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Esquema del Pla de Barris
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El Grup Impulsor
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Pla de Barris
Grup Impulsor

El Grup Impulsor vetlla per coproduir les actuacions del Pla de Barris, a més de definir 
els grups de treball i els processos.

Grups de treball Accions i processos 
participatius

Taula 
educativa

Taula
comunitària

Memòria 
històrica

Taula del 
Polígon

Cultura i 
cicle 
festiu

Taula de 
Salut

Carrer 
Caracas

Plaça Mn. 
Cortinas

Espai 
Cases 

Barates
Habitatge

Camp de 
Futbol BV



Ordre del dia
Educació:
– Nous projectes educatius.
– Caixa d’Eines d’ensenyaments artístics.
– Educació en el lleure.
Drets socials:
– Programa d’acompanyament al 

reallotjament de les Cases Barates.
– Acció comunitària.
– Marxa exploratòria.
– Projectes socials en marxa.
Activitat econòmica:
– Pla de treball dels Polígons industrials 

del Besòs
– Punt itinerant de l’economia 

cooperativa, social i solidària
– Pla de dinamització econòmica de Baró 

de Viver.
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Ecologia Urbana:
– Camp de futbol Baró de Viver.
– Camp de rugbi carrer Santander.
– Club de Lluita Baró de Viver.
– Proposta final remodelació carrer 

Caracas.
– Reforma plaça Mossèn Cortinas.
– Clavegueram de Baró de Viver.
– Programa de rehabilitació de finques 

d’alta complexitat.



EDUCACIÓ
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Nous projectes educatius

Institut Escola 
El Til·ler

Shere Rom

Vozes

Acompanyament 
a l’AFA

Òpera a 
l’escola

Projecte 
singular de 

música

Extraescolar

Famílies i entorn

Projectes de 
comprensió 

lectora

Altres 
projectes: 
Sudansa, 

Teatre oprimit...

Perfils 
professionals

XIAJ Bon 
Pastor

Taula 
comunitària 
Bon Pastor
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Nous projectes educatius

Escola Baró 
de Viver

Sudansa

Patis oberts i 
Biblioteca 

oberta

Suport general 
a les AFAs

4 cordes

Extraescolar

Famílies i entorn

Projectes de 
comprensió 

lectora

Altres projectes

Perfils 
professionals

XIAJ Baró 
de Viver
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Caixa d’Eines d’ensenyaments artístics

Escola La 
Maquinista

Sudansa

Cultura popular: Imatgeria festiva

Projectes de comprensió lectora

Escola Bon 
Pastor L’Esperança
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Educació en el lleure

Baobab:

o Campaments urbans a l’agost (63 nens/es de Baró de Viver).

o Extensió del projecte Baobab al Bon Pastor.

o Definició del projecte de lleure educatiu els caps de setmana a Baró 

de Viver.

Temps de joc:

Suport al projecte durant els caps de setmana.



DRETS SOCIALS
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Programa d'acompanyament al reallotjament de les 
Cases Barates

Objectius:

o Dotar d’estabilitat el programa durant 18 mesos.

o Licitació que garanteix l’estabilitat del programa a través de la 

subrogació del personal actual.

Contingut:

o Suport a la 3a fase i l’avançament de la 4a.

o Preparació de la 4a fase.

o Triple dimensió: familiar, veïnal i de barri.

o Reforçar els llaços de la comunitat en aquests moments.
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Salut alimentària 

Passos realitzats:

o Taula de salut del Bon Pastor i Baró de Viver.

o Creació del Grup de treball en Salut Alimentària i activitat física.

o Graella d’activitats i projectes en marxa i que es proposen.

o Exemples: Endavanta’l +65, Mou-te amb gossos per la llera del riu, 

formació professionals de l’ABS.

