


5a COMISSIÓ DE SEGUIMENT  
PbB Turó de la Peira i Can Peguera 



ÍNDEX 
 
1. 
Repàs de l’estat general del 
Pla de barris.  
 
2. 
Accions en marxa i noves 
accions.  
 
3. 
Presentació de projectes  
a) Projecte de canguratge 

gratuït “Concilia”. 
 

b)    Tardes de lleure IES 
Barna-Congrés.  
 
4. 
Altres (20’) 
 
 
 



32 Propostes                         48 Accions 
 

Definició PdB    2020-2021     Desplegament    2021-2022  
 

 
 

Tipus d’Accions : 
 
 Transversals de tots els Plans de barris (Caixa d’eines...) 

 
 Suport i acompanyament a projectes en marxa (Projecte Tronada...) 
 
 Noves accions construïdes a les taules de treball (Projecte tardes IES Barcelona-Congrés) 
 

Pla de barris Turó de la Peira 2022 



Estat accions febrer de 2022 

Nombre d’accions  

 
 

Educació i Salut: 13 

Drets socials, gènere i acció 
comunitària: 12 

Ocupació. Impuls econòmic i 
economia social: 14 

Espai Públic i accessibilitat: 6 

Habitatge: 2 

Sostenibilitat ambiental i 
emergència climàtica: 1 

Definició: 22  
Projecció/ 
Estudi: 4 

Execució: 20 
Tancades: 2 



 

 

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 
3.01 Caixa d'eines. Projectes 
de cultura i educació del Pla de 

barris 



AGENTS IMPLICATS: 
CCD Turó, Districte  
 
CALENDARI: 
Abril 2022- Desembre 2023 

Contractació d’una figura d’acompanyament educatiu en 

el camp de futbol del “CCD Turó de la Peira”. 

Educador/educadora social  

 

Objectiu general:  

Reforçar el projecte de lleure esportiu del CCD Turó de la 

Peira, per millorar l’acompanyament que fan a 

adolescents i joves més enllà de la pràctica esportiva, així 

com dur a terme intervencions amb infants i famílies que 

vagin en aquesta línia. 

 

Fase pilot: Abril-Desembre 2022 

 

 

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 
5.02 Projecte socieducatiu a 

través de l'esport (CCD Turó) 
 



AGENTS IMPLICATS: 
Casal de barri La Cosa Nostra 
 
CALENDARI: 
Juliol 2022 

Reforç de la proposta de lleure educatiu durant l’estiu, 

Can Peguera i Turó de la Peira 

 

L’objectiu general:  

Reforçar l’oferta ordinària de casals d’estiu als 2 barris, 

partint de les propostes anteriors desenvolupades des de 

La Cosa Nostra els anys anteriors.  

 

Proposta:  

Desplegar una proposta que doni resposta a les 

necessitats actuals, connectant-la amb altres necessitats 

socioeducatives adreçades a millorar el benestar integral 

dels infants i les famílies (salut emocional, habilitats 

parentals...) 

 

 

 

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 
5.03 Activitats d’estiu per 

infants i joves de CP i TP 



EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA.  

 ESTUDI O DEFINICIÓ  
 

 
 Reforç activitats extraescolars escoles públiques. Projecte Transversal connectat amb la 

Mesura de govern: “Estratègia cap a una política de tardes em barris educadors. Oportunitats 
educatives i culturals extraescolars amb equitat per infants i adolescents de Barcelona”. 

 
 2 tardes extraescolars culturals, artístiques, científiques...  

 
 Joves agents de salut comunitària per a la prevenció del consum d’alcohol. Taula de 

prevenció del consum d’alcohol.  
 

 Projecte Salut Emocional Joves. Taula jove. CAP- Referent de benestar emocional comunitari. 
 

 Projecte gent gran i memòria històrica del barri. Taula de gent gran. Convocàtoria 1° trobada: 
22 de març.  

 



AGENTS IMPLICATS: 
AFA i EBM El Turó, AFA i 
Escola El Turó.  
 
