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Pla de Barris Prosperitat 
Estat General del Pla- Àmbits d’intervenció 

i línies d’actuació 



PRESSUPOST: 
7.900.000 € 

 

+ programa Finques  

 
Inversió: 4.730.000 € 

Despesa corrent: 3.170.000€ 

 

 

CALENDARI: 2021-2024 

Educació i salut pública 

 

   

Drets socials, equitat de    

gènere i acció comunitària 

 

   

 

Habitatge 

 

  

Ocupació, impuls econòmic   

economia social 

 

  

 

Espai públic i accessibilitat 

  

 

        

Sostenibilitat ambiental i  emergència 

climàtica 

6 ÀMBITS 

27 PROPOSTES 

38 ACCIONS 

  



DESPLEGAMENT  2022  
  
  

Educació i salut pública  

• Consolidació del programa “Caixa 

d’Eines”.  

 

• Inici del programa “Extra-Extra” 

d’activitats extraescolars.  

 

• Desenvolupament d’una nova 

edició del Menjallibres.  

 

• Inici del programa PROMETEUS. 

 

• Segona edició BatuProspe 

 

• Programa de relacions afectivo-

sexuals. 

 

• Consolidació del projecte 

d’alimentació saludable 

conjuntament amb el CAP 

 

• Preparació del projecte de 

prevenció de la solitud no volguda 

de la gent gran.  

 

• Consolidació del projecte hort-
escoles del barri. 

Drets socials, equitat de gènere i acció 
comunitària 

• Consolidació del Concilia 

 

• Promoció de projectes per a joves del barri.  

 



DESPLEGAMENT  2022 
  
  

Habitatge 

• Programa de rehabilitació de 

Finques d’Alta Complexitat. 

 

Ocupació, impuls econòmic  i economia 
social 

• Programes de formació i experienciació laboral.  

 

• Programa d’homologació d’estudis i d’acreditació de 

competències professionals.  

 

• Desplegament dels projectes de regularització de 

persones en situació administrativa irregular.  

 

• Servei d’orientació laboral.  

 

• XARSE 

 

• Programa de suport al comerç de proximitat i 

convocatòria de subvencions de l’Impulsem el Que 

Fas.   

 

Espai públic i accessibilitat 

 

• Finalització projecte executiu de 

reurbanització de la zona nord del 

barri.  

 

• Finalització de la nova sala actes 

IES Nou Barris. 

Sostenibilitat ambiental i emergència 
climàtica 

• No es prioritzen accions durant 2022 

 



LÍNIES PRIORITÀRIES 2023 

Potenciar  les accions de reforç a l'àmbit educatiu tant dins els centres 
escolars com en horari extraescolar així com les propostes de lleure educatiu,  

potenciant l’enxarxament comunitari.  

Continuar  buscant estratègies per tal de potenciar l’ús comunitari dels 
equipaments existents. Es tracta d’una tasca pendent i no assolida en aquest 

primer període.  

Desplegament de projectes de suport a la dinamització dels joves (12-16 
anys) .  

Desplegament de projecte solitud no volguda entre la gent gran en 
col·laboració amb agents del barri.  

Inici  de les intervencions urbanístiques previstes: remodelació de l’IE Molí, la 
zona nord del barri i els baixos de Torre Júlia. 

Desenvolupament de diferents programes de formació ocupacional adreçats a 
col·lectius amb especials dificultats d’inserció laboral.  



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

Perfils professionals als centres educatius. 

 

Actualment hi ha en actiu les figures d’un educador 

social a l’IE Molí i un educador a l’Escola Mercè 

Rodoreda.  

 

Aquests perfils professionals  també tenen 

l’encàrrec de realitzar accions amb altres agents 

comunitaris, així com oferir orientació i recursos a 

famílies del barri.  

 

 

Agents implicats: Consorci Educació Barcelona, 

Equips centres educatius públics, Serveis socials, 

Districte. 

Proposta o línia d’actuació: 

Perfils professionals als centres 

educatius 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

Proposta o línia d’actuació: 

Caixa d’Eines 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

Proposta o línia d’actuació: 

Programa Extra- Extra 

d’activitats extraescolars 

gratuïtes als centres educatius 

Al barri de la Prosperitat s’han generat  13 

grups d'extraescolars artístiques i 

científic-tecnològiques.  

