
 



El Pla de Barris de la 
Zona nord 

Recull d’accions 2017-2020 



Definició d’un projecte d’atenció a la petita infància i a les seves famílies 

Aquest espai ha d’esdevenir un escenari de trobada entre 
les famílies per compartir experiències. Ha d’afavorir 
l’aprenentatge de la petita infància i reforçar el vincle 
afectiu amb els nadons. En el desenvolupament d’aquesta 
acció caldrà tenir present el mapa de projectes i serveis 
que ja s’està duent a terme, tant per part de l’administració 
com del teixit comunitari del territori. 



Impuls i acompanyament de la participació de les comunitats d’origen 
cultural divers en les dinàmiques comunitàries 

Cal impulsar i acompanyar la participació de les 
comunitats d’origen cultural divers en les dinàmiques 
comunitàries del territori a partir de la detecció i el 
reconeixement de figures de referència a les comunitats. 



Acompanyament i formació per al desenvolupament de projectes 
d’economia cooperativa, social i solidària 

Cal desenvolupar programes de formació i 
acompanyament en el procés de creació i de consolidació 
de projectes d’activació econòmica en el marc de 
l’economia cooperativa, social i solidària. Aquests 
programes han de posar especial atenció a l’àmbit de 
l’economia de les cures i els treballs a la comunitat 
(arranjament i dinamització de l’espai públic, neteja 
d’espais verds, etc.). 
 
  



Definició i elaboració d’un Pla director per a la transformació urbana a Vallbona 

Cal impulsar la implicació veïnal en l’elaboració d’un Pla director per a la 
transformació urbana a Vallbona, concretament a l’àmbit comprès entre la 
Granja del Ritz, els entorns del Rec Comtal, la zona agrícola i la llera del riu 
Besòs, que englobi les actuacions que altres agents de caire supramunicipal 
(el Consorci del Besòs, entre d’altres) duen a terme en aquest sector. Aquest 
Pla director hauria de permetre definir l’abast de les actuacions que cal dur a 
terme, els usos d’aquests espais i els equipaments que se’n derivin. També 
cal avançar en la redacció dels projectes constructius. 



Desenvolupament d’accions formatives per a 
l’alfabetització digital 

La formació per a l’alfabetització digital ha d’anar dirigida 
al conjunt de la població, però posant una atenció especial 
en la gent gran. També cal fomentar la formació d’ajuda a 
la realització de tràmits administratius a través d’Internet. 
 
  



Ocupa't BCN 

Projecte que desenvolupa l'Associació Cultural El Parlant 
en col·laboració amb el Centre Cruïlla. Es tracta d'un 
programa de formació i inserció laboral on, a banda 
d’aprendre tècniques de cuina, els i les joves també 
treballen la creació de vídeo-currículums així com la 
millora de competències transversals: expressió oral i 
corporal, actitud davant entrevistes de feina, creativitat, 
etc.  



Projecte de desenvolupament de competències per a 
joves a partir de treball voluntari 

L’objectiu és millorar el compromís, la responsabilitat i les competències 
transversals de persones joves del barri de Vallbona que, en molts casos, no 
hauran finalitzat l’educació secundària i/o no hauran tingut cap experiència en 
el mercat laboral formal. 
 
Aquesta millora de les competències transversals i actitudinals de les 
persones joves té el propòsit de que puguin, una vegada acabat el projecte, 
participar activament i de forma més compromesa als recursos d’ocupació i de 
formació del territori. 
 
Es proposa un projecte en que les persones participants facin treball voluntari 
pautat i conduit en entitats del barri i del conjunt de la Zona Nord de manera 
que, en aquest treball voluntari, vagin practicant i desenvolupant 
competències com ara: la responsabilitat, l’empatia, l’autocontrol, 
l’autoconfiança, la positivitat i la resistència a la frustració.  



Xarxes sense gravetat 

El projecte “Xarxa sense gravetat”, impulsat conjuntament amb el Departament de Salut de l’Àrea de 
Drets Socials, té com a objectiu principal crear, desenvolupar i consolidar espais de trobada, 
producció artística i intercanvi d’experiències entre persones de la comunitat, en general, i persones 
amb diversitat funcional o experiència en el camp del sofriment mental. 
 
A la pràctica, aquest objectiu es tradueix en la programació d’una sèrie de tallers en els centres 
cívics i casals de barri en sis barris del Pla de barris. Aquests són espais naturals i participatius 
portats per un o més professionals vinculats a l’àmbit artístic o cultural segons correspongui a la 
realitat del taller amb una formació específica en la cura cap a la integració de col·lectius diversos, 
que garanteixen un acompanyament i una predisposició sensibles cap a les necessitats i els desitjos 
de les persones que han viscut una experiència en el camp de la salut mental o la diversitat 
funcional. 



Projecte “EducArts” 

Aquest programa, adreçat als infants i joves de les escoles de primària de la Zona Nord 
i de l’IES Picasso, fa servir les arts escèniques com a eines socioeducatives i de 
desenvolupament dels nens i nenes. A través de tallers de música, teatre, dansa i arts 
plàstiques es treballen aspectes de benestar emocional i de millora de les competències 
en expressió oral i escrita; així mateix, es promouen valors positius com la cooperació, 
la solidaritat i el compromís amb la comunitat i el seu entorn. El programa impulsa, 
també, el desenvolupament d’activitats conjuntes entre els centres educatius i es troben 
en fase de desplegament els tallers en l’àmbit no lectiu en col·laboració amb 
equipaments i serveis de la Zona Nord. En el projecte participen un total de 1.300 
alumnes. 



