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2n Grup Impulsor
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23 gener 2018Àmbits del Pla
MEDI URBÀ

Guanyar i 
redisenyar nous

espais públics amb
un ús veïnal i 

quotidià.

Promoure la 
compatibilitat de la 
vida quotidiana i els
usos existents, fent
especial atenció al 
turime i oci nocturn

ACTIVITAT
ECONÒMICA

Dissenyar i portar a  
terme mecanismes

per fomentar 
l’activació

econòmica de 
proximitat

Promoure
l’ocupabilitat

relacionada amb les 
possibilitats existents
a les carácterístiques

dels dos barris

EDUCACIÓ

Suport a programes 
educatius en l’àmbit

reglat i de lleure.

Crear i/o Millorar els
espais de relació
Familia i Escola. 

DRETS
SOCIALS

Millorar les 
condicions de vida a 

l’àmbit residencial

Suport a la xarxa
veïnal i comunitària.

Suport als
programes de salut

comunitària. 



Espais de treball del Pla
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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

Comissió 
Consell 
escolar

Xarxa 
Laboral 
Gòtic

Xarxa 
Laboral 
Raval

Àmbit 
Rambla 

del Raval 

Moll de la 
Fusta

Can 
Seixanta

Plaça 
Sant 

Miquel

El Borsí
Comissions 
PICI Salut 

Comunitària 
Raval

Comissions 
Salut als 

Barris Gòtic

Com. 
Seguiment  
Voltes d’en 

Cirés

23 gener 2018

Voltes 
d’en Cirés
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1

Dignificar les condicions de 
vida domèstica dels veïns 

i les veïnes

DRETS SOCIALS
1.1. Ajudes a la rehabilitació de finques d’alta
complexitat amb criteris cohesió social amb clàusules
antigentrificació. 
Programa a tots barris de Pla de Barris destinat a les 
finques de major dificultat de rehabilitació.  Parteix de 
l’estudi de vulnerabilitat residencial de la UPC sobre el que 
s’ha prioritzat finques i s’està iniciant primers contactes 
amb comunitats. Hi ha dos moments: acord 1:  per establir 
fer projecte i conèixer costos i viabilitats i posterior acord 2: 
per fer l’obra. 

1.2. Mesures específiques antisoroll: ajudes a canvi de 
finestres. 
S’està treballant amb Patronat de l’habitatgei hauran de 
sortir en el marc de la propera convocatòria general 
ajudes rehabilitació de l’Ajuntament ´(probablement 
segon trimestre 2018)

1.3. Bonveïnatge proactiu: millora convivència a espais
domèstics (coordinació amb Pla de Veïnatge de Districte)

1.4. Estudis d'habitabilitats vulnerables: pensions

3.350.000 €

23 gener 2018
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2

Augmentar el sostre 
d’habitatge públic i/o 

assequible 

DRETS SOCIALS

2.1. Estudis habitatge públic a Can Seixanta

2.2. Estudiar canvis d'ús oficines municipals a habitatges i 
viabilitat d'acció pilot

2.3. Estudis buits urbans per augment sostre emergència 
habitacional 

100.000 €

23 gener 2018
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3

Potenciar les xarxes veïnals i 
espais de caràcter comunitari 

DRETS SOCIALS
3.1.Rehabilitació de Can 60 per enfortiment xarxa veïnal i 
comunitària.
Habitatge públic i futur equipament amb dues línies Joves i 
Memòria. 
Joves > Inici procés participació EFIMER CAN SEIXANTA, amb 
dos mòduls a la Rambla Raval per fomentar participació 
juvenil i ajudar a definir usos edifici. Gener-juliol 
Memòria> Inici treball amb entitats memòria sobre usos i 
organització dels espais de Can Seixanta. Gener - Abril

3.2. Potenciació del Borsí com a equipament de 
proximitat per enfortiment de la xarxa veïnal i comunitària.
Procés compartit d’elaboració de programa funcional del 
futur equipament Borsí amb l’ampliació de la biblioteca 
Andreu Nin i la Plataforma Veïnal del Borsí. 
Concurs arquitectura. Gener-Juliol

