. 

Rutes guiades obertes: 3 rutes, 9 joves voluntaris i 42 participants 

Tallers mecànica obert:  1 taller Tarda Jove, 5 joves voluntaris. 

Activitats festes barri: 2 bicicletades: Ciutat Meridiana (7 joves voluntaris, 30 participants) i Vallbona (4 joves voluntaris i 8 

participants) 

Rutes guiades a entitats: 5 a entitats amb 104 participants i 13 amb Bicicletes sense edat amb 24 participants 

Formació 

Formació professionalitzadora (200 h): 16 inscrits, 11 acaben formació i 9 han iniciat les pràctiques (50 hores). 6 obtenen el 

CP. 

Formació Prelaboral tastet mecànica bàsica: 7 joves 

Experiència laboral i emprenedora 

Rutes amb entitats:  1 ruta amb grup de la formació Dinamització Poliesportiva de Cruïlla (3 joves dinamitzadors i 23 

participants), 1 ruta amb Centre Obert Torre Baró (4 joves dinamitzadors i 17 participants) 

Servei de préstec de bicicletes: Centre Cruïlla i s’ha ampliat una flota al Casal de Vallbona. 

19 préstec a joves 

9 préstec a entitats:  

- Centre Obert Cruïlla 6 vegades, 76 bicicletas 

- Casal de joves llops del taga: 1 vegada, 21 bicicletas.  

- Casal d’estiu Cruïlla 2 vegades, 36 bicicletes 

 

Agents implicats: Cruïlla Divendres Alternatius, Biciclot, Districte, ASPB 

 

 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

18. PROGRAMES DE 

FORMACIÓ OCUPACIONAL I 

EXPERIENCIACIÓ LABORAL 

Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  



18.1. Formació professionalitzadora en mecànica i 

dinamització de rutes en bici. 

Aquesta formació reforça i complementa el projecte del 

taller d’autoreparació de Cruïlla, obert al barri amb un 

grup de joves, una educadora i un mecànic els dimecres.  

 

Següents passes:  

Novembre-Març Curs mecànica bàsica i electrificació 

bicicletes (no mixt) de 40hores. 

Curs d’auxiliar de manteniment i reparació bicicletes (200 

hores) 

 

 

 

Agents implicats: Cruïlla Divendres Alternatius, Biciclot, 

Districte, ASPB 
 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

18. PROGRAMES DE 

FORMACIÓ OCUPACIONAL I 

EXPERIENCIACIÓ LABORAL 

Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  



18.2. Tastets d’oficis per joves. Transversal a tots els barris de PdB. 

Per a joves de 16 a 25 anys de tots els barris de PdB.  

150 a 200 places (també en situació administrativa irregular)  

Continguts: especialitats + competència transversals: 2 hores orientació tastets + 50 hores especialitat 

+ experiència pràctica amb beca.  

Actualment, en fase de difusió i inscripció. Aviat tindrem els cartells 

 

1a edició de tastets 

Tèxtil: confecció i patronatge. 

Mecànica del transport: reparació de bicicletes i mobilitat sostenible.  

Alimentació: producció agroecològica vinculada amb la distribució de proximitat.  

Atenció al client: tècniques de comunicació verbal i no verbal, recepció i gestió d'incidències.  

Noves tecnologies: robòtica, programació, electrònica i impressions 3D.  

 

Interessats per inscripcions 

info.tastet@reflexes.cat o mitjançant el telèfon (whatsapp o trucada) 644810632. 

 

Agents implicats: BASA i treball de definició amb entitats de tots els barris. 

 

 

 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

18. PROGRAMES DE 

FORMACIÓ OCUPACIONAL I 

EXPERIENCIACIÓ LABORAL 

Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  



18.3. Formació professionalitzadora en oficis tèxtils. Tranversal a tots els barris de PdB. 

Patronatge Industrial (10 places) 

Formació en serigrafia (6 places) 

 Dinamització d'espais de costura (10 places) 

 

Van participar 38 dones a totes les formacions (4 de ZN) 

Actualment valorant possible nova edició 

 

Agents implicats: Xarxa de Dones Cosidores 

 

 

 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

18. PROGRAMES DE 

FORMACIÓ OCUPACIONAL I 

EXPERIENCIACIÓ LABORAL 

Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  



18.4. Formació Professionalitzadora “Barri d’oficis”. Transversal a tots els barris de PdB. 

Formació becada + contractació de 6 mesos en diferents sectors i oficis. 

