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Tipus d’Accions : 

 

 Transversals a tots els Plans de Barris (Perfils professionals, Caixa d’Eines, Programa de 

Finques d’Alta Complexitat...). 

 

 Suport i acompanyament a projectes ja en marxa al barri (Lecxit al Víctor Català, Batucada a la 

Santiago Rusiñol, Cicle Caminades...).  

 

 Noves accions construïdes a les taules de treball ( Diagnosi espais, activitats extraescolars, 

activitats d’estiu...). 
 

Pla de barris Prosperitat 2022 



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  i 

economia social 

 

 Espai públic i accessibilitat 

  

 

       Sostenibilitat ambiental i 

 emergència climàtica 

6 ÀMBITS 

27 PROPOSTES 

38 ACCIONS 

  



Estat accions 

Nombre d’accions  

 
 

Educació i Salut: 6  

Drets socials, gènere i acció 

comunitària: 19 

Ocupació. Impuls econòmic i 

economia social: 4 

Espai Públic i accessibilitat: 4 

Habitatge: 1  

Sostenibilitat ambiental i 

emergència climàtica: 1 

Definició: 6 

Pendent inici:9 

Execució: 19 

Finalitzades:3  



Tipologia d’accions per àmbit 

 
 

Educació i Salut: 6 

Drets socials, gènere i acció 

comunitària: 19 

Ocupació. Impuls econòmic i 

economia social: 4 

Espai Públic i accessibilitat: 4 

Habitatge: 1  

Sostenibilitat ambiental i 

emergència climàtica: 1  



Tipologia accions segons a qui s’adrecen 

 
 

Educació i Salut: 6 

Drets socials, gènere i acció 

comunitària: 19 

Ocupació. Impuls econòmic i 

economia social: 4 

Espai Públic i accessibilitat: 4 

Habitatge: 1  

Sostenibilitat ambiental i 

emergència climàtica: 1  



Tipologia accions per subàmbit 

 
 



 

 

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 

 Caixa d'eines.  



AGENTS IMPLICATS: 

Escoles de la Prosperitat i 

biblioteca Nou Barris  

 

CALENDARI: cursos 21-22 i 

22-23 
 

 

 

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 

Menjallibres 

El Projecte té com a objectius:    

 

Oferir un espai fora de l’horari escolar que ajudi a 

reforçar les competències bàsiques (expressió oral, 

lectura i comprensió escrita) per aquells infants que 

ho precisin. 

Despertar el foment i el gust per l’aprenentatge. 

Implicar a les famílies en l’aprenentatge dels seus 

fills i filles, tot oferint eines i orientació. 

 

Places actuals   

 

Mercè Rodoreda:16  

 

Prosperitat:16  

 

Santiago Rusiñol:16  

 

Tibidabo: 32  

 

Víctor Català:16 



AGENTS IMPLICATS: 

Escola Victor Català, 

Comissió de Lectura Afa 

Víctor Català.  

 

CALENDARI: 2021-2022 
 

 

 

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 

Suport al projecte Lecxit Prosperitat 

Projecte que té per objectiu impulsar l'èxit educatiu a 

través de la millora de la comprensió lectora. El 

programa està promogut per la Fundació Jaume Bofill. 

 

Orientat a infants de 4rt, 5è i 6è de primària que tenen 

problemes de comprensió lectora. 

Es treballa de manera conjunta entre 1 voluntari i 1 

alumne. 

La selecció dels participants al programa Lecxit ve feta 

per les tutores , es fa en horari extraescolar per persones 

voluntàries que reben suport i formació. 

 

El suport de Pla de Barris es centra en la coordinació del 

projecte a través d’una sessió setmanal de 4h des del 1 

de desembre al 31 de maig. Actualment hi ha 10 infants  

que treballen amb dos voluntaris de suport a la lectura, 

en procés d’ampliar voluntaris. 

. 

 



AGENTS IMPLICATS: 

Districte, CEB, Pla de Barris, 

Comunitat educativa dels dos 

centres 

 

CALENDARI:2022-2024 
 

 

 

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 

Obres Millora Escola 

Prosperitat i INS Galileo 

Durant el curs 2022-2023 es faran adequacions de 

millora del centre (començant pel període d’estiu 

2022) per adaptar les instal·lacions al seu 

funcionament com a Institut-Escola. 

 

Aquestes obres han de potenciar que progressivament 

que els dos centres actuals puguin funcionar com un 

sol centre educatiu.  