Projecte "Espiral" 

Aquest projecte vol contribuir al benestar emocional dels infants de les escoles bressol i oferir a les famílies suport en 
el procés de criança, a partir de les vivències i les experiències compartides i de la promoció de les habilitats 
parentals positives. Així mateix, el projecte ajuda a la prevenció i la sensibilització en matèria de violència dins l’entorn 
familiar, amb especial atenció a les violències masclistes, i potencia les relacions entre les famílies i les escoles 
bressol. 
 
En el marc de Pla de Barris s’incorpora també la figura d’una educadora social al claustre de l’escola bressol que 
dóna suport a l’equip d’educadores del centre i treballa colze a colze amb l’equip d’Espiral. 
 
“Espiral” es desenvolupa a les escoles bressol Aqüeducte i La Muntanya, en què es beneficien del projecte al voltant 
del 60% de les famílies. 



Millora competencial de joves amb l’ESO 

Programa d’inserció sociolaboral dirigit a joves d’entre 16 i 
25 anys que hagin obtingut l’ESO. L’objectiu principal és la 
millora de les seves habilitats, tant personals com laborals, 
i que puguin definir i tirar endavant el seu projecte no tan 
sols professional, sinó vital, potenciant l’autoconeixement i 
el seu apoderament. S’ofereix als joves un 
acompanyament personalitzat basat en les seves 
necessitats i els seus interessos, així com la possibilitat de 
fer un “tastet” de formacions professionals de curta durada 
i l’acompanyament en la millora de competències 
bàsiques i transversals. La finalitat del projecte és doble: 
la inserció laboral dels joves i el seu retorn al sistema 
educatiu reglat. 



Formació en l'entorn esportiu 

Programa adreçat a joves d’entre 16 i 21 anys per treballar competències 
professionalitzadores relacionades amb el món de l’esport, així com el reforç 
de competències transversals bàsiques que permetin les persones 
participants millorar la seva ocupabilitat, ja sigui per retornar al sistema 
educatiu o bé per afavorir la seva inserció laboral. En l’àmbit formatiu, 
l’alumnat cursa el Certificat de Professionalitat de nivell 1 d’Operacions 
Auxiliars en l’Organització d’Activitats i Funcionament d’Instal·lacions 
Esportives i el CIATE. La formació s’estructura en un total de 310 hores 
teoricopràctiques. En el programa participen quinze joves. 



Projecte "La Meri Productions" 

Sorgit del teixit comunitari de la Zona Nord i vinculat al món de la 
creació audiovisual, aquest projecte d’acompanyament que es 
desenvolupa des del Pla de barris pretén ajudar al col·lectiu a 
aconseguir la seva consolidació com a entitat (ajudant i assessorant 
en la gestió i l’administració), així com oferir una cartera de formacions 
bàsiques en matèria audiovisual. 



Millora de les instal·lacions del Campillo de la Virgen 

Generació d’una nova zona per a la pràctica esportiva i 
per al desenvolupament d’activitats comunitàries a Torre 
Baró. Aquest espai estarà cobert i disposarà d’una zona 
de vestidors al costat de les actuals instal·lacions del club 
de petanca. La intervenció inclou l’adequació del 
perímetre de la pista com a espai d’estada. Està previst 
que les obres comencin durant la primavera del 2019. 
 
  



Projecte “Prometeus”: suport d’accés a la universitat 

L’alumnat de batxillerat d'aquest barri, per motius econòmics, lingüístics, d’expectativa 
educativa i d’imaginari, accedeix a la universitat de forma minoritària. El projecte 
“Prometeus” incentiva, motiva, acompanya i tutoritza a joves del barri per tal d’accedir a 
la universitat, des de les seves capacitats, possibilitats i desitjos, superant estigmes, 
prejudicis i obstacles vinculats a l’origen i la condició social. 
 
El treball se sosté en la línia de promoure la gratuïtat dels graus universitaris mitjançant 
premis, beques-salari, i en l’acompanyament i tutorització de l’alumnat des de l’institut 
fins a la finalització de la universitat. El projecte és una aposta compartida entre 
l’administració local i educativa, la iniciativa privada, els centres educatius de 
secundària públics del barrii l’àmbit universitari. 
 
Al Raval, el darrer any Prometeus ha estat una realitat per a més de 40 joves, 27 noies i 
13 nois del Raval de diversos contextos culturals (origen bengalí, marroquí, filipina, 
argentina, pakistanesa, espanyola, romanesa o xinesa) dels quals el 95% han assolit el 
curs universitari complet. 



Projecte "En prenem cura" 

Programa a mida en matèria d’emprenedoria social i col·lectiva 
en l’àmbit de l’economia de les cures. Contempla dues fases: 
una primera d’exploració, amb l’objectiu de conèixer les 
necessitats de cures d'aquests barris i, alhora, indagar en 
l’interès de les persones treballadores de la llar i del sector en 
canviar el model actual i començar a caminar cap a 
l’emprenedoria col·lectiva; i una segona fase en què es 
treballen les habilitats i les competències per tirar endavant un 
projecte laboral col·lectiu, amb valors i criteris socials i de 
governança participativa. Aquest projecte laboral s’emmarca en 
l’àmbit de la cura de les persones. 
 