4.000.000 €

23 gener 2018
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3

Potenciar les xarxes veïnals i 
espais de caràcter comunitari 

DRETS SOCIALS

3.3. Veïnat per l'acció comunitària per millora de la 
convivència a l'espai públic 
(desplegament coordinat amb Pla de Veïnatge de Districte)

3.4. Potenciació de comunitats diverses 
(desplegament coordinat amb Pla de Veïnatge de Districte)

3.5. Dinamització i enfortiment intern de la xarxa laboral del 
Gòtic. 

3.6. Millora connexiói xarxa laboral del Gòtic amb el teixit
ocupador.

3.7. Suport a entitats
Fase 1: Acompanyament individual: Col·lectiu Dones 
Bangladesh de Catalunya (Raval) i GoAcció (Gòtic). 
Fase 2: a partir de setembre formacions bàsiques
genèriques obertes a totes entitats.
Fase 3: Acompanyament a AMPAS des de la seva realitat 
per al seu enfortiment.4.000.000 €

23 gener 2018
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4

Millorar la salut des de la seva 
visió comunitària

DRETS SOCIALS
4.1.1.Tècnics Salut Interculturals
2 Persones mediadores per apropar coneixements dels 
professionals salut a comunitats i viceversa amb mirada 
interculturalitat.

4.1.2. Caminades Movem el Raval

4.1.3. Activitat Física al Gòtic 

4.1.4. Xarxes Sense Gravetat 

4.1.5. Estudi sobre el Shabú i formació a professionals

4.1.6. Projectes SASIR Salut Sexual i Reproductiva
Sestà Fent tasca de treball amb entitats i servei per reforçar 
amb projectes concrets aquesta linia de Salut Sexual i 
Reproductiva.

900.000 €

23 gener 2018
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4

Millorar la salut des de la seva 
visió comunitària

DRETS SOCIALS
4.1.7. Aquí T’escoltem
Desplegament durant 2018 de fase pilot a Ciutat Vella al 
CIAJ d’aquest servei per acompanyament emocional a 
joves 12-20 anys per enfortir les seves habilitats personals i 
socials. 

4.1.8. Protocol Antimasclista

4.1.9. Baixem al Carrer

4.1.10.Tallers de memòria

4.2.  Sabers diversos de comunitats en l'àmbit de la salut

4.3. Pilot de Punt Higiènic i de Salut Urbana.

900.000 €

23 gener 2018
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5

Suport als Centres Educatius 
de formació reglada

EDUCACIÓ

5.1. Suport diferents perfils professionals per tendir al 
model d'escoles educadores
Millora de la capacitat del centre educatiu de treballar 
en relació amb famílies coordinadament amb Serv Socials 
mitjançant l’ampliació de professionals dels centres : TIS 
Tècnics/ques Integració Social i Educador/a Social: 
- Escola Collaso i Gil (1 ES), 
- Escola Rubén Darío (0,5 TIS, 0,5 ES)
- Escola Angel Baixeres (0,5 TIS, 0,5 ES)
- Escola Drassanes (1 TIS, 1 ES)
- Institut Milà i Fontanals (1 ES)

5.2. Millores TIC centres

500.000 €

23 gener 2018
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6

Lleure Educatiu i accions
culturals amb visió

comunitària

6.1. Projectes educatius de caire comunitari: relació
familia-centres educatius

6.2. Redisseny d'espais de trobada i espais comuns 
familia-centres educatius
Creat la comissió de projectes educació Pla de Barris al 
Consell Escolar de Districte des d’on es desplegarà
aquesta linia. Contactes fets amb Direccions Drassanes, 
Collaso i Gil i Rubén Dario i AMPAS per iniciar encàrrec de 
repensament físic de les entrades de centre per afavorir
dinàmiques de trobada familiar i joc infantil. 