 

A partir del treball de l’enquesta i en base 

a la diagnosi prèvia que va realitzar la 

comunitat educativa del barri a través de 

l’autorganització a la Taula 

SòcioEducativa, es va dissenyar la 

programació.  

 

Cada escola o institut ofereix algunes 

activitats a las quals hi pot accedir 

alumnat de qualsevol centre del barri. 

 
Agents implicats:  

Consorci d’Educació, Centres educatius, 
Taula Sòcioeducativa, Pla de barris.  

  
 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

Prosperitat (195) 

Escola Tibidabo 30 Escola Víctor Català 30 Escola Mercè Rodoreda 30 Escola Santiago Rusiñol 30 

Arts escèniques_Teatre DM 
/ 1r. a 3r. prim. 12 

Robòtica DL / 3r i 4t. 
prim. 15 

Experimentació DL / 3r. i 
4t. prim. 15 

Arts escèniques_Dansa DM 
/ 3r. i 4t. prim. 8 

Arts escèniques_Teatre DJ 
/ 4t. a 6è. prim. 3 

Robòtica DX / 5è. i 6è. 
prim. 15 

Experimentació DV / 5è. i 
6è. prim. 14 

Arts escèniques_Dansa DJ 
/ 5è. i 6è. prim. 3 

15 30 29 11 

Institut Escola El Molí 45 Institut Nou Barris 15 Institut Flos i Calcat 15 

Robòtica DL / 3r i 4t. prim. 12 
Arts Visuals DV / 1r. i 
2n. ESO 5 

Arts escèniques_Teatre DX 
/ 1r. i 2n. ESO 10 

Robòtica DM / 1r. i 2n. ESO 6 5 10 

Robòtica DX / 5è. i 6è. 
prim. 15 

33 

TOTAL INSCRIPCIONS a 24 
novembre de 2022 133 68 % 

Proposta o línia d’actuació: 

Programa Extra- Extra 

d’activitats extraescolars 

gratuïtes als centres educatius 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 Segona edició del programa al barri de la 

Prosperitat que té com a objectius oferir un espai 

fora de l’horari escolar que ajudi a reforçar les 

competències bàsiques per aquells infants que ho 

precisin així com despertar el foment i el gust per 

l’aprenentatge. 

El projecte també pretén implicar a les famílies en 

l’aprenentatge dels seus fills i filles, tot oferint eines 

i orientació. 

 

 

Propostes o línia d’actuació: 

 Menjallibres 

  
ESCOLA 

MERCÈ 

RODOREDA 

ESCOLA 

TIBIDABO 
IE EL 

MOLÍ 

ESCOLA 

SANTIAGO 

RUSIÑOL 

ESCOLA 

VICTOR 

CATALÀ 

Nº de places 
ofertes 

15 15 15 15 15 

Nº d' 
inscripcions 

15 10 13 16 4 

Nº d’ altes 0 0 0 0 0 

Nº de baixes 0 0 1 1 0 

Nº de 
participants 

actius en 
finalitzar 

mes 
d'octubre 

15 10 12 15 4 

 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

 

Es treballa amb l’escola un projecte que 

començarà a principis del 2023 que aborda la 

biblioteca escolar com a un espai que  ofereix 

servei en horari de patis oberts durant el cap de 

setmana.   

 

Per fer això es  potencia el catàleg de llibres 

escolars, es millora part de la biblioteca i s’inverteix 

en elements mòbils. També es garanteix la 

dinamització de l’espai en caps de setmana.  

 

La proposta és que  durant primavera i l’estiu la 

biblioteca pugui sortir al pati i a l’espai públic.  

 

 

 

Agents implicats: Consorci Educació Barcelona, 

Escola Mercè Rodoreda, Consorci de 

Bibilioteques, Biblioteca Roquetes, Districte de Nou 

Barris, Pla de Barris.   

Propostes o línia d’actuació: 

 Suport  a la biblioteca escolar 

de l’Escola Mercè Rodoreda en 

caps de setmana 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

  

Actualment 2 joves Prometeus del barri de la 

Prosperitat (1 noi i 1 noia), dels quals 1 a la uni i 1 en 

transició del Programa Prometeus.  