• En la segona fase del programa participen un total de 22 

persones (a la Zona Nord). 



Suport a les comunitats veïnals per a la millora de la convivència 

Cal desenvolupar una estratègia de suport a les comunitats 
veïnals per millorar la convivència i l’enfortiment de les 
relacions comunitàries, en coordinació amb projectes i accions 
ja existents (Servei de Suport a les Comunitats i l’Espai Públic, 
Projecte A-Porta...). 



Acompanyament i mediació en els processos de 
tramitació d’ajuts per a les comunitats 

 
Cal afavorir els mecanismes per a la dignificació dels 
espais domèstics privats (habitatges) així com dels 
elements comuns (escales i entrades), a través d’una línia 
d’ajudes per a la rehabilitació, coordinades amb les ja 
existents, però que prestin una atenció especial a les 
finques d’alta complexitat (finques d’alta vulnerabilitat i 
difícil rehabilitació) i que potenciïn la figura de la 
subvenció de cohesió social i l’acompanyament integral a 
les famílies que hi viuen per tramitar-la. Es posarà un 
èmfasi especial en allò que té a veure amb la millora de 
l’accessibilitat així com en les mesures d’estalvi i 
d’eficiència energètica. 



Impuls dels programes de foment dels hàbits d’oci 
saludable i de prevenció de les addiccions 

Els programes que es desenvolupin en aquest àmbit han 
de fomentar l’autoorganització dels joves i oferir recursos 
que permetin la generació de noves dinàmiques d’oci. 



Reforç dels programes d’educació sexual i reproductiva 
entre adolescents i joves 

Cal abordar l’educació sexual i reproductiva entre els 
joves i introduir la mirada de gènere en les intervencions 
que es duguin a terme. 



Estratègia d’acció comunitària que doni resposta a les 
necessitats del territori 

Cal establir una estratègia comunitària que, amb una 
perspectiva de Zona Nord, permeti donar respostes 
col·lectives a les problemàtiques complexes que afronta el 
territori. L’enfortiment dels equipaments de proximitat 
(escoles, centre d’atenció primària, centre cívic i casals de 
barri, biblioteca, etc.) com a motors de la vida comunitària 
i l’aposta per una cultura relacional basada en la 
coresponsabilitat són dos dels eixos que han de ser pals 
de paller en aquest full de ruta de l’acció comunitària que 
s’ha de construir amb la col·laboració dels diferents agents 
comunitaris del territori. 
 
  



Espai Zona Nord: generació d’un espai que agrupi en un mateix local 
diversos serveis públics que actualment es troben disgregats al territori 

L’objectiu és aprofitar les sinergies i reforçar la 
transversalitat de la seva feina. En una primera fase, la 
creació de l’Oficina del Pla de Barris permetrà integrar en 
un mateix equipament el departament de la Zona Nord del 
districte, els dispositius de què disposa Barcelona Activa, 
l’equip de “Salut als barris” i el personal d’altres àrees de 
l’Ajuntament de Barcelona que treballen a la Zona Nord. 
Aquesta acció s’anirà ampliant amb el desplegament 
d’altres serveis, com ara l’oficina d’habitatge. 
  



Formació de professionals i entitats que treballen en 
l’acció comunitària 

Reorientació i reforç de l’estratègia en matèria d’acció 
comunitària al territori, incorporant la lògica de Zona Nord. 
  



Impuls de la coeducació des de l’àmbit escolar i del 
lleure - "Feminisme, fanzines i art mural" 

L’objectiu és visibilitzar la diversitat sexual i de gènere 
com una riquesa i un valor. 



Treball per a la prevenció del conflicte i la promoció de les conductes no 
violentes des de l’àmbit educatiu i comunitari 

Cal contemplar accions que atenguin als diferents eixos 
que provoquen violència per motius d’identitat: gènere, 
raça, classe, orientació sexual, diversitat funcional, 
situació administrativa, etc. 



Estudi de l’espai públic amb perspectiva de gènere i incorporació 
d’aquesta mirada a les noves actuacions urbanístiques 

La violència vers les dones és un problema públic de gran 
envergadura que requereix l’impuls d’accions de prevenció i 
que fa necessari continuar desplegant actuacions de 
sensibilització, especialment adreçades a la població jove, per 
potenciar el treball en xarxa i comunitari. L’àmbit educatiu i del 
lleure han d’esdevenir escenaris clau per al desenvolupament 
d’accions que abordin la coeducació i la visibilització de la 
diversitat sexual i de gènere com un riquesa i un valor. A més, 
en línia amb el que determina la mesura de govern “Urbanisme 
amb perspectiva de gènere”, es proposa implementar criteris i 
mecanismes de gènere en les actuacions urbanístiques que es 
duguin a terme, a partir de l’anàlisi del territori mitjançant 
marxes exploratòries amb perspectiva de gènere. 