6.3.1. BAOBAB 

6.3.2. Arxiu Memòria Gòtic

6.3.3. Prometeus

6.3.4. EXIT

6.3.5. Pista Negra

6.3.6. Formacions esportives

800.000 €

23 gener 2018
EDUCACIÓ
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7

Foment de l'activitat 
econòmica

ACTIVITAT ECONÒMICA

7.1. Augment de nombre locals en planta baixa pel
programa BPO
Compra de locals en planta baixa per augmentar el 
programa BPO Baixos Protecció Oficial, programa destinat
a fomentar usos comercials i comunitàris de proximitat
(delimitats al PDE).
Presentació finals febrer primera convocatòria pública als
locals BPO.

7.2. Programa d’Act.ivació Econòmica de persones de 
col·lectius diversos i/o vulnerables
Dinamització comercial i treball comunitari en llengua 
urdú i bengalí centrat en comerços planta baixa. 

1.550.000 €

23 gener 2018
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8

Impulsar l'Economia 
Cooperativa Social i Solidària

ACTIVITAT ECONÒMICA

8.1 Reforç dels projectes existents d'Economia 
Cooperativa Social i Solidària.

8.1.1. Formació  i obra en rehabilitació 3pisos al Gòtic per 
a ús social.
Procés de formació i obra de 3 pisos amb persones a l’atur 
amb experiència laboral a l’obra. Els pisos són de 
propietat privada cedits 10 anys i la Fundació FiBS Família i 
Benestar Social i Serveis Socials destinaran a habitatge de 
gent provinent del circuit de pensions.
Febrer > Maig obres i formació

10.3. projecte de formació i autoocupació en gestió 
d’infraestructures de d’actes a la via pública

320.000 €

23 gener 2018
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9

Guanyar nous espais públics
d’ús veïnal i quotidià

ECOLOGIA URBANA

9.1Port(a) Veïnal: “veïnificació” del moll de la Fusta
Necessitat de guanyar espai públic d’ús veïnal: espais esportius, de 
trobada, confortables, etc. S’ha presentat l’acord amb Port per seguir 
treballant en aquesta línia. Treball a dos escales: general de ciutat 
com a organització global de l’espai i la d’usos concrets necessaris pels 
barris.  Propers mesos validació i treball de la segona escala amb 
entitats, agents i veïnat del territori. 

1.000.000 €

23 gener 2018
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10

Reform. d'espais públics per 
potenciar els seus usos veïnals

i quotidians. 

ECOLOGIA URBANA

10.1. Reforma de la Rambla del Raval, Plaça Vázquez 
Montalban i Salvador Seguí
Canvis físics en diferents zones per propiciar dinàmiques
veïnals. Projecte en fase inici avantprojecte.  
Retorn específic entorn Salvador Seguí i Consell Barri de 
l’Abril.  Obres Set > mar

23 gener 2018

2.500.000 €
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10

Reform. d'espais públics per 
potenciar els seus usos veïnals

i quotidians. 

ECOLOGIA URBANA

10.2.1. Nous Jardins Voltes d'en Cirés
Inici obres setembre. Convocatoria mitjans febrer comissió
seguiment Àmbit Voltes Cirés.

10.2.2. Millora Façana posterior CC Drassanes
Nivell executiu. Obres juliol-octubre

10.2.3. Dinamització Voltes d’en Cirés “mentrestant”
inici desplegament de Gener-juliol. 

2.500.000 €

23 gener 2018
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10

Reform. d'espais públics per 
potenciar els seus usos veïnals

i quotidians. 

ECOLOGIA URBANA

10.3. Reforma Plaça Sant Miquel
Nivell avantprojecte. Obres desembre-maig

10.4. Intervencions veïnificadores Horts Sant Pau

2.500.000 €

23 gener 2018
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11

Interv. específiques per 
afavorir dinàm. de veïnificació

de l'espai públic.

ECOLOGIA URBANA

300.000 €

11.1.1. Millores senyalització pistes esportives

11.1.2. Altres accions de millora

11.2.1. Caseta del Barri a Salvador Seguí

23 gener 2018
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20 
accions

11
accions

10
accions

11
accions

23 gener 2018
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