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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 – 
Bon viver 

Taula de 
Salut 

Carrer 
Caracas 

Plaça Mn. 
Cortinas 

Espai 
Cases 

Barates 
Habitatge 

Camp de 
Futbol BV 
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Resum pressupostari 
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Educació  

Drets socials 

Activitat econòmica 

Ecologia urbana 

Àmbit Despesa final prevista 

5.343.705 € 

805.327 € 

994.044 € 

13.184.918 € 

TOTAL 

Inversió Despesa corrent 3.780.138 € 16.567.856 € 

20.327.994 € 

Pressupost inicial previst 

5.262.500 € 

1.640.000 € 

1.390.000 € 

9.346.068 € 

17.638.568 € 

3.390.000 € 14.258.568 € 

* Aquesta quantitat inclou l’aportació del Districte de Sant Andreu. 

* 
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Resum en dades 

5 



NOUS PROJECTES 
EDUCATIUS 
DESPESA CORRENT 
Pressupost: 1.500.000 € 
Adjudicat + pressupost 
compromès: 1.737.252 € 
Núm. accions: 19 

INVERSIÓ 
Pressupost: 3.762.500 € 
Adjudicat + pressupost 
compromès: 3.606.453 € 
Núm. accions: 1 



01. Donar suport al CEB i 
l’IMEB en l’articulació de 
les xarxes existents que 
ja tracten el tema 
educatiu per generar el 
Pla Educatiu del Bon 
Pastor i Baró de Viver de 
forma coordinada amb el 
Districte. 

Accions desenvolupades (1): 
 
01.01. Taula educativa dels barris 
 
Participació als espais de debat i 
deliberació sobre el model i les 
necessitats educatives dels dos barris. 

Observacions: 
Proposta instrumental 

Pressupost inicial: 0 € 
Adjudicat i reservat: 0 € 
 



02. Fer les reformes 
necessàries al centre 
educatiu Cristòfol Colom 
per poder posar en marxa 
el nou projecte educatiu 
professionalitzador 
previst pel Consorci 
d'Educació. 

Accions desenvolupades (1): 
 
02.01. Reformar el C. Colom per 

encabir el nou projecte 
professionalitzador 

 

Pressupost inicial: 3.762.500 € 
Adjudicat i reservat: 3.606.453 € 
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Reforma del Cristòfol Colom 

Estudis previs Projecte executiu Avantprojecte Licitació d’obres Realització obres 

On 
estem? 
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Reforma del Cristòfol Colom 



03. Generar accions de 
suport a les escoles, que 
millorin les tasques 
socioeducatives que ja 
fan amb joves, famílies i 
entorn. 

Accions desenvolupades (6): 
 
03.01. Patis oberts i Biblioteca oberta 

a l'escola Baró de Viver  
03.02. Escoles enriquides: Perfils 

professionals   
03.03. Projectes de foment i 

comprensió lectora amb les 
escoles  

03.04. Suport al projecte Menjallibres  
03.05. Sala d'estudi del Bon Pastor i 

Baró de Viver 
03.06. Suport al Programa Èxit Estiu 
 
 

Observacions:  
Suport a l’equip educatiu. 
Projectes de comprensió lectora. 
Suport a l’activitat extraescolar. 

Pressupost inicial: 1.000.000 € 
Adjudicat i reservat: 898.689 € 
 



Perfils professionals 

13 

Diferents perfils professionals possibles l’assignació dels quals 
s’adequarà a la realitat i necessitats de cada centre educatiu. 

 
– Tècnic d’Integració Social (TIS) 
– Especialista en l’atenció emocional                   
   
– Educador Social  

 
    
– Mestre d’Audició i Llenguatge (MALL)   
– Psicòleg/ Psicopedagoc (CRETDIC) 

 

- Depenent de l’Equip 
d’Assessorament Pedagògic 
(EAP) o CREDAC. 
- Depenent del Centre de 
recursos educatius per alumnes 
amb trastorns del 
desenvolupament i la conducta 
(CRETDIC). 

Personal de l’IMSS. 
Dependència del CSS de 
la zona. 

Personal propi del centre 
educatiu. Dependència del 
director del centre. 



Foment i comprensió lectora 
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 Continuïtat del Til·lectors. 
  
 Nova edició Joc de llibres. 

 
 Retorn del Menjallibres a partir del curs 2020-2021. 