Promoció dels projectes de reconeixement i visibilització dels coneixements i 
sabers de les comunitats d’origen cultural divers - Menjars del món 

La Zona Nord és un territori on les comunitats i les persones d’origen cultural 
divers que hi viuen són nombroses. Aquest fet obliga que el desplegament del 
conjunt d’actuacions que planteja el Pla de Barris inclogui de manera 
transversal una mirada intercultural. Cal tenir present aquesta mirada sobre 
l’espai públic en el reconeixement dels usos que en fan les diferents 
comunitats i col·lectius d’origen divers i en la promoció del seu ús per a la 
pràctica d’esports no hegemònics (equavòlei, criquet...). En l’àmbit cultural, cal 
fomentar el coneixement de la diversitat cultural en les seves diferents 
expressions: en l’acció comunitària, donant suport a la formació en 
perspectiva intercultural dels professionals dels serveis públics, els 
equipaments i les entitats que treballen al territori; enfortint els projectes i les 
accions que ajudin a combatre el racisme i la discriminació, o fent visibles les 
aportacions de les comunitats i els col·lectius de contextos culturals 
diversosgenerades a través d’espais de participació no necessàriament 
formals, però que són significatius per a les comunitats. 



Reforç del personal de l’àmbit psicosocial als centres 
educatius 

En el marc de l’educació reglada, cal donar suport a les 
accions proposades pel CEB per avançar cap al model 
d’Escoles Enriquides, i dotar els centres de professionals 
de l’àmbit psicosocial de manera extraordinària. 



Millora de la xarxa de connexió a Internet dels 
equipaments públics i dels centres educatius 

Cal potenciar l’existència d’una xarxa de punts de 
connexió a Internet de proximitat en equipaments i en 
centres escolars del territori, que ajudin a evitar l’escletxa 
digital. 



Impuls de l’ús dels equipaments de la Zona Nord com a espais vertebradors 
d’activitats comunitàries, de reforç escolar, de pràctica artística, etc 

Més enllà de la seva activitat ordinària, els equipaments 
de la Zona Nord han d’esdevenir espais oberts al 
desenvolupament d’activitats comunitàries. 



Promoció de l’esport com a eina d’inclusió i cohesió social 

Cal reforçar la programació esportiva existent, 
especialment entre els infants i els joves, i fomentar el 
vessant inclusiu i comunitari de l’esport, així com 
l’abordatge de la pràctica esportiva amb perspectiva de 
gènere.  



Suport a les iniciatives de formació i d’altres tipus que 
emanin del teixit d’entitats del territori i que permetin 
millorar l’ocupabilitat de persones en situació d’atur. 

Cal donar suport a les iniciatives de formació i d’altres 
tipus de les entitats i del teixit comunitari de la Zona Nord 
amb l’objectiu de millorar l’oferta formativa existent, 
adaptar-la a les necessitats del territori i millorar 
l’ocupabilitat dels veïns i veïnes que es troben en situació 
d’atur. 



Definició de la futura zona d’equipaments esportius a Can Cuiàs 

Sota el paraigües d’allò que es determini al Pla 
d’Equipaments, cal impulsar la implicació veïnal en la 
transformació de Can Cuiàs, així com en la definició dels 
equipaments esportius que se’n derivin a l’entorn de Can 
Cuiàs. També cal avançar en la redacció dels projectes 
constructius. 



Estudi de la ubicació provisional d'un espai per a joves 

A la Zona Nord no hi ha cap espai on els joves puguin desenvolupar 
un projecte associatiu des de l'autoorganització. Les iniciatives 
dirigides als joves que hi estan liderades per entitats i cobreixen, 
bàsicament, la franja fins als 16 o 18 anys. No obstant això, comencen 
a aflorar iniciatives de grups de joves que treballen en la construcció 
d'un projecte propi de casal i demanen poder disposar d'un espai per 
dur a terme aquesta activitat. 



Millora de la zona de l’antic camp de futbol de Ciutat 
Meridiana i definició de la futura zona d’equipaments 

La zona on es trobava ubicat l’antic camp de futbol de Ciutat 
Meridiana, coneguda també com a zona esportiva provisional, 
és avui un espai en què es duen a terme activitats comunitàries 
diverses, tant de manera esporàdica (festes majors, revetlles, 
concerts...) com diària (pràctiques esportives, zona de passeig, 
jocs infantils...). Tenint present el futur desenvolupament 
d’equipaments en aquest entorn, es proposa la dignificació i la 
millora d’aquest espai i dels elements esportius i de joc que hi 
ha. Així mateix, el Pla de Barris proposa impulsar la implicació 
veïnal en la transformació d’aquest àmbit, així com en la 
definició dels equipaments comunitaris que se’n derivin. També 
cal avançar en la redacció dels projectes constructius. 



Adequació d’espais actualment en desús per al desenvolupament 
d’activitats comunitàries 

Atesa l’existència d’espais actualment buits i sense un ús 
definit, es proposa modificar-ne la situació de 
provisionalitat i millorar-los, amb la voluntat de dignificar-
los i possibilitar-ne la transformació cap a espais per a l’ús 
comunitari (espais de joc, de lleure, d’estada, etc.). 



Millora de la senyalització de carrers i serveis 

A partir de la realització d’un estudi de la senyalística de la 
Zona Nord, es proposa actuar per millorar-la, reforçant les 
indicacions dels carrers, dels equipaments i dels serveis 
del territori. 



Adequació de la zona del Parc Central de Torre Baró 

Aquest espai, que és una zona de contacte amb el Parc 
Natural de la Serra de Collserola des de la part baixa de 
Torre Baró, és actualment un viver d’arbrat al qual resulta 
complicat d’accedir. A causa del seu estat, no permet la 
realització de cap activitat comunitària. El que es proposa 
amb aquesta actuació és la millora dels accessos i la seva 
dignificació. 