 
CALENDARI: 
2022-2024 

Projecte promogut i impulsat per l’AFA EBM Turó 

 

Objectius principals: 

 Espai de criança i trobada per famílies 0-6 

 Apropar famílies EBM a escola Turó de la Peira 

 Promoure la diversificació de l’alumnat a totes les 

escoles el barri. 

 

Característiques: 

Espai inicial de criança dins Escola El Turó famílies P2-P3 

Projecte en construcció. Figura de facilitació i 

acompanyament de l’espai de criança.  

 
 

 

 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I AC 
 

11.02 Espai de trobada de 
famílies EBM i Escola El Turó  



AGENTS IMPLICATS: 
Associació La Cosa Nostra, 
ASPB.  
 
CALENDARI: 
2022-2023 

 

 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I AC 
 

11.03 Acompanyament i 
enfortiment Espai Familiar 

Trèvol 

Contractació d’un/a professional especialista per 
l’acompanyament i millora de l’espai familiar Trèvol. 
 
Objectius:  
 
 Reforçar i fer créixer el projecte per arribar a més 

famílies del barri. 
 

 Acompanyament en el disseny de l'espai, de les 
activitats a dur a terme, col·laboracions externes, 
recerca de finançament, etc.  

 
 



AGENTS IMPLICATS: 
Professionals Serveis Socials, Les 
Basses, Can Peguera, Baobab, 
joves dels barris. 
 
CALENDARI: 
2021-2022 

Construcció d’un programa d’activitats en matèria de 

relacions afectivo-sexuals positives.  

 

Fase 1: Amb professionals i joves es va configurar una 

proposta inicial del pla d’activitats a desenvolupar 

amb els i les joves durant el 2022. 

 

Fase 2: Definició proposta definitiva amb professionals i 

SIDASTUDI. 

 

 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I AC 
 

12.02 Projecte "La sexualitat 
travessa les nostres vides"  



AGENTS IMPLICATS: 
Taula jove TP 
 
CALENDARI: 
2022-2023 

Recolzament projecte inicial impulsat per l’ASPB amb 

la contractació de la Dinamitzadora del projecte (feber 

a desembre de 2022). Incorporar millores al projecte 

Objectiu: 

Oferir tastets d’algunes formacions d'interès a joves 

amb dificultats per seguir la oferta formativa reglada, 

per motivar-los a continuar estudiant o començar a 

treballar en oficis amb oportunitats de creixement.  

 

Programa que acompanya als joves des d’una 

perspectiva holística, i amb el recolzament de tots els 

recursos existents al territori (Serveis Socials, 

Equipament jove, ASPB, Casals de barri...) 

 

 

 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I AC 
 

12.04 Tastet de Formacions. 
Taula jove TP-CP 

  



AGENTS IMPLICATS: 
TORRE JUSSANA, Centre de 
Serveis a les associacions 
 
 
CALENDARI: 
2021-2024 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I AC 
15.01 Programa d’enfortiment 

associatiu 

Servei d’acompanyament integral a entitats a través 

de l’acompanyament individual i l’impuls a la creació 

de projectes d’interès general amb mirada 

comunitària. 

 

• Reunió de treball entre entitats per definir un 

projecte comú i consensuat per l’enfortiment de les 

entitats i el teixit associatiu: 9 de març, 17:30 C.C. 

Can Basté 

 

• Acompanyament individualitzat de 3 entitats tant 

formals com no formals.   

 

 



AGENTS IMPLICATS: 
Districte de Nou Barris, Equip 
Especialitzat Foment de Ciutat, 
Oficina d'Habitatge. 
 
 
CALENDARI: 
2021-2024 

HABITATGE 
19.01 Programa Finques d'Alta 

Complexitat 
 

Del Turo de peria tenim de moment: 

 

 12 edificis que hem trucat la porta 

 3  que hem contactat o bé ja han fet obres o no han 

volgut continuar al programa.  

 Dels 9 restants, hi estem treballant i tenim un 

conveni d’assessorament signat, on estem fent els 

estudis previs.  