Projectes comunitaris en definició:

o Entrepà saludable.

o Cursa solidària per la Festa Major del Bon Pastor.

o Horts urbans.
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Acció comunitària

Taula 
comunitària 
Bon Pastor

Organitzadores 
comunitàries
Baró de Viver

Suport a entitats

1a reunió 
17 de generTemps de dona AFA El Til·ler

Projectes 
comunitaris 

Entitats i serveis

Salut 
comunitària

AVV Baró de 
Viver

Suport AFAs

Formacions 
entitats
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Marxa exploratòria
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Marxa exploratòria

Centre Cívic Bon Pastor
30/01/2018 - 18h
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Projectes socials d’aquest curs

Salut:
o Suport i ampliació del 

programa Amics i Circ.
o Col·laboració amb el 

programa Es-for-sa't en el 
voluntariat internacional.

o Fotoexploradors al Bon 
Pastor.
Projecte de reflexió al voltant 
de l’alimentació on participen 
infants que vindran del Centre 
obert CEL i del casal dels 
Rromane Siklovne.

o Projecte Compartint coneixences 
(espai lúdic petita infància).

o Mou-te: caminades amb gossos 
per la llera del riu.

Convivència i cohesió:
o Suport al projecte Temps de Dona 

a Baró de Viver.

Cultura i cicle festiu:
o Suport al festival Stop-Violencia.
o La Franja Sona.



ACTIVITAT ECONÒMICA
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Pla de treball dels Polígons industrials del Besòs

Mesures: 
 Incorporació d’una figura de 

dinamització industrial.
 Cartera de serveis i programes 

adaptats per empreses del polígon.
 Accés al finançament, cerca de 

talent, tràmits i gestions municipals, 
suport en la internacionalització, 
àrea comercial i de màrqueting, 
promoció i difusió del Pla 
Reempresa, informació i assessoria 
en certificacions, subvencions, 
licitacions, etc.

 Programes d'economia verda i circular.
 Enfortiment de la cooperació 

empresarial.
 Dinamització de naus buides: Alencop.
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Pla de treball dels Polígons industrials del Besòs

Projecte Recondueix el teu perfil 

professional:

A qui va adreçat: Dones residents de Bon 

Pastor, Baró de Viver, La Verneda i La Pau 

en situació d’atur o precarietat laboral i que 

tinguin interès en professionalitzar-se com a 

transportistes. 

En què consisteix: Subvenció 100% dels 

Carnets B, C, D i CAP preferentment en 

autoescoles del territori i acompanyament a 

l’entorn laboral.
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Punt itinerant de l’economia cooperativa, social i 
solidària

Punt d’atenció ciutadana:
Oficina del Pla de Barris – Pg. Mollerussa 59 El Bon Pastor
Cada dijous de 9 a 11h.

Atenció: 
o Bon Pastor: 1 projecte d’empresa de digitalització de documents 

audiovisuals (Digital Lab) + 1 projecte de rebosteria. 

o Baró de Viver: Monitors d’skate del parc de Baró.
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Pla de dinamització econòmica de Baró de Viver

Què s’ha fet fins ara? 

o Detectar les mancances i necessitats al barri en matèria de comerç.

o Estudiar l’estat del teixit comercial del barri i els hàbits de consum 

de la població.

o L’assessorament comercial individualitzat i intensiu.

o Reunió sobre el B-Mincome i la moneda ciutadana.

Propers passos:

o Definició de propostes de dinamització econòmica. 

o Un projecte pilot de millora de l’eficiència energètica, de la imatge 

exterior del local i de l’accessibilitat.



ECOLOGIA URBANA
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Durada prevista de les obres
OBRA 2017 2018 2019
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Casal Gent Gran 
Bon Pastor

Clavegueram 
Baró de Viver

Plaça Mn.
Cortinas

Carrer Caracas

Camp de futbol 
Baró de Viver

Espai museístic 
Cases Barates

Nou Cristòfol 
Colom

Camp de rugbi C. 
Santander

Carrer Cordelles

Pendent modificació PGMEstudis previs en redacció

Expropiacions i obertura prevista per 2018

Fins març 2020



CAMP DE FUTBOL 
BARÓ DE VIVER
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Construcció del Camp de futbol de Baró de Viver

Estudis previs Projecte executiuAvantprojecte Licitació d’obres Realització obres

On estem?