Estudi de les possibilitats d’activació econòmica del territori i suport a les 
iniciatives i projectes que se’n derivin 

Donar suport de formació i d’acompanyament als 
projectes d’activació econòmica que emanen de les 
possibilitats que ofereix el territori amb la voluntat 
d’afavorir-ne el desenvolupament i la consolidació. 



Generació de noves àrees de joc infantil i manteniment 
de les existents 

Aquesta proposta es troba molt relacionada amb 
l’adequació d’espais actualment en desús i aposta per la 
millora i la generació de noves àrees de joc infantil, 
adaptades a la vida en cota. 



Encàrrec del projecte per a la millora de la connexió entre Ciutat 
Meridiana i Can Cuiàs per la zona del Torrent del Bosc 

Cal analitzar les possibles propostes de millora de la 
connexió existent entre Ciutat Meridiana i Can Cuiàs per la 
zona del Torrent del Bosc (zona de l’aqüeducte) i 
encarregar el projecte perquè s’executi. 



Equip Plans d'Ocupació vinculats a l'estratègia per a la 
dignificació de l'espai públic i la posada en valor d'espais 

actualment en desús 

En el marc del Pla de Barris i, en el marc del que estableix la 
proposta 16.1 d'adequació d'espais actualment en desús per al 
desenvolupament d'activitats comunitàries, s'impulsa la 
formació d'una brigada de plans d'ocupació que duran a terme 
accions de millora de l'espai públic alhora que es formen en 
l'àmbit ocupacional.  



Escales mecàniques entre el carrer de les Agudes i la 
plaça del Metro de Ciutat Meridiana i adequació de 

l’entorn 

Col·locació d’un itinerari assistit mitjançant escales mecàniques 
que connecten el carrer de les Agudes i la plaça del Metro de 
Ciutat Meridiana i reurbanització de la zona verda contigua. La 
intervenció inclou la generació d’una nova àrea de jocs infantils 
i la millora de la tanca perimetral de l’escola Ferrer i Guàrdia. 
Està previst que les obres comencin durant la primavera del 
2019. 



Projecte ocupacional per a persones en situació irregular 
administrativa 

Des del Pla de barris s’aposta per aquest projecte, que busca la millora de 
l’ocupabilitat de persones en situació irregular administrativa i en risc 
d’irregularitat sobrevinguda, que siguin residents a l’Eix Besòs, que té una 
especial importància a  barris com les Roquetes, a través de l’obtenció de 
permisos de treball per la via de l’arrelament social. La realització del projecte 
exigeix el treball conjunt entre les diferents parts de l’administració pública 
implicades en el procés de regularització. El projecte permet obtenir permisos 
de treball per a deu persones residents a l’Eix Besòs, millorar l’ocupabilitat 
d’aquestes persones a través de processos formatius, oferir el suport legal i 
econòmic necessari per a la tramitació del permís de treball, gaudir d’una 
contractació de dotze mesos en un entorn que permeti la professionalització i 
la millora professional de les deu persones beneficiàries, i acompanyar-les a 
nivell ocupacional i social durant tot el procés. 



Projecte formatiu i pràctiques laborals en jardineria 
urbana 

L’objectiu és donar resposta a un dels col·lectius amb més dificultats per reincorporar-se al mercat 
de treball, el de persones en situació d’atur de llarga durada, especialment aquelles que treballaven 
al sector de la construcció i sense estudis. Es proposa el projecte de formació i pràctiques en l’àmbit 
de la jardineria urbana per facilitar una reorientació professional cap a un sector amb millors 
perspectives d’inserció que la construcció. 
 
El programa de formació preveu mòduls de competències professionalitzadores i transversals. Les 
competències professionalitzadores s’adquiriran en algun dels següents àmbits ( s’hauran de 
proposar ens 2 CP) : 
 
    Activitats auxiliars en floristeria (390 hores en total, 80 de pràctiques). 
 
    Activitats auxiliars en vivers, jardins i centres de jardineria (330 hores en total, 80 de pràctiques). 
 
Cada àmbit coincideix amb un Certificat de Professionalitat de nivell 1. D’aquesta manera s’assegura 
la possibilitat d’accedir al curs per a aquelles persones que comptin amb estudis primaris i, la seva 
superació, els proporcionarà un títol. A més, aquest títol també els permetrà l’accés a un Certificat de 
Professionalitat de nivell 2 de la mateixa família. 



Accions de suport al teixit comercial de proximitat 

Ampliar les propostes de formació que ajudin a millorar la 
qualitat del servei que ofereix el comerç de proximitat, 
visibilitzar l’oferta de béns i serveis existents al territori a 
través de campanyes de promoció, així com afavorir la 
participació i la implicació del teixit comercial d’origen 
cultural divers en les entitats comercials, són algunes de 
les accions que es proposen en el marc del Pla de Barris. 
Aquestes actuacions es desenvoluparan d’acord amb el 
que determina el Pla de Desenvolupament Econòmic del 
Districte. 