 



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de 
NouBarris, Entitats territori. 
 
 
CALENDARI: 
2021-2022 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 
ECONOMIA SOCIAL 

21.01 Xarxa de Resposta 
Socioeconòmica (XARSE) 

1. Suport en la sol·licitud d’ajuts econòmics i gestions 
telemàtiques associades 

2. Orientació als recursos i serveis disponibles a cada 
territori. 

3. Sessions grupals de capacitació digital per la tramitació 
online 

 
ACTUALITZACIÓ PROJECTE: 
 
Lloc i horari 
Oferta formacions grupals 
• Trobades Grupals de Suport Emocional: acompanyament 
per abordar el patiment causat per aquesta crisi i fer front 
als efectes emocionals ocasionats. 
 
CITA PRÈVIA 
653 40 66 35 
Álvaro Parra (aparra@insercoop.org) 
 



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de 
NouBarris, Entitats territori. 
 
 
CALENDARI: 
2021-2022 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 
ECONOMIA SOCIAL 

22.01 Programa 
d’homologació d’estudis no 

universitaris 
Servei d’assessorament, acompanyament jurídic i 

subvenció econòmica per facilitar l’homologació dels 

estudis cursats a l’estranger. NouBarris Acull 

Durant el 2021 s’han obert 47 nous expedients.  

 Can Peguera: 2 

 

A les persones de Turó de la Peira, Can Peguera i la 

Prosperitat se’ls hi ofereix la possibilitat de ser ateses a 

Can Basté. 

 

Ajudeu-nos a fer difusió! 

 

 



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Barcelona 
cuida, Transversalitat de gènere, 
Feminismes i PIAD. 
 
CALENDARI: 
2021-2022 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 
ECONOMIA SOCIAL 

22.02 Certificat 
Professionalitzador (CP) en 
Atenció Sociosanitària per 
dones en situació regular 

L’objectiu és que 15 dones (dels diferents barris nous) 

que treballin ja en aquest sector, però en condicions molt 

precàries puguin obtenir el CP i trobar una feina digna en 

el sector. Podran accedir a:  

 formació becada, 

 accions d’acompanyament, prevenció de les 

violències, suport emocional,  

 enxarxament amb entitats de dones cuidadores,  

 inserció laboral i primes a la contractació.  



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de 
NouBarris, Entitats territori. 
 
 
CALENDARI: 
2021-2022 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 
ECONOMIA SOCIAL 

22.03 Servei d'Acreditació de 
competències laborals 

En aquest servei s’oferirà: 

 Informació sobre els requisits i fases del procediment 

d'Avaluació i Acreditació de les Competències 

Professionals,  

 Revisió de la documentació i suport per la inscripció al 

Servei d'Acreditació de l'Agència Pública de Formació i 

Qualificació Professionals de Catalunya i seguiment 

dels expedients.  

 Valorarà el suport econòmic per a aquelles gestions 

vinculades al procés d’acreditació.  

 

Per accedir cal estar empadronat/a al barri i tenir DNI o 

NIE vigent. 

Telèfon 93 304 68 41, convalidacio@associacioamic.cat  

 



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de 
NouBarris, Entitats territori. 
 
 
CALENDARI: 
2022-2023 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 
ECONOMIA SOCIAL 

24.04 Projecte de dinamització 
i acostament del Mercat de la 

Mercè al barri.  

(en construcció): 

Línies en exploració: 

 “descobrir el mercat a nous públics”.  

 Projecte fotogràfic de visibilització del mercat de portes 

enfora lligant valors com la proximitat del mercat, 

l’alimentació sostenible, el seu paper com agent 

comunitari, etc.  

 Connectar al Mercat amb als diferents equipaments de 

proximitat. 

 

Tercer trimestre 2022 

 

 

 



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de 
NouBarris, Entitats territori. 
 
 
CALENDARI: 
2022-2024 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 
ECONOMIA SOCIAL 

25.01 Programa integral de 
suport i enfortiment del comerç 

de proximitat.  
 Diagnosticar l’estat dels comerços dels barris així com 

identificar les seves necessitats de millora. 