 

A l'octubre es van realitzar tots els taller de motivació a 

2n de Batxillerat de tots els instituts. 

 

Hi ha un total de 133 joves de 2n de batxillerat que 

s'han mostrat interessats en rebre l'orientació 

individualitzada; 18 al Flos i Calcat.  

 

A La Prosperitat hi ha 7 parelles de mentoria (7 

tàndems. 

  

El 14 de novembre s'ha celebrat el segon acte de 

graduació de joves Prometeus, amb la graduació de 7 

joves del barri del Raval, que se sumen als 15 joves 

del curs anterior. 

 

 

Agents implicats: Consorci Educació Barcelona, 

Equips centres educatius públics, Serveis socials, 

Districte, Institut Flos i Calcat, Pla de Barris.  

 

Propostes o línia d’actuació: 

 Programa Prometeus 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

 

Segona edició del Projecte BatuProspe, taller de 

Batucades per a famílies en horari extraescolar. 

 

Aquest taller, obert també a altres famílies del 

barri, pretén servir com a eina per dinamitzar el 

grup de famílies de l’AFA Santiago Rusiñol.  

 

En aquesta segona edició s’han adquirit 

instruments pel grup amb pressupost del Pla de 

Barris, material que podrà també utilitzat com a 

eina pedagògica de l’escola.  

  

 

Agents implicats: Escola Santiago Rusiñol, AFA 

Santiago Rusiñol, Pla de Barris. 

Propostes o línia d’actuació: 

 BatuProspe 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

Es tracta d’un projecte, que des de la formació 

afectivo-sexual, pretén generar debat i dinàmiques 

de relacions positives i prevenció de les violències 

masclistes treballant el disseny i la construcció 

col·lectiva d’un joc educatiu.  

 

Agents implicats: SidaStudi, Apc’s serveis 

socials, Districte. 

Propostes o línia d’actuació: 

Projecte de promoció de les 

relacions afectivo-sexuals 

positives. 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 

Segona edició del projecte d’educació ambiental a 

l’espai dels horts.  

 

Durant la passada edició (març –juny 2022) s’han 

acostat els espais productius de la ciutat a alumnat 

(d’entre 3-16 anys) i docència de 11 centres educatius 

diferents.  

 

En total s’han realitzat 40 tallers d’educació ambiental 

destinats a 11 escoles, instituts i entitats del barri. 

 

40 grups d’alumnat ha rebut informació de l’espai en 

matèria d’educació ambiental i han passat entre 850 i 

1000 persones per l’espai en aquest període del 

projecte.  

 

Agents implicats: Consorci Educació Barcelona, 

Equips centres educatius públics, Serveis socials, 

Districte. 

 

Propostes o línia d’actuació: 

Hort EcoVincles 



Àmbit: 

Educació i Salut pública 

 
Projecte pilot que ha treballat, de manera integral, 

la salut, l’alimentació saludable i la promoció de 

l’activitat esportiva amb 14 famílies beneficiàries. 

 

Es treballa l’acompanyament, la motivació i el 

suport a les famílies en matèria de foment d’hàbits 

alimentaris saludables i de promoció de la vida 

activa mitjançant classes de cuina i acostament a 

una compra més saludable, reaprofitament 

alimentari, compra de productes de temporada...  

 

Així com la promoció d’activitats esportives, del joc 

en família... Es genera un espai de trobada que 

ajudi a trencar amb dinàmiques de vida sedentària.  

  

Actualment es treballa amb el CAP, Agència de 

Salut Pública i Centre de Serveis Socials per tal de 

generar un projecte que inclogui elements d’aquest 

projecte pilot que permeti una intervenció 

continuada durant els anys 2023 i 2024. 

Propostes o línia d’actuació: 

Projecte d’alimentació 

saludable 



Àmbit: 

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària 

 

Proposta o línia d’actuació: 

Activitats d’estiu per a 

adolescents i joves. 

Reforç de les activitats de lleure d’estiu 

per a adolescents i joves a l’espai públic 

durant els mesos de juliol, agost i 

setembre en horari de tarda-vespre.  

 

L’espai ha funcionat molt bé. Ha tingut 

una molt bona acollida amb una mitjana 

de 40-60  adolescents i joves per dia 

(activitat de dimecres a diumenge).  