Projecte "Cruïna TV" 

Programa de formació i inserció laboral en què, a banda d’aprendre tècniques 
de cuina, els joves també treballen la creació de videocurrículums, així com la 
millora de competències transversals: expressió oral i corporal, actitud en 
entrevistes de feina, creativitat, etc. El projecte, beneficiat amb una de les 
línies de subvenció del programa “Impulsem el que fas”, de Barcelona Activa, 
el desenvolupen de manera conjunta l’Associació Cultural El Parlante i el 
Centre Cruïlla. En el conjunt del projecte van participar 21 joves. L’any 2019 
se’n desenvolupa una nova edició. 



Nova Antena d’Habitatge 

Ubicada en el marc de l’Espai Zona Nord (que inclou 
també la seu de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) i 
el Punt d’Assessorament Energètic, aquest nou 
equipament ofereix, des de la proximitat al territori, serveis 
d’informació i assessorament jurídic, així com d’intervenció 
en casos de desnonament (SIPHO). La confluència en un 
mateix espai d’aquests tres serveis pretén oferir una 
atenció integral al veïnat i fomentar les sinergies entre ells. 



Obertura de l'oficina del Pla de Barris al barri 

Programa de formació i inserció laboral en què, a banda d’aprendre tècniques 
de cuina, els joves també treballen la creació de videocurrículums, així com la 
millora de competències transversals: expressió oral i corporal, actitud en 
entrevistes de feina, creativitat, etc. El projecte, beneficiat amb una de les 
línies de subvenció del programa “Impulsem el que fas”, de Barcelona Activa, 
el desenvolupen de manera conjunta l’Associació Cultural El Parlante i el 
Centre Cruïlla. En el conjunt del projecte van participar 21 joves. L’any 2019 
se’n desenvolupa una nova edició. 



Servei municipal de canguratge: Concilia 

L’anomenat Projecte Concilia funcionarà en un primer moment com a prova 
pilot durant cinc mesos, de manera ininterrompuda fins al proper 14 de febrer, 
amb l’objectiu de contribuir a l’harmonització de la vida laboral, familiar i 
personal mitjançant un servei que respongui a les necessitats de conciliació 
existents, principalment per part de les dones, pel que fa a l’atenció dels 
infants a la seva cura. Aquest servei es durà a terme als barris que formen 
part del Pla de Barris. A continuació trobareu tota la informació corresponent 
al servei. 



Millores competencials per a joves 

Projecte per millorar les competències professionals o 
retorn als estudis per a joves amb o sense la ESO. Servei 
de suport a la millora competencial destinat a joves amb 
ESO o sense ESO dels barris de Vallbona i Trinitat Nova. 
Es realitzen formacions grupals i seguiment individual, així 
com també tastets professionals en sectors innovadors i 
que tinguin bona perspectiva d’inserció al mercat laboral. 



ElMeuBus a Torre Baró 

Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de mobilitat dels veïns i veïnes del barri i de fer possible la 
connexió mitjançant transport públic entre la part alta de Torre Baró (sector 3) i la part baixa, on es concentra l’oferta 
de serveis, equipaments i altres transports, es posa en marxa el servei de transport a demanda ElMeuBus. El servei 
de bus a demanda funciona en base a les sol·licituds de desplaçament rebudes amb antelació, ja sigui mitjançant 
l’aplicació o una trucada telefònica, i adapta el seu recorregut per fer-lo de la manera més curta possible i connectar 
les parades on els usuaris volen pujar i baixar del bus. En les dues primeres setmanes de servei (entre els dies 21 de 
gener i el 6 de febrer del 2019) s’han transportat 1.394 persones en 1.081 serveis. 
 
Dos mesos després de la seva posada en marxa hi ha 434 persones usuàries registrades i una mitjana de validacions 
de 125 en dia feiner, 80 en dissabte i 48 en feiner. 
 
Import: 1.265.144 € (aquest import és el resultat de sumar l’explotació del servei durant dos anys i les obres de 
millora a l’espai públic) 



Suport a entitats 

Un dels objectius del Pla de barris és l’enfortiment del teixit associatiu. Per 
aquest motiu, a través de la col·laboració entre Foment de Ciutat, el 
Departament d’Associacionisme i Iniciatives ciutadanes i Torre Jussana – 
Centre de Serveis a les Associacions, s’ha creat un programa de suport i 
acompanyament integral a les associacions per a la millora del seu 
funcionament i l’impacte de la seva acció col·lectiva. 
 
Aquest programa ofereix un acompanyament personalitzat i dissenyat 
conjuntament amb les entitats a partir del coneixement acurat de les seves 
necessitats, tenint en compte la realitat del moment i les seves capacitats i els 
seus recursos. 
 
Durant aquests anys s’ha acompanyat 31 entitats en aquest programa. 



Nous lideratges als Barris 

Una de les accions que s’impulsen des del Pla de barris, en col·laboració amb la Fundació Jaume 
Bofill i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques (IGOP), és un programa de formació vivencial 
adreçat a joves dels territoris on s’està desenvolupant el Pla, que du per nom “Nous lideratges als 
barris”. 
 
L’objectiu d’aquesta formació és capacitar les persones participants sobre aspectes de 
desenvolupament comunitari i coneixement i comprensió de l’entorn sociopolític, per tal que puguin 
contribuir millor a construir teixit social i a ser promotors de propostes col·lectives als seus barris. El 
programa es concreta en tres caps de setmana intensius. La primera edició va celebrar-se durant la 
tardor del 2018, amb una quinzena de participants, i n’hi ha dos més de previstes per a la primavera i 
la tardor del 2019. 