 

1a edició: Formació i experienciació laboral de rehabilitació d’elements comuns a finques, així com per al 

foment de l’eficiència social a la Trinitat Vella 

Inici del projecte 1/09/2022 (10 mesos de projecte) 

- Operacions bàsiques d’instal·lacions elèctriques, d’aigua i climatització. Inici 27/09/22 - Fi 22/12/22 

- Operacions bàsiques de rehabilitació d’elements comuns i pintura. Inici 27/09/22 - Fi 22/12/22 

Contractació al final de la formació 

Número de persones seleccionades: 20 (2 ZN) 

 

Agents implicats:  BASA 

 

Següents passes:  

Més endavant s’oferiran altres oficis i places 

 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

18. PROGRAMES DE 

FORMACIÓ OCUPACIONAL I 

EXPERIENCIACIÓ LABORAL 

Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  



Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  

 

19.1. Programa d’homologació d’estudis. 

Homologació d’estudis per a persones que han estudiat 

a l’estranger. També estudis universitaris.  

 

Gener-agost 2022: s’han atès un total de 110 persones i 

s’han fet 138 atencions. 99 persones són noves 

usuàries, 35 persones més en relació 2021.  

Ciutat Meridiana: 12 

Torre Baró: 3 

Vallbona: 1  
Majoritàriament són per a l’homologació de batxillerats i 

secundària: 65%. Pujada demanda d’homologació 

d’estudis universitaris: 34% 

Durant el 2022 s’han presentat 27 expedients a 

l’administració 

 

 

Agents implicats: Districte, BASA, 9barris Acull 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

19. Programes de regularització 

mitjançant la contractació i 

d’homologació d’estudis 



Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  

 

19.2. Servei d’acompanyament a l’acreditació de 

competències per al reconeixement de l’experiència 

laboral. 

 

Va començar al març 2022. Entitat AMIC.  

De moment 11 de ZN de 292 atencions. 

 

Agents implicats: Districte, BASA, 9barris Acull 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

19. Programes de regularització 

mitjançant la contractació i 

d’homologació d’estudis 



Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  

 

19.03. Formació i regularització de persones en situació administrativa irregular. 

Formació becada + contractació d’un any a jornada completa + gestió de tots els tràmits per a la 

regularització i la renovació de la documentació posterior. 

26 places per a tots els barris de Pla de Barris 

5 places ZN 

 

Següents passes: durant desembre es farà la derivació i selecció  

 

Agents implicats: BASA, XIL, RODAS 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

19. Programes de regularització 

mitjançant la contractació i 

d’homologació d’estudis 



Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  

 

20.1. Servei d’Orientació Laboral a Vallbona. 

Tècnica d’ocupació de proximitat a Vallbona que 

ofereixin una atenció integral a les persones que es 

troben en situació d'atur  o precarietat laboral oferint 

assessorament laboral i formatiu, derivació a 

recursos, seguiment personalitzat, tallers de recerca 

de feina i de competències transversals, prospecció 

d'empreses per oferir ofertes  laborals a les persones 

ateses. També s’oferirà acompanyament i 

assessorament a  les persones que vulguin 

emprendre. 

 

A data d'avui han passat 10 persones de Vallbona.  

8 segueixen en actiu tot i que 4 estan treballant en 

feines precàries i volen millorar (ETT, substitucions) 

 

Agents implicats: Barcelona Activa, Districte 

 

Calendari: en execució fins al juny 2024 

 

Proposta o línia d’actuació: 

20. Servei d’Orientació Laboral 

a Vallbona 



Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  

 

21.1. XARSE. Xarxa de Resposta Socioeconòmica. 

 

1149 persones ateses des d’inici servei estiu 2020 

234 persones ateses durant el 2022 

27 persones ateses a l’octubre 2022 

 

Tràmits habituals: Ingreso Mínimo Vital,  Renda 

Garantida de Ciutadania, Renda Activa d’Inserció, 

subsidis per desocupació SEPE, etc. 

 

  

Agents implicats: Barcelona Activa, Serveis Socials i 

altres serveis del territori,... 

 

Següents passes: 

Es preveu mantenir el servei durant el 2023 

Proposta o línia d’actuació: 

21. XARSE. Xarxa de Resposta 

SocioEconòmica 



23.1. Programa integral de suport i acompanyament del 

comerç de proximitat. Transversal a tots els barris de 

PdB. 