 Digitalització del comerç a través d’assessorament, formació a 

mida i derivació a subvencions i recursos per a l’adquisició del 

programari i els dispositius adequats. 

 Assessorar i acompanyar cap els recursos que contribueixin a 

millorar l’accessibilitat als locals comercials. 

 Assessorar i acompanyar cap els recursos que contribueixin a 

millorar la imatge exterior i interior del comerç per tal de 

millorar les condicions del comerç. 

 Assessorar i acompanyar cap els recursos en matèria 

d’eficiència energètica dels comerços a partir de la renovació 

d’equips i/o elements elèctrics, del reforç de l’aïllament o de 

l’adequació climàtica de l’establiment, etc.  



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de 
NouBarris, Entitats territori. 
 
 
CALENDARI: 
2021-2022 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 
ECONOMIA SOCIAL 

25.02 Enfortiment del comerç 
al carrer Cadí i entorns 

propers.  
DINAMITZACIÓ COMUNITÀRIA I COMERCIAL DEL 

CARRER CADÍ  

Línia comercial: activar activitats amb els establiments 

comercials que potenciïn la dinamització comercial amb 

activitats lúdiques, de millora de l’aspecte exterior dels 

comerços (pintada de persianes) i de format familiar. 

Línia comunitària: dur a terme accions que fomentin les 

relacions i el contacte entre el veïnat, el coneixement i el 

reconeixement de les diversitats, l’intercanvi inter-

generacional, etc.  

Línia sostenible: implementar activitats que promoguin 

la cura de l’espai públic, que fomentin la sostenibilitat i el 

reciclatge, la senyalèctica dels espais verds de l’entorn...  

 

 

 

 



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de 
NouBarris, Entitats territori. 
 
 
CALENDARI: 
2021-2022 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 
ECONOMIA SOCIAL 

26.02 Cursos oficis textils 

Objectiu: 

Formar i acompanyar en el seu objectiu professional a un 

grup de dones residents als barris del Pla de barris amb 

nocions bàsiques i/o interès en la costura. 

Oferim tres formacions a càrrec de la Xarxa de Dones 

Cosidores.  

FORMACIÓ PATRONATGE INDUSTRIAL 

FORMACIÓ SERIGRAFIA 

DINAMITZACIÓ D’ESPAIS DE COSTURA 

 

Inici del curs al març 2022, al taller de la Xarxa de Dones 

Cosidores, al barri d'Horta (Carrer del Canigó 137 08031). 

Les places són limitades: hola@donescosidores.org o al 

WhatsApp: 632487349 

 

 

 



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de 
NouBarris, Entitats territori. 
 
 
CALENDARI: 
2022-2023 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 
ECONOMIA SOCIAL 

27.01 Activació de locals buits 
en planta baixa 

‘Amunt persianes’ és l’estratègia de dinamització de 

locals en planta baixa que impulsa l’Ajuntament de 

Barcelona per reduir el nombre de locals buits a la ciutat i 

fomentar-ne una ocupació sostenible.  

 

Els locals en planta baixa són un actiu estratègic per a la 

ciutat i ‘Amunt persianes’ pretén diversificar-ne els usos i 

vetllar per l'equilibri d’activitats als diferents districtes, 

mitjançant la col·laboració entre agents públics, privats i 

socials. 

 

 

 



AGENTS IMPLICATS: 
Comissió de seguiment Balcó 
d’equipaments, BIMSA, Districte de 
Nou Barris. 
 
 
CALENDARI: 
2022-2023 

ESPAI PÚBLIC I ACCESIBILITAT  
28.01  Execució de la primera 

fase del Balcó d’equipaments a 
Can Peguera 

Previstes 3 fases s’obra: 

1. Fins al juny, Fase Casal LCN i habilitació c/Beret. 

2. De juny a setembre, Ascensor c/Beret-Pi-Molist. 

3. Setembre a desembre, Habilitació de l’ascensor nou, 

pistes sota.  