Millora de l'itinerari d'escales entre el C/Costabona i 
l'Estació de Rodalies 

Creació d'un itinerari d'escales que millori la connexió 
entre l'estació de Rodalies i els blocs situats als carrers 
Rasos de Peguera (44-46) i Costabona (16-18). 



Projecte d'assistència psicològica i psicoeducacional a 
persones en situació d'emergència habitacional (Sísifo) 

Aquest projecte té com a objectiu dotar d’eines de 
benestar emocional aquelles famílies que es troben en 
una situació de patiment per problemes d’exclusió 
residencial. Es du a terme una atenció grupal continuada a 
les famílies per treballar aspectes de ventilació emocional i 
conceptes com la resiliència i l’apoderament per fer front 
al desnonament i, si escau, s’articula una intervenció 
d’emergència en el moment del llançament. 
 
Entre els mesos de maig i novembre de 2018 s’ha atès 65 
famílies. 



Baixem al carrer 

Pla de Barris assumeix aquest projecte als barris on ja es dur a terme 
des de fa temps i  l’amplia  a la resta de territoris. 
 
El seu objectiu és promoure la millora de la salut física i mental i la 
qualitat de vida de persones majors de 65 anys i aïllades socialment 
per problemes de mobilitat, barreres arquitectòniques  i/o dificultats 
per anar soles pel carrer, tenint prioritat aquelles persones que porten 
més de 6 mesos sense sortir de casa. L’activitat consisteix en  una 
sortida setmanal  del domicili amb l’ajut del suport tècnic necessari ( 
grues, cadires orugues...) i de voluntaris, i en la participació a activitats 
grupals. 



Programa Barris d'Oficis  

“Barris d’oficis” és un programa de formació i 
contractació de persones en situació de vulnerabilitat 
social i laboral residents en barris del Pla de barris. 
L’objectiu principal del programa és millorar 
l’ocupabilitat de 105 persones amb baix nivell de 
formació, en situació d’atur o precarietat laboral. 
Consisteix en dotze mesos de contractació laboral en 
diferents entitats i empreses, a jornada completa i 
salari de ciutat. Els projectes combinen  formació 
professionalitzadora (el 30% de la jornada) i treball. La 
formació està integrada en la contractació, i les 
tasques professionalitzadores tenen la fi d’aconseguir 
un impacte real sobre la trajectòria professional de les 
persones que hi participen. 
Els sectors dels projectes són el de l’atenció a 
persones amb dependència, el sociosanitari, la neteja 
industrial i la gestió de residus, la reparació i el 
manteniment. 
Per aconseguir la inserció laboral de qualitat de les 
persones participants un cop finalitzi el programa, les 
entitats elaborem un “Pla d’acompanyament a 
l’ocupació” per a cada persona, que es continuarà més 
enllà dels dotze mesos de contractació. 



Convalidació d’estudis cursats a l’estranger 

Servei d’assessorament, 
acompanyament jurídic i subvenció 
econòmica per facilitar que les 
persones que hagin cursat els seus 
estudis no universitaris a l’estranger 
puguin dur a terme la seva 
homologació al sistema educatiu 
estatal. Aquest projecte s’ofereix als 
veïns i veïnes de la Zona Nord des del 
maig del 2018 i des del començament 
del 2019 també se’n beneficien les 
persones que viuen a Trinitat Nova i 
Roquetes. 
 
Al llarg del 2018 s’han atès 57 
persones al servei. 



Servei itinerant d’orientació i suport laboral, altrament anomenat TUC - 
TUC, als barris de la Verneda i la Pau, la Trinitat Nova, Zona Nord, 
Sant Genís dels Agudells i la Teixonera amb un doble objectiu: d’una 
banda, apropar els serveis d’orientació, recerca de feina i millora 
professional de la ciutat als veïns i veïnes en situació d’atur o 
precarietat laboral dels barris assignats i, de l’altra, oferir un 
acompanyament individual que s’ajusti a les potencialitats i 
necessitats de cada persona a fi de facilitar-ne una inserció laboral de 
qualitat. El projecte es porta a terme a peu de carrer, a la via pública, 
en espais amb afluència de gent (mercats, escoles, centres cívics, 
etc.) per tal d’oferir una primera atenció i informació; tanmateix, també 
disposa d’espais tancats per atendre les persones en un entorn més 
confortable. 

Servei itinerant d’orientació i suport laboral 



Programa Baobab  

El programa “Baobab”, impulsat conjuntament amb 
l’IMEB, neix amb la voluntat de donar resposta a una 
situació de desigualtat en les oportunitats educatives i 
de lleure comunitari d’infants i joves a la ciutat de 
Barcelona. Té com a objectius: Impulsar noves opcions 
de lleure en aquells barris on no existeixen o, en cas 
d’existir-hi, es considerin insuficients. Ajudar a 
l’enfortiment i creixement de les entitats ja existents. 
Aconseguir que el lleure tingui visibilitat i 
reconeixement social. El programa és present a la 
majoria de barris del Pla de Barris, excepte a Roquetes 
i a la Zona Nord i es du a terme en dos períodes de 
l’any clarament diferenciats, però amb moltes sinergies 
entre ells: “Baobab estiu” (campaments urbans el mes 
d’agost) i “Baobab curs” (activitats de cap de setmana). 
Aquest és un projecte transversal que té dues 
línies: Baobab Estiu (campaments urbans durant el 
mes d'agost. S'han realitzat l'agost del 2017, 2018 i es 
faran també el 2019) i Baobab Cau: s'ha creat un nou 
cau al barri. Actualment es segueix fent un 
acompanyament a l'equip de caps que ho ha impulsat. 