 

En aquesta edició el Casal de Joves de la 

Prosperitat ha organitzat dues activitats. 

 

El projecte aporta elements per 

reflexionar sobre el treball amb joves en 

la franja 12-16 anys.  

 

 
Agents implicats: IES Nou Barris, Districte de 
Nou Barris, APC’s, SGC, Pla de Barris.  



Àmbit: 

Drets socials, equitat de gènere 

i acció comunitària 

 

Proposta o línia d’actuació: 

Concilia 
Segona edició del programa de canguratge 

municipal. 

 

Durant el darrer curs d’implementació del projecte 

(del 4 d’octubre de 2021 al 23 de juny de 2022), el  

perfil principal de famílies que hem atès són 

monomarentals.  

 

El total de famílies inscrites és de 123 i d’infants 

inscrits es de 173. 60 estan vinculades a serveis 

públics, 67 són famílies monomarentals i 11 han 

conviscut o conviuen amb una situació de violència. 

 

El 54,47% són mares. Del total de famílies inscrites, 

en 111 inscrites la primera referent és la mare, i en 

12 el primer referent és el pare. 

  

La mitjana de canguratges que s’han realitzat a 

l’equipament La Prosperitat, Roquetes, Verdum i 

Trinitat Nova per dia és de 6,20. 

 

L’edició actual del Concilia funcionarà 11 mesos 

l’any, amb aturada només a l’agost. A la Prosperitat 

s’ampliarà també a la franja 1-3 anys el servei.  

 
Agents Implicats: Àrea DDSS,CEB, Pla de Barris. 



Àmbit: 

Habitatge 

 

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. 

 

En el cas de la Prosperitat, arran del treball 

fet fins ara amb els equips tècnics, 6 finques 

estan en previsió d’obres. 

 

Agents implicats: IMHAB, Districte, UPC 

 

Proposta o línia d’actuació: 

Programa de rehabilitació de 

finques d’alta complexitat 



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

de PdB. Per a joves de 16 a 25 anys. 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. 

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: 

PROGRAMES DE FORMACIÓ 

OCUPACIONAL I 

EXPERIENCIACIÓ LABORAL 

Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  



Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  

 

El programa d’homologació d’estudis cursats a 

l’estranger (tant universitaris com a no universitaris) al 

barri de la Prosperitat té 19 expedients oberts entre abril 

i juliol de 2022.   

 

Es tracta de casos que per la tipologia de servei, 

generen una intervenció continuada en el temps. 

 

 

Agents implicats: Districte, BASA, 9barris Acull 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

Programa d’homologació 

d’estudis 



Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  

 

 

Programa de suport a l’acreditació de competències 

professionals.  

 

Inclou informació sobre la tramitació, 

l’acompanyament administratiu i, si s’escau, suport 

econòmic per al procés d’acreditació.  

 

Els beneficiaris d’aquest programa al barri de la 

Prosperitat entre febrer a octubre del  2022 han 

estat 7 usuaris amb expedient obert.  

 

Es tracta de casos que per la tipología de servei, 

generen una intervenció continuada en el temps. 

 

 

 

 

 

Agents implicats: Districte, BASA, AMIC. 

Proposta o línia d’actuació: 

Programa d’acreditació de 

competències  



Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  

 

Formació becada que permet obtenir la titulació 

oficial (certificat de professionalitat) que es demana 

per treballar a residències o bé al Servei d’Atenció 

Domiciliària (SAD). 

 

El programa consta de dues parts diferenciades; la 

primera formativa, amb la preparació a la prova 

d’accés i la impartició del Certificat de 

Professionalitat (inclou pràctiques laborals) i la 

segona part d’acompanyament integral a la inserció 

laboral. 

 

Va començar al març i acaba al desembre amb la 

participació d’una dona de la Prosperitat.  

Proposta o línia d’actuació: 

 Programa de formació en auxiliar 

sociosanitària  en institucions 



Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  

 

El projecte té com a objectius principals l’obtenció dels 

permisos de residència i de treball, professionalitzar i 

millorar l’ocupabilitat de les 15 participants al sector de 

l’atenció sociosanitària en domicilis.  

 

En el cas de la Prosperitat, 2 persones participen 

d’aquest projecte.  