Novetats:

o S’està ultimant l’avantprojecte.

o Aquest suposa un canvi respecte els estudis previs, sobretot en la 

posició de les graderies que es col·loquen a l’àmbit oposat als 

vestidors (millora l’accessibilitat).

o L’edifici dels vestidors s’adapta sense graderies a sobre i amb la 

reducció d’un passadís interior (es facilita la gestió de l’equipament).
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Construcció del Camp de futbol de Baró de Viver
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Construcció del Camp de futbol de Baró de Viver
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Construcció del Camp de futbol de Baró de Viver



CAMP DE RUGBI 
I ESPORTS MINORITARIS 

DEL CARRER SANTANDER
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Estudis previs Camp de rugbi carrer Santander

Novetats:

o Estudis previs com a base de la modificació del PGM necessària per 

fer l’equipament.

o Aquest és un punt de partida per treballar amb les entitats del barri 

del Bon Pastor.

o És una obra de cara al proper mandat perquè la modificació triga 

uns 18 mesos pel cap baix.
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Estudis previs Camp de rugbi carrer Santander
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Estudis previs Camp de rugbi carrer Santander



CLUB DE LLUITA 
BARÓ DE VIVER
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Club de Lluita de Baró de Viver

Novetats:

o Projecte executiu finalitzat.

o Aprovació rebuda per part de Bombers i l’Agència de l’energia.

o Previsió d’inici d’obres: Gener 2018.

o Durada prevista: 7-9 mesos.

o S’està definint la ubicació alternativa de l’activitat durant les obres. 

Estudis previs Projecte executiuAvantprojecte Licitació d’obres Realització obres

On estem?
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Club de Lluita de Baró de Viver



DIAGNOSI
PROBLEMÀTICA FUNCIONAL
Organització general (circulacions)
• Separació entre vestidor, serveis i 

sauna.
• Els vestuaris descentralitzats 
• Manca de dutxes (baix rendiment)
• No hi ha bany/vestuari adaptat.
• Multitud de desnivells i rampes.
• L'accés a l'administració per zona 

de vestuaris. 
• No hi ha control de l'accés
Espais esportius: 
• La sala gran és suficient per 

l'activitat esportiva
• Exposició a cops de façana nord-

est (Vidriada). 
• No hi ha espai per espectadors, ni 

accés directe.
• El gimnàs no presenta cap 

deficiència
Camp de futbol: 
• No hi ha un espai reservat per 

espectadors.

Rehabilitació del Club de Lluita Baró del Viver projecte executiu, maig 2017



DIAGNOSI
PROBLEMÀTICA D’EFICIÈNCIA I CONFORT
Coberta:
• Aïllament: Pont tèrmic generalitzat en l’estructura.
• Policarbonat: Insuficient aïllament de l’estructura. 

Perforacions de ventilació tancades. Grafitis que 
disminueixen la il·luminació natural.

• Panels sandvitx en mal estat (descompostos).
• Canals: teles molt resseques fetes sobre xapa 

sense aïllament
Estanqueïtat/Sanejament:
• Falta d’estanqueïtat en la part inferior de les 

façanes nord-est i nord-oest (en porta anul·lada)
• Problemes greus d’evacuació en tots els desaigües.
Instal·lacions:
• Electricitat: caos en les conduccions, quadres en 

contacte amb el termo de ACS, salten els limitadors.
• Enllumenat: Làmpades fluorescents obsoletes.
• Ventilació: Extracció en coberta sense 

recuperadors, sense esmorteïdors. (no la utilitzen). 
Ventiladors cegats (tampoc s’utilitzen).

• Clima: aparells autònoms amb unitats exteriors en 
façana.

• ACS: Sistemes d’acumulació elèctrics autònoms.
• ACS: Pressió insuficient a les dutxes.
Materials: 
• Alguns paviments dels vestuaris bastant deteriorats. 
• A l'accés principal la rampa de morter amb forats.