 

En paral·lel es redactarà el projecte constructiu per 

executar les reformes que permetran adaptar el centre 

a les noves funcionalitats que haurà de tenir el nou 

Institut Escola El Molí. 

 

El gruix de les obres d’adequació seran durant 

l’any 2023 (pendents de cronograma per aportar més 

informació al respecte. 

 



AGENTS IMPLICATS: 

Hort Ecovincles – 

Cooperativa de consum 

Userda 9 Barris- AVV 

Prosperitat 

 

CALENDARI: març- juny 2021 
 

 

 

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 

Suport horts comunitaris 

Suport al programa pedagògic dels horts sobre 

emergència climàtica pels centres educatius del 

barri de la Prosperitat, prioritàriament.  

Les entitats Hort Ecovincles i Cooperativa de Consum 

Responsable Userda 9 Barris aporten de forma 

voluntària assessorament i formació als talleristes, 

promouen la difusió de les visites a les escoles del barri 

per presentar el projecte i coordinen les visites que 

realitza un tallerista, que es la figura que es contracta 

en aquest projecte. Té l’encàrrec d’executar 60 tallers 

amb infants de centres educatius.  

 

El projecte inclou la possibilitat d’adquirir material per 

l’hort. 

Inici dels tallers: març 2021 



AGENTS IMPLICATS: 

Centre de Serveis Socials, 

CAP, Agència Salut Pública 

 

 

CALENDARI: Primera Fase 

març- juliol 2021 
 

 

 

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 

Projecte Alimentació Famílies 

Projecte pilot que treballa, de manera integral, la 

salut, l’alimentació saludable i la promoció de 

l’activitat esportiva.  

 

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. El projecte 

inclou:         

 

• Classes de cuina i acostament a una compra més 

saludable, reaprofitament alimentari, compra de 

productes de temporada... 

 

• Promoció d’activitats esportives, del joc en família... Es 

genera un espai de trobada que ajudi a trencar amb 

dinàmiques de vida sedentària.  

  

A mida que es tinguin dades del projecte, es reportarà a 

la Taula PromoSalut, per tal d’informar de la evolució del 

recurs. 

Inici dels tallers : 9 de març 2021  



AGENTS IMPLICATS: Taula 

Sòcio-Educativa + IES Nou 

Barris+ Pla de Barris 

 

CALENDARI: 
Estius 2021 - 2024 

Com a balanç general, les activitats a l’estiu 

2021 van tenir una excel·lent acollida.  

 

L’oferta va incloure teatre, tallers de rap, tornejos 

de futbol, elaboració de graffitis, sortides vàries, 

ping-pong, etc.   

 

Durant l’edició 2021, la participació era estable, 

d’uns 80 joves.  

 

El disseny de programa d’aquesta edició 2022 es 

vol treballar de manera participada i s’abordarà a 

la propera Taula Socioeducativa del dia 24 de 

març.    

 

 

 

 

 

Inici d’activitats: juliol 2022 

 

 

 

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA: 

Activitats d’estiu per joves de 

la Prosperitat  



EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA.  

 ALTRES PROGRAMES EN MARXA 

 

 Reforç i assessorament  AFAS del barri.  

 

 

 

 Col·laboració a la Taula Sòcioeducativa 

 

 

 Batucada Santiago Rusiñol – Víctor Català en el marc del reforç de les AFA’s del barri 

 

 



EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA.  

 EN DEFINICIÓ O PENDENT INICI 

 

 Reforç activitats extraescolars a les 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”. L’objectiu 

és generar 2 tardes d’extraescolars culturals, artístiques, científiques adreçades a infants i 

adolescents del barri. Aquestes extraescolars hauran de ser accessibles per a totes les famílies. 

El disseny de les mateixes es realitzarà a espais comunitaris on participin diversos agents. En el 

cas de la Prosperitat, els espais de treball podran ser la Taula Sòcio-Educativa, l’espai 

d’extraescolars i les reunions d’AFA’s.   Inici: Setembre 2022 

 

 Projecte de salut comunitària per a la prevenció del consum d’alcohol.  

 

 Projecte de foment de les relacions afectivo sexuals positives entre joves. 

 

 
 



AGENTS IMPLICATS: 

Equipaments del Barri + 

Districte + Pla de Barris.  

 

CALENDARI: 2022- 2024 
 

 

 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I AC 
Diagnosi espais del Barri i aplicatiu 

per a la  reserva espais 

  
 

L’objectiu és aprofitar el rendiment d’espais per 

realitzar activitats i implementar projectes 

comunitaris per part de veïns, veïnes i entitats.  