 

Comissió de seguiment d’obra: 

 Juny es bloquejarà tot el pas de cotxes dins el recinte 

(3/4 setmanes). Habilitació d’un punt de trobada 

d’emergències. 

 Manteniment de la font d’aigua. Acceptat per BCASA 

 Ombres per l’estiu 

 Propera reunió: 28-abril, 16:30 

 

https://www.bcasa.cat/


AGENTS IMPLICATS: 
Comissió de seguiment Balcó 
d’equipaments, BIMSA, Districte de 
Nou Barris. 
 
 
CALENDARI: 
2023 

ESPAI PÚBLIC I ACCESIBILITAT  
 

28.02  Redacció dels projecte 
constructius de les Fases 2 i 3 

del Balcó d'equipaments 

Es demanarà la redacció dels projectes constructius 

de les fases 2 i 3. 

 

Previsió: 4r trimestre 2022 



AGENTS IMPLICATS: 
Col·legi Amor de Dios, BIMSA, 
Districte de NouBarris. 
 
 
CALENDARI: 
2022-2023 

ESPAI PÚBLIC I ACCESIBILITAT  
29.01 Millora dels entorns del 

Col·legi Amor de Dios amb 
criteris de millora d’espais 

d’estada i joc 
Intervenció de pacificació dels entorns escolar de 

l’escola Amor de Dios. 

 

 Hi ha una primera proposta de partida, treballada 

conjuntament amb la direcció de l’escola i l’AVV Turó 

de la Peira,  

 

 Ampliació de la vorera de l’escola, eliminació 

d’aparcaments d’aquesta banda. 

 

 Equip redactor assignat. Previsió inici obra: 4t 

trimestre. 

 



AGENTS IMPLICATS: 
AVV Turó de la Peira, AVV Can 
Peguera, EBM El Turó, Escola 
primària El Turó, BIMSA, Districte 
de NouBarris. 
 
 
CALENDARI: 
2021-2022 

ESPAI PÚBLIC I ACCESIBILITAT  
29.02 Millora d'espais d'estada 

i joc infantil 

Millora i modificació de la plaça Rosario Pi  a Turó de la 

Peira i de la plaça Francesc Xavier a Can Peguera. 

 

 Criteris de d’intervenció amb criteris del Pla de joc a 

l’espai públic amb horitzó 2030.  

 

 Equip redactor assignat. Previsió inici obra: 4t 

trimestre. 

 

 Previsió Dinamització posterior de l’espai per afavorir 

usos familiars i infantils,  

 

https://institutinfancia.cat/mediateca/eina-de-cocreacio-despais-ludics-amb-infants-i-adolescents/
https://institutinfancia.cat/mediateca/eina-de-cocreacio-despais-ludics-amb-infants-i-adolescents/
https://institutinfancia.cat/mediateca/eina-de-cocreacio-despais-ludics-amb-infants-i-adolescents/


AGENTS IMPLICATS: 
Comissió de seguiment, BIMSA, 
Districte Nou Barris. 
 
 
CALENDARI: 
2022-2024 

ESPAI PÚBLIC I ACCESIBILITAT  
30.02 Obres de transformació del 

Parc del Turó de la Peira 

Amb els resultats de l’Estudi diagnòstic l’equip 

redactar està treballant una primera proposta, que 

inclou els elements principals i prioritaris recollits. 

 

 Propera reunió de seguiment de l’Avantprojecte 

de la remodelació del parc del Turó de la Peira: 3 

de març. 

 

 Proposta de devolució participada amb la 

Comissió del parc: març-abril. 

 

 Activació dels grups de treball: abril-maig 

 

 

 



5 

Projecte Concilia. Canguratge gratuït per la conciliació 
familiar 

Projecte d’Espai de trobada juvenil IES-Barcelona-Congrès 

APROFUNDIM I RECOLZEM ELS PROJECTES  



 
Properes Comissions de Seguiment: 

Juny, Novembre 2022 
 

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

 

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