Rehabilitació del Club de Lluita Baró del Viver projecte executiu, maig 2017
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Club de Lluita de Baró de Viver

Superfície 
útil (m2)

Superfície 
útil (m2)

Sala esportiva-principal 189.51 126.3 persones 189.51 80.0 persones 126 persones
Sala musculació-Gimnàs 45.41 9.1 persones 45.37 9.0 persones 9.07 persones

Subtotal esportiu 234.92 m2 234.88 m2

Hall 24.75 12.4 persones 20.91 4.0 persones 10.5 persones
Reunions 15.13 1.5 persones 14.92 2.0 persones 1.49 persones
Control 14.92 2.0 persones 1.49 persones

Subtotal administració accés 39.88 m2 50.75 m2

Vestuari 1 (Enderroc) 10.92 5.5 persones 24.12 16.0 persones 12.1 persones
Vestuari 2 (Enderroc) 10.92 5.5 persones 23.91 16.0 persones 12 persones
Vestuari 3 (Existent) 15.04 7.5 persones 15.04 9.0 persones 7.52 persones
Sauna 3.05 2.0 persones 3.05 2.0 persones 2 persones
WC (3 unitats) 15.93 5.3 persones
Lavabo adaptat 3.54 1.0 persones 1.18 persones

Subtotal Vestuaris 55.86 m2 69.66 m2

Instal·lacions - Clima 6.54 - persones - persones
Instal·lacions - Calderes 7.28 - persones 7.28 - persones - persones
Passadís/distribuidors 36.90 - persones 16.80 - persones - persones
Magatzem 22.40 0.6 persones 14.92 1.0 persones 0.37 persones

Subtotal altres 66.58 m2 45.54 m2

TOTAL ÚTIL 397.24 m2 400.83 m2 184 pers.

TOTAL CONSTRUIDA 436.60 m2 436.60 m2 140 pers.

Capacitat
Segons CTE

Capacitat
Segons CTE

ESTAT ACTUAL PROPOSTA
Capacitat real 

máx.



PROPOSTES
OBJECTIUS FUNCIONALS
• Programa funcional similar al 

estàndard SAL 2
• Àrees funcionals diferenciades:

Àrea esportiva
Àrea de vestidors
Àrea social

• Accés directe a les tres àrees
• 2 vestidors amb 4 dutxes i 10 m 

de banc (32 persones per torn)
• 1 vestidor adaptat (existent)
• Control d’accés des de oficina
• Magatzem amb accés a pista
• Concentració d’instal·lacions

SANEJAMENT
Evacuació:
• Aixecament del nivell de terra de 

vestidors
• Nou col·lector interior seguint el 

passadís amb pendent suficient.
• Pericó de bombament en l’accés
• Substitució de connexió al 

pericó general.
Rehabilitació del Club de Lluita Baró del Viver projecte executiu, maig 2017

Coberta:
Canals: aplicació de 8cm de poliuretà projectat 
sobre xapa de suport i aplicació superior de tela 
asfàltica autoprotegida.



PROPOSTES

Rehabilitació del Club de Lluita Baró del Viver projecte executiu, maig 2017

EFICIÈNCIA I CONFORT
ACS:
• Centralització dels acumuladors: 

existent 500l i nou 1000l
• 7 Col·lectors solars tèrmics de 

2,68m2.

Ventilació i clima:
• Sales d’esport i vestidors: 

recuperadors de calor amb 
preescalfament d’aire

• Sales de control i reunions: 
recol·locació d’unitats 
autònomes amb unitats exteriors 
en coberta.

Electricitat i il·luminació:
• Quadres de comandament i 

protecció en zona control
• Substitució de cablejat 

d’il·luminació
• Substitució de lluminàries de 

sales d’esports per làmpades de 
lets



CARRER CARACAS
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Proposta final de remodelació del carrer Caracas

Novetats:

o S’està tancant el projecte executiu.