 

S’ha realitzat un complet informe d’espais del 

barri i s’ha generat un aplicatiu dinàmic de 

consulta que permet accedir a un formulari de 

reserva d’espais. 

 

El projecte inicia una fase de pilot fins l’estiu, amb 

l’objectiu de millorar l’eina i el recurs. 

 

Inici del servei: 24 de març 2022 



AGENTS IMPLICATS: 

 

AVV Prosperitat + Taula de 

Memòria + entitats del barri  

 

CALENDARI: Primavera i 

estiu 2022 

 

 

 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I AC 

 

GR Associatiu  

En procés de treball, reunions inicials.  

 

La proposta és poder fer dues rutes: una ruta 

associativa i una ruta històrica visitant indrets clau del 

barri.  

 

La ruta associativa oferirà  una visió i explicació 

històrica de les lluites veïnals. 

 

Les rutes poden servir per donar a conèixer projectes 

associatius a persones del barri, així com per posar 

en valor la tasca feta fins ara per les entitats veïnals.  

 

Primera ruta: primavera 2022 



AGENTS IMPLICATS:  

Famílies centres educatius, 

AFAS, Escoles, CSS.  

 

CALENDARI: 
 

 

 

DRETS SOCIALS, GÈNERE I AC 

Projecte de promoció de la Conciliació- 

Concilia 

• El servei es realitza de dilluns a divendres (17 a 20,30 

hrs) i dissabte tot el dia a l’escola Mercè Rodoreda. 

  

• Algunes dades recollides des de la implementació del 

servei: de les 456 famílies del Concilia a nivell ciutat, el 

12% són del barri de la Prosperitat.  

 

• El perfil principal de famílies ateses a la Prosperitat són 

dones treballadores. El 58,92% són mares 

monomarentals. 

 

• Del total de famílies inscrites, en 51 famílies la primera 

referent és la mare, i en 5 el primer referent és el pare. 

 

• Els motius principals de demanda de canguratge han 

estat per treball (76,17%), formació (9,5%), temps de 

respir (7,6%) i gestions administratives (2,3%). 

 
 



DRETS SOCIALS, GÈNERE I ACCIÓ COMUNITÀRIA 

 

 ESTUDI O DEFINICIÓ  

 

 

 Programa de memòries populars al Barri de la Prosperitat. 

 

 Millora connectivitat espais, reducció escletxa digital i foment ús responsable de les 

tecnologies. 
 



AGENTS IMPLICATS: 
Districte de Nou Barris, Equip 

Especialitzat Finques Alta 

Complexitat, Oficina d'Habitatge. 

 

 

CALENDARI: 
2021-2024 

HABITATGE 
Programa Finques d'Alta Complexitat 

• L’objectiu del programa és donar respostes a les 

causes estructurals que incideixen a la no rehabilitació 

i manteniment adequat de l’edifici 

 

• El model de gestió recau en l’empoderament de les 

comunitats. 

 

• El model de suport i acompanyament durant tot el 

procés a partir d’un equip multidisciplinar 

(treballadores socials, arquitectes, suport jurídic i 

administratiu). 

 

Com a requisits:  

• Mínim d’un 70% d’habitatge habitual i permanent. 

• Màxim d’un 30% d’habitatges en situacions anòmales. 

• Finques que no hagin realitzat obres en 15 anys. 

 

Situacions de vulnerabilitat: pobresa energètica: morositat 

elevada; incapacitat d’arribar acords autònomament, 

barreres arquitectòniques... 

 

Actualment s’està contactant amb les finques i es treballa 

amb una primera tria d’onze comunitats de veïns/-es.  

   

 

 



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de Nou 

Barris, Entitats territori. 

 

 

CALENDARI: 
2021-2022 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 

ECONOMIA SOCIAL 

Programa d’homologació 

d’estudis universitaris i no 

universitaris 

Servei d’assessorament, acompanyament jurídic i 

subvenció econòmica per facilitar l’homologació dels 

estudis universitaris i no universitaris cursats a 

l’estranger. Es duu a terme des de NouBarris Acull. 

 

Durant el 2021 s’han obert 47 nous expedients i durant 

aquest 2022, s’han obert 18 expedients nous. 

 

 A  març 2022 a la Prosperitat s’estan gestionant  7 

expedients.  

 

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. 

 

 



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Districte de 

NouBarris, Entitats territori. 