Han fet acompanyament als 7 comerços que es van 

presentar al Impulsem el que fas. 

Hi ha programada una formació de restauració pendent de 

data (novembre-desembre):  

-Ciutat Meridiana: 5 persones 

-Torre Baró: 4 persones 

-Vallbona: 1 persona 

 

 

Agents implicats: BASA, Districte.  

 

Següents passes: Finalitza desembre 2022 

 

 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

23. PROGRAMA INTEGRAL DE 

SUPORT I ENFORTIMENT DEL 

COMERÇ I L'ECONOMIA DE 

PROXIMITAT 

Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  



23.2. Línia específica per als barris del Pla de barris en  

les subvencions  “Impulsem el que fas” de Barcelona 

Activa. 

Ajuts de fins a 6.000 € per a projectes, que poden 

incloure obres al local, compra de maquinària o 

estocs, contractacions de serveis externs, 

contractacions laborals, despeses de lloguer, etc. 

L’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Pla de Barris i 

a través de Barcelona Activa, obre la convocatòria de 

subvencions Impulsem el que fas, amb una modalitat 

específica per a botigues i altres establiments comercials 

o de serveis en planta baixa dels barris de Pla de barris. 

 

Es van presentar 7 projectes i s’han atorgat 4 Amunt 

persianes de Ciutat Meridiana. Import de 24.000 € 

 

Agents implicats: BASA, Districte.  

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

23. PROGRAMA INTEGRAL DE 

SUPORT I ENFORTIMENT DEL 

COMERÇ I L'ECONOMIA DE 

PROXIMITAT 

Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  



Àmbit: 

Espai públic i accessibilitat: 

24.1. Millores a l’espai públic de Vallbona: 

Pont dels dos ulls. 

Obres de millora de l'espai públic i  

accessibilitat en clau de fase 0 en el marc 

del Pla Director per a la Transformació  

Urbana de Vallbona previst arrel del 

soterrament de les vies ferroviàries (Pont  

dels 2 ulls). 

 

Licitació pública en curs.  

 

Properes passes: Previsió d’inici d’obres 

finals de març 2023 (6-8 mesos d’obres) 

 

Agents implicats: Districte, BIMSA 

Pressupost estimat: 1.180.000 € 

 

Proposta o línia d’actuació: 

24. Millores a l'espai públic de 

Vallbona - Pla director Vallbona - 

fase 0 





Àmbit: 

Espai públic i accessibilitat: 

Proposta o línia d’actuació: 

25. Dignificació de l’espai 

públic de Torre Baró 

 

25.1. Projecte de reurbanització del carrer Castell d’Argençola des de la 

rotonda del pi fins al carrer Sant Feliu de Codines alçada Campillo de la 

Virgen. 
 

Següents passes: 
- Redacció avantprojecte de l’àmbit del pi (encreuament carrers Lliçà, Castellví i Castell d’Argençola) que 
s’inclourà als altres àmbits previstos de l’avantprojecte del carrer Sant Feliu de Codines: Àmbit del pi, 
àmbit Prat de rei, àmbit Òrris-Descanso, àmbit Campillo i urbanització carrer que uneix tots els àmbits.  
- Paral·lelament, estudiar valor expropiacions necessàries per àmbit del pi, àmbit Òrris-Descanso i 
àmbit Campillo. 
- Paral·lelament treballar projecte executiu de l’àmbit de Prat d’en Rei.  
 
Objectiu: disposar d’un avantprojecte complet de la reurbanització de Sant Feliu de Codines (afegint 
l’àmbit del solar del pi) amb la valoració de cadascun dels solars que requereixen de gestió urbanística. 
D’aquesta manera disposarem d’avantprojectes per àmbits i valoracions de les expropiacions dels tres 
solars, per tal de poder prioritzar intervencions i anar-hi executant a mida que es disposi de dotació 
econòmica.  Ordre prioritari execució: Prat de Rei, Àmbit Pi,.... 
Pressupost: 900.000€ 
 

 
 

 

 
 

 

 



Àmbit: 

Espai públic i accessibilitat 

 

27.1. 2a fase Escales mecàniques carrer 

Agudes 

 

Agents implicats: BIMSA, districte 

 

Calendari:  inici d’obres octubre 2021 i 

finalització gener 2023 

 