Estudis previs Projecte executiuAvantprojecte Licitació d’obres Realització obres

On estem?
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Proposta final de remodelació del carrer Caracas
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Proposta final de remodelació del carrer Caracas
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Proposta final de remodelació del carrer Caracas
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Proposta final de remodelació del carrer Caracas
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Proposta final de remodelació del carrer Caracas
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Proposta final de remodelació del carrer Caracas
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Proposta final de remodelació del carrer Caracas
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Proposta final de remodelació del carrer Caracas
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Proposta final de remodelació del carrer Caracas



Intervencions al carrer Caracas i Pont de 
Santander



Intervencions al carrer Caracas i Pont de 
Santander



Intervencions al carrer Caracas i Pont de 
Santander



PLAÇA MOSSÈN 
JOAN CORTINAS
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Reforma de la plaça Mossèn Cortinas



Feu clic aquí per editar l'estil

24/05/2018 57

Consell de Barri del Bon Pastor – 9 de novembre de 2017

57

Reforma de la plaça Mossèn Cortinas
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Reforma de la plaça Mossèn Cortinas
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Reforma de la plaça Mossèn Cortinas
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Reforma de la plaça Mossèn Cortinas



Reforma de la plaça Mossèn Cortinas
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Reforma de la plaça Mossèn Cortinas
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Reforma de la plaça Mossèn Cortinas
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Procés participatiu amb el veïnat

Dues sessions:

30 de novembre de 2016

Sessió informativa oberta al veïnat del 
barri per conèixer les conclusions dels 
estudis previs sobre la reforma de la 
plaça.

25 de juliol de 2017

Exposició del projecte executiu en una 
sessió in situ amb el veïnat de la plaça.

Reforma de la plaça Mossèn Cortinas
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Procés participatiu amb les escoles

2 de maig a l’Escola Pública Bernat de Boïl.
8 de maig a l’Escola Bon Pastor.

Usos de la plaça, mobiliari i temàtica (ambientació) d’aquest mobiliari.

Resultats:
o Els més grans (9 a 12 anys) prefereixen com a material la fusta, demanen 

tobogans llargs i que cridin l’atenció, i activitats més tipus parc d’aventura
(ponts, tirolines, escalada,...).

o Els infants més menuts majoritàriament juguen amb els equipament del parc, i 
amb els seus amics. 

o Els nens i nenes de 6 a 10 anys en la gran majoria juguen a futbol, aprofiten l’espai 
a l’aire lliure per practicar esports, i també com espai de socialització per trobar-se 
amb els seus amics.

Reforma de la plaça Mossèn Cortinas
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Reforma de la plaça Mossèn Cortinas
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Reforma de la plaça Mossèn Cortinas



Feu clic aquí per editar l'estil

24/05/2018 69

Consell de Barri del Bon Pastor – 9 de novembre de 2017

69

Reforma de la plaça Mossèn Cortinas
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INICI DELS TREBALLS. 
REDACCIÓ DELS ESTUDIS 

PREVIS 
2016

REDACCIÓ DEL PROJECTE
2017

LICITACIÓ I INICI DE LES 
OBRES

FINALS 2017 –
PRIMAVERA 2018

EXECUCIÓ DE LES OBRES
7 MESOS

SESSIÓ INFORMATIVA

‐REUNIÓ AMB EL VEÏNAT PROPER A LA 
PLAÇA (30/11/2016)

SESSIÓ DE RETORN

‐GRUP IMPULSOR PLA DE BARRIS 
(5/07/2017)

‐SESSIÓ DE TREBALL AMB EL VEÏNAT IN 
SITU (25/07/2017)

SEGUIMENT DE LES OBRES 

‐COMISSIÓ DE SEGUIMENT OBRES 
(DES DE LA PRIMAVERA 2018)

PLA DE TREBALL I CALENDARI
Estudis previs Projecte executiuAvantprojecte Licitació d’obres Realització obres

On estem?
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RETORN A 
LES ESCOLES



CLAVEGUERAM 
DE BARÓ DE VIVER
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Clavegueram de Baró de Viver

Estudis previs Projecte executiuAvantprojecte Licitació d’obres Realització obres

On estem?

Terminis:

o Termini d’execució total de l’obra de 7 mesos, dividit en dos fases de 

3 i 4 mesos respectivament.

o Durada de les obres: del 21 de novembre al 21 de juny del 2018.

o Reunió de seguiment d’obres a principis de gener de 2018.