Posada en funcionament, gestió i dinamització d’un punt itinerant 
d’assessorament especialitzat i personalitzat en economia social i 
solidària, per acompanyar i ajudar a impulsar projectes 
socioeconòmics, per a donar suport a persones emprenedores, i fins i 
tot consolidar i enfortir organitzacions, entitats i empreses de l'àmbit 
de l'Economia Social i Solidària. 
 
Aquest punt podrà donar servei als 16 barris de Pla de barris i es 
coordinarà amb els serveis centrals de la OAE ( Oficina d’Atenció a 
l’Empresa) i ISE ( Innovació socioeconòmica) de Barcelona Activa , 
adaptant-se a la realitat de les diferents iniciatives socioeconòmiques 
dels barris. Es preveu que tingui seu fixa als barris de Sant Genís dels 
Agudells i La Teixonera, La Marina, Trinitat Nova, La Verneda i La Pau 
i Bon Pastor però es desplaçarà allà on hi hagi demanda. 
 
  

Punt itinerant d'assessorament en economia social i solidària 



Programa de rehabilitació de finques vulnerables 

En matèria d’habitatge, un dels objectius del PdB ha estat promoure la rehabilitació de finques de gran 
complexitat (social i econòmica). Si bé és cert que Barcelona disposa d’ajudes per a la rehabilitació, també es 
constata que certes finques (sovint vulnerables socialment) queden al marge d’aquestes ajudes. 
Aquest fet empeny a crear un programa d’ajudes amb un finançament específic i uns criteris d’accés que clarament 
busquen impactar en finques degradades i amb una alta vulnerabilitat social. L’objectiu del programa és: 
• Fer més accessibles les ajudes (que poden arribar a ser del 100% segons condicions socials dels beneficiaris), a 

través d’un acompanyament en tot el procés de rehabilitació (tècnicament, administrativament i socialment). 
• Preservar les condicions de vida dels actuals veïns i veïnes i evitar els possibles moviments d’expulsió. 
• Contribuir en la incorporació al mercat de nou habitatge de lloguer social. 
• Contribuir a la cohesió social gestionant conflictes i propiciant la regulació de la comunitat de propietaris. En el 

seu cas, mitjançar amb el propietari en la millora de les condicions dels llogaters. 
A partir d’una potent diagnosi feta a tota la ciutat de Barcelona (UPC 2017) i identificades les finques amb uns 
indicadors més crítics (socials i de conservació), s’inicia un treball de camp proactiu apropant-se a les comunitats 
detectades i oferint l’acompanyament en el procés de rehabilitació i tramitació d’ajudes. 



Nous perfils professionals a les escoles 

La dotació extraordinària de 61 professionals de l’àmbit psicosocial als centres escolars públics dels barris amb Pla 
de barris té com a objectiu assegurar l’atenció global dels infants i les seves famílies en aquests centres, facilitant el 
treball conjunt i la mirada comuna entre els professionals de l’àmbit educatiu, social i de salut. Per tant, els centres 
han passat de tenir un equip docent a un equip educatiu, adaptant els professionals de cada centre a la realitat de 
l’entorn. 
Aquests perfils professionals es reparteixen entre el total de centres educatius públics dels barris amb PdB (39), en 
les següents especialitats: psicòlegs, educadors, tècnics d’integració social, monitors, mestres especialistes en 
audició i llenguatge, i tècnics del Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i 
la Conducta. Tots ells entren a formar part de les escoles a partir del curs 2017-2018 i està previst que la seva tasca 
duri fins al curs 2019-2020. 
La seva funció és, d’una banda, donar una millor atenció especialitzada als alumnes i les seves famílies i, de l’altra, 
garantir la formació i el suport a l’equip docent, de manera que es propiciïn noves cultures de treball conjuntes entre 
serveis socials, centres de salut i altres serveis comunitaris i  de referència. 



Projecte fotogràfic “Setze barris. Mil ciutats” 

El Pla de barris, amb l’impuls de la Gerència 
Municipal i l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, ha tirat 
endavant un projecte fotogràfic per incorporar a 
l’Arxiu de la Ciutat imatges dels barris que 
tradicionalment han estat invisibilitzats en un sentit 
gràfic. Així, s’encarrega a dos equips –l’Observatori 
de la Vida Quotidiana i la Comuna Fotogràfica– la 
coordinació de diversos fotògrafs que documentin 
alguns d’aquests barris: en concret, els setze barris 
que participen del Pla de barris. 
D’aquest encàrrec en surten setze pràctiques 
fotogràfiques als setze barris, amb molt de treball 
dels fotògrafs amb el veïnat, que acaben produint 
20 fotos de cada barri. 
Per explicar la feina feta entre els fotògrafs i el 
veïnat i mostrar una selecció de les fotografies de 
cada barri s’ha organitzat l’exposició “Setze barris, 
mil ciutats”, al Borsí, durant els mesos de febrer i 
març del 2019. A partir de l’estiu del 2019, 
s’organitzaran exposicions als barris on es 
mostraran les 20 fotos de cada barri. 
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