Pressupost estimat:  3.123.967,21 € 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

27. Promoure la generació de 

nous itineraris accessibles a 

Ciutat Meridiana 



Àmbit: 

Espai públic i accessibilitat 

 

2a fase Escales mecàniques carrer Agudes 

 

Agents implicats: BIMSA, districte 

 

Calendari:  en licitació. Inici obres Juliol o 

Setembre 2021 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

27. Promoure la generació de 

nous itineraris accessibles a 

Ciutat Meridiana 



Línies d’actuació i accions 

desplegades fins ara 

 

En total s'estan executant o s’han executat 41 accions: 

12 Educació i Salut pública 

13 Drets socials, Equitat de gènere i acció comunitària 

11 Ocupació, impuls econòmic i economia social 

2 Habitatge 

3 Espai públic i accessibilitat 

0 Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 
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3. Propostes pendents 2022-24 

 



Àmbit: 

Habitatge 

16. Ampliació de la cartera de serveis que ofereix l’OH de la Zona Nord 
 

Estudiar la viabilitat de crear un servei d’assessorament jurídic, vinculat a la OH,  que 

faci seguiment dels casos en curs així com un servei de suport a comunitats no  

incloses al programa FAC, en qüestions com petició de subvencions, reclamacions  

de morositat i altres. 
 

 

Proposta o línia d’actuació: 



Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  

 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

22. Activació de locals buits en planta baixa i suport a l’emprenedoria 
Explorar opcions d’activitat econòmica en locals buits, potenciant i facilitant 

l’emprenedoria de persones residents a l’entorn proper. S’aprofitarà el nou programa de 

Barcelona Activa “amunt persianes” que preveu diferents instruments per activar els 

locals buits de la ciutat. 

 

 
 



Àmbit: 

Sostenibilitat ambiental i 

emergència climàtica  

 

Proposta o línia d’actuació 

28. Desenvolupament de la primera fase del projecte AgroVallbona 
Desenvolupament del projecte AgroVallbona per a la preservació de la zona agrària de 

La Ponderosa i execució d’una primera experiència d’horta urbana a la zona de la Vall 

Amagada (part posterior de la Granja del Ritz) on treballar, amb escoles, entitats, 

equipaments i serveis, aspectes com l’agroecologia, la sobirania alimentària, la memòria, 

etc. des d’una òptica de sensibilització i foment de les relacions comunitàries.  
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4. Model Governança 

 i Comissió Seguiment 

 



Model de Governança 

58 

Comissió de seguiment del Pla de Barris: Objectius

a) Planificació general del programa

b) Seguiment del desplegament del Pla de Barris

c) Recollida i accés a informació sobre el Pla de Barris

d) Control i rendició de comptes

Trobades 

trimestrals

Taules temàtiques o 

sectorials:

a) Seguiment sectorial del programa

b) Definició compartida de 

propostes d’actuació.

Trobades 

bimen-

suals o a 

demanda 

del 

programa

Processos participatius i 

grups de treball i de 

coproducció:

a) Incorporar la visió ciutadana a 

projectes concrets (diversitat i 

pluralitat)

Convo-

catòria

ad hoc



Comissió de seguiment  

PROPERES TROBADES 2022: 

 

Febrer- març 2022 

 

INTEGRANTS ACTUALS: 

 Projecte CISE  

 Amb cor de dona 

 La Indomable 

 PES Cruïlla 

 Ubuntu 

 Centre Obert Torre Baró  

 Casal llops del Taga 

 Iván Martin 

 Centre Cívic ZN  

 AFA Vallbona  

 Casal de Joves ZN 

 Eva Tolosana 

 A.VV. Torre Baró 

 A.VV. Eucaliptus  

 Club petanca CM 

 Associació El Torrent 

 AC ZN  

 A.VV. Ciutat Meridiana 

 Vallbona Viu 

 …… 

 

CAP DE PROJECTE: 

 

Xavi Camino 

xcaminov@bcn.cat 

 Tel. 662 66 25 27 

 

 

mailto:xcaminov@bcn.cat


Moltes gràcies 
 

www.pladebarris.barcelona 

Youtube: bit.do/pladebarris 

https://twitter.com/PladebarrisBCN 

 
 

http://www.pladebarris.barcelona/
http://bit.do/pladebarris
http://bit.do/pladebarris
https://twitter.com/PladebarrisBCN