 

El programa consta de 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.  

Proposta o línia d’actuació: 

Projecte de regularització per a 

dones treballadores en el sector 

de les cures 



Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  

 

Tècnica d’ocupació de proximitat a La Prosperitat 

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.  

 

Al  DISPOSITIU DEL BARRI DE LA PROSPERITAT, 

TURÓ DE LA PEIRA I CAN PEGUERA  entre el  

29/03/2022 a 30/09/2022   

 

70 persones ateses (71,43% dones ) 

Mitjana de 6 tutories de l’itinerari per persona  

193 accions: 189 tutories individuals i 4 grupals  

   

 

Agents implicats: Barcelona Activa, Districte 

Calendari: en execució fins al juny 2024 

 

Proposta o línia d’actuació: 

Servei d’Orientació Laboral 



Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  

 • Perfil persones que utilitzen el servei a la Prosperitat. 

 

• Gran part són dones de nacionalitat espanyola. Seguidament de 

persones d’Amèrica del Sud i Central, també de República 

Dominicana i en menys percentatge de nacionalitat marroquina, 

pakistanesa i nigeriana.  

 

•  El nombre de dones ateses duplica el nombre d’homes atesos.  

•  El gruix de persones són d’edats entre 45 i 65 anys. 

 

• Moltes dones estan o han estat treballant en tasques 

domèstiques 

 

• Pocs o nuls coneixements TIC, la qual cosa els fa sentir-se 

apartats del món actual i per a qualsevol gestió necessiten ajuda.  

 

• 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: 

XARSE. Xarxa de Resposta 

SocioEconòmica 



 

El programa realitza una diagnosi de l’estat del comerços del 

barri i duu a terme ajudes en matèries com comunicació, 

diagnosi comercial, assessorament sobre millores 

energètiques… També acompanya als establiments en la 

presentació de subvencions (Impulsem el Que Fas). 

 

 

 

 

 

 

Agents implicats: BASA, Districte.  

 

 

 

 

Proposta o línia d’actuació: 

PROGRAMA INTEGRAL DE 

SUPORT I ENFORTIMENT DEL 

COMERÇ I L'ECONOMIA DE 

PROXIMITAT 

Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  



Proposta o línia d’actuació: 

PROGRAMA COMERÇ 

IMPULSEM EL QUE FAS 

Àmbit: 

Ocupació, impuls econòmic i 

economia social  

6 comerços del barri que han participat al 

programa “Impulsem el que fas” han rebut ajudes 

de 6000 euros cadascun per millores al seu 

comerç  per aspectes com accessibilitat, eficiència 

energètica, pagament dels lloguers... 

 

 

 

 

 

 

Agents implicats: Barcelona Activa, Pla de Barris 



Estat projectes d’inversió 
Projecte Estat 

Entorns Ideal Flor- Escola Víctor Català En espera de comunicació per part de l’equip polític de la 

decisió presa al respecte d’aquest àmbit. 

Intervenció a la zona nord de la 

Prosperitat – Entorns C/Molí 

Projecte executiu en fase de tancament.  

Execució de les obres: octubre 2023-maig 2024.  

 

IE El Molí Durant l’estiu del  2022 s’han realitzat les  adequacions per 

tal que el centre pugui funcionar com a Institut-Escola.  

S’ha iniciat la redacció de projecte.  

El gruix de la transformació es farà entre el maig de 2023 

amb finalització a l’agost del 2024. 

   

Sala d’actes Institut Nou Barris Projecte finalitzat . 

Creació d’un nou espai als baixos de 

Torre Júlia 

Inici  redacció  del projecte desembre 2022.  

Inici intervenció octubre 2023.  

 



Proposta de processos per acció 

 Projecte Estat 

Intervenció a la zona nord 

de la Prosperitat – Entorns 

C/Molí 

Finals de gener espais de Participacio 

Equip Redactor+ BIMSA+ Dte 

IE El Molí Segona quinzena Febrer presentació 

projecte executiu 

Sala d’actes Institut Nou 

Barris 

Visita salan durant desembre i gener. 

Inici projecte comunitari  

 
Creació d’un nou espai 

Baixos Torre Júlia 

Primera Quinzena de febrer reunió amb 

AVV i equip redactor  
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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



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