 

 

CALENDARI: 
2021-2022 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 

ECONOMIA SOCIAL 
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, Casal de Gent Gran, 

Entitats del barri 

 

 

CALENDARI: 
2021-2022 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 

ECONOMICA 

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 

 

Fins al febrer les dades del projecte son:  

 

• El perfil de les persones ateses es: de nacionalitat 

espanyola majoritàriament, dones, d’edats entre 30 als 

44 anys.  

• El tipus de demanda més sol·licitada és la Renda 

Garantida de Ciutadania, Seguida de l’Ingrés Mínim Vital 

i gestions amb el SEPE. 

• El sistema de derivació és el boca orella i amb 

derivacions de Serveis Socials. 

• Des del 20/03 del 2021 s’ha atès a 514 usuaris al Punt 

Xarse Prosperitat 



AGENTS IMPLICATS: 
Barcelona Activa, Barcelona 

Cuida, Transversalitat de gènere, 

Feminismes i PIAD. 

 

CALENDARI: 
2021-2022 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 

ECONOMIA SOCIAL 

Certificat Professionalitzador 

(CP) en Atenció Sociosanitària 

per dones en situació regular 

L’objectiu és que 15 dones (dels diferents barris de Pla de 

Barris) 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: 
2022-2024 

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I 

ECONOMIA SOCIAL 

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.  

 Durant la primera part del programa (març-abril 2022) es farà 

acompanyament a la convocatòria de l’Impulsem el Que Fas.  



AGENTS IMPLICATS: Veïns i 

veïnes, Escola Víctor Català, 

AFA, Taula Sòcioeducativa, 

BIMSA 

 

 

CALENDARI: 
2022-2023 

ESPAI PÚBLIC I ACCESIBILITAT 
Espais adaptats i provisionals a 

IDEAL FLOR   

  

 

Després del procés de participació, on el veïns 

entreguen una proposta de mobilitat sobre els 

entorns del Víctor Català i carrers colindants, 

s’encarrega un estudi de mobilitat.  

 

Les primeres conclusions de la diagnosi amb 

primeres propostes es coneixeran el dia 22 de març. 

Es disposarà de l’estudi complet durant la segona 

quinzena d’abril .  

 

 

En procés estudi sobre el nou espai públic que es 

podria generar.  

 

Calendari a determinar.  

 

 



AGENTS IMPLICATS: Veïns i 

veïnes, escoles, BIMSA 

 

 

CALENDARI: 
2021-2024 

ESPAI PÚBLIC I ACCESIBILITAT 

 Millora de l’espai Públic a la 

Zona Nord del barri de la 

Prosperitat  

Durant el procés de participació  

(juny – desembre 2021) es va 

analitzar l’espai, i els veïns van 

decidir prioritzar l’espai: 

 
Zona d’estada i espai de relació 

 

Habilitar una zona de jocs  

Potenciar la zona d’ombra 

Potenciar els espais verds 

Habilitar una zona esportiva 

Millorar l’ il·luminació 

Habilita rampes d’accessos  

Habilitar baixos.  

 

 

Proposta reunió actualització 

projecte: 19 maig 2022 (data 

per confirmar) 

 

 

 

 

En quant al calendari de 

l’obra:  

 
Redacció del Projecte Executiu: 

Febrer 2022–Abril 2022 

 

Tramitació tècnica del Projecte 

Executiu: 

Maig 2022–Juliol 2022 

 

Aprovació inicial del projecte: 

Juliol2022 

 

Licitació de les obres: 

Setembre 2022–Gener 2023 

 

Inici de les obres:G ener de 2023 

 



AGENTS IMPLICATS: 

 

 

CALENDARI: 
2021-2022 

ESPAI PÚBLIC I ACCESIBILITAT 

 Intervenció a Torre Júlia  

Rehabilitació dels baixos de Torre Júlia per tal d’oferir usos i 

espai a la comunitat i a entitats del barri.  

 

La nova oficina estarà destinada a recursos i serveis del barri 

així com a espai per a entitats. Es proposa un espai obert, en 

format coworking amb horari de 09.00 a 21 hores. Alguns dels 

serveis que s’oferiran són:  

 

 Oficina del Pla de barris, espai per a la tècnica de barri i altres 

tècnics, projecte XARSE i capacitadors digitals, VilaVeïna i 

espai de treball per a entitats 

  

Es generarà també dues sales en format “peixera”. Aquestes 

sales serviran per a espai discrecional per a professionals així 

com a espai polivalent per a ús d’entitats prèvia reserva 

telemàtica. 

 

Març 2022: En procés contractació Equip redactor del 

Projecte  

 



 

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