75

Clavegueram de Baró de Viver
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Clavegueram de Baró de Viver
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Clavegueram de Baró de Viver

o Fase 5. Del 21 de novembre al 7 de febrer 2018. Tram del c. 

Campins entre els carrers Tiana i del Beat Domènec Savio. 

Anul·lació del col·lector actual mitjançant el reompliment amb 

formigó i l’execució de 72m de nou col·lector D600 a calçada entre 

el col·lector actual i la vorera mar. 

Serà necessari tallar la circulació i retirar l’aparcament, sense 

afectar les voreres. 

Al finalitzar la fase es restablirà la circulació amb el paviment en 

formigó provisional.
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Clavegueram de Baró de Viver

o Fase 4. Del 18 de gener al 07 de febrer del 2018. Tram del c. 

Campins entre els carrers Beat Domènec Savio i Ciutat d’Asunción. 

Anul·lació del col·lector actual D400 mitjançant el reompliment amb 

formigó i la derivació de tots els embornals i claveguerons que 

actualment connectin fins al T83B. Es realitzarà també la reposició 

complerta de tots els claveguerons particulars del tram. El 09 de 

gener es col·locarà la senyalització de prohibició de l’estacionament. 

o El 07 de febrer es farà l’aglomerat total del c. Campins. 
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Clavegueram de Baró de Viver

o Fase 6. Del 08 de gener al 08 de febrer del 2018. Tram a l’interior 

d’illa de la pl. Baró de Viver que correspon a la zona de sauló. 

En aquest àmbit es realitza una sèrie de drenatges en forma 

d’espina de peix i un llaurat i posterior compactació del sauló 

existent per tal d’evitar el nivell de duresa que ha assolit el sauló 

actual. 
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Clavegueram de Baró de Viver

Àmbit 1

o Al carrer Clariana entre el carrer de la Ciutat d’Asunción i el carrer del Beat 

Domènec Savio, anul·lació del col·lector actual i l’execució d’uns 151 

metres de nou col·lector D600.

Àmbit 2

o A la cruïlla del carrer Clariana amb el carrer del Beat Domènec Savio, 

generació de nous elements de recollida d’aigua i la modificació de les 

pendents de les rigoles i calçada.

Àmbit 3

o Al carrer Clariana, rehabilitació del col·lector T130 que existeix entre el 

carrer del Beat Domènec Savio i el carrer de Tiana. Eliminació del punt baix 

existent.
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Programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat

Programa excepcional d’ajudes a la rehabilitació per a finques d’alta 
complexitat a nivell de ciutat.

Què hem fet fins ara?
o Estudi de vulnerabilitat residencial (UPC).
o Prediagnosi de l’estat de l’edificació residencial d’edificis en els 

àmbits de més acusada vulnerabilitat de la ciutat de Barcelona.
o Priorització d’un llistat de finques en base a l’estudi UPC, informes de 

Prevenció del Districte i participació de l’AVV.

Criteris de la convocatòria
o Edificis anteriors a 1992 (excepte temes d’accessibilitat).
o <30% concentració de la propietat.
o >70% habitatges permanents propietaris.
o 15 anys sense grans rehabilitacions.
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Programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat

Procediment

Informe de 
l’equip gestor

Signatura 
conveni 2

‐ Diagnosi tècnica.
‐ Valoració de 

costos.
‐ Quant ha de pagar 

cada propietari.
‐ Altres: constituir 

comunitat si 
escau.

Assessorament i 
acompanyament

Visita per 
Conveni 1

Valoració vulnerabilitat
Mínim 53/100

Tramitació de 
les ajudes

Realització 
obres
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Programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat

Quins són els següents passos?

o Acompanyament en finques d’alta complexitat.

o Generació d’acords per iniciar els processos.

o Com s’articula? Subvenció + conveni amb les comunitats.

4 convenis signats ja:

- Bon Pastor: Cresques 5.

- Baró de Viver: Clariana 28, Clariana 8 i Quito 9.



Informe de seguiment
Pla de Barris del Bon 
Pastor i Baró de Viver

18/12/2017
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