04. Promoure 
experiències d’educació 
en el lleure de base 
comunitària i apropar la 
formació escènica / 
musical als infants i joves 
dels barris. 

Accions desenvolupades (12): 
 
04.01. Suport al projecte Baobab 
04.02. Suport al projecte Temps de 

joc de caps de setmana 
04.03. Dinamització cultural barris  
04.04. Suport al projecte Versió 

Ciutat Dansa  
04.05. Projecte Següent Pas 
04.06. Caixa d'Eines d'ensenyaments 

artístics  
04.07. Música extraescolar a la 

Secció d'Institut C. Colom  
04.08. Projecte 4 cordes 
04.09. Projecte El Til·ler Musical 
04.10. Suport al projecte d'òpera a 

l'escola La nave va 
04.11. Suport al projecte Shere Rom  
04.12. Suport al projecte Vozes al 

Bon Pastor 

Observacions: 
S’ha dotat els dos centres públics 
de projectes específics i singulars 

Pressupost inicial: 500.000 € 
Adjudicat i reservat: 838.562 € 
 



Institut Escola 
El Til·ler 

 

Vozes 

Acompanyament 
a l’AFA 

El Til·ler 
Musical 

Extraescolar 

Famílies i entorn 

Projectes de 
comprensió 

lectora 

Til·lectors 

Perfils 
professionals 

XIAJ Bon 
Pastor 

Institut Escola El Til·ler 

Altres 

16 



Til·ler Musical 

17 
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Escola Baró 
de Viver 

4 cordes 

Extraescolar 

Famílies i entorn 

Projectes de 
comprensió 

lectora 

Caixa d’eines 
amb el Centre 

Cívic 

Perfils 
professionals 

XIAJ Baró 
de Viver 

Escola Baró de Viver 

Dinamitza
ció Skate 

Acompanyament 
a l’AFA 

Altres 
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Baobab 

Educació en el lleure 

Caps de 
setmana 

Campaments 
urbans agost 

Temps de 
Joc 

Sant Andreu i 
Sant Martí 

Caps de 
setmana 



DRETS SOCIALS 
DESPESA CORRENT 
Pressupost: 640.000 € 
Adjudicat + pressupost 
compromès: 805.327 € 
Núm. accions: 33 

INVERSIÓ 
Pressupost: 1.000.000 € 
Adjudicat + pressupost 
compromès: 0 € 
Núm. accions: 2 



05. Reduir les 
desigualtats socials en 
salut per tal de contribuir 
a la millora de la qualitat 
de vida de veïns i veïnes. 

Accions desenvolupades (8): 
 
05.01. Suport i ampliació del 

programa Amics i Circ 
05.02. Suport a programes de salut i  

educació alimentària  
05.03. Projecte Es-for-sa't 
05.04. Projecte Compartim 

coneixences (espai lúdic petita 
infància) 

05.05. Activa't als parcs Bon Pastor 
05.06. Formació en interculturalitat i 

salut al CAP Bon Pastor 
05.07. Suport al projecte Baixem al 

carrer 
05.08. Suport al projecte Fotoexplora 

Bon Pastor 
Observacions:  
Èmfasi en els projectes de Salut 
alimentària 

Pressupost inicial: 150.000 € 
Adjudicat i reservat: 69.770 € 
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Endavant’al Júnior 
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Endavant’al Júnior 
 Impacte:  

 
Més de 200 alumnes de 5è de 
primària de les 5 escoles del Bon 
Pastor i Baró de Viver. 
 
2a edició d’aquest projecte 
comunitari. 
 
El repte:  
Fomentar la formació entre iguals 
convertint als alumnes en els 
futurs formadors dels següents 
cursos. 
Dur a terme una trobada entre 
escoles per avançar en el 
projecte. 

 Descripció: 
 
Tallers d’alimentació saludable 
composats de 3-4 sessions 
teòriques y pràctiques. 
 
Concurs d’entrepans saludables 
a partir de la formació prèvia. 
 
 Actors implicats: 
 
Rebost Solidari BPBV 
Farmàcia Ribot 
ABS Bon Pastor 
AFA escoles 
ASPB 
Districte Sant Andreu 
Pla de Barris 
 



06. Promoure programes 
que abordin la salut 
mental. 

Accions desenvolupades (2): 
 
06.01. Participació a la Taula de Salut 

Mental del Districte de Sant 
Andreu 

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

Observacions:  
Les caminades es fan els dimarts 
i els dijous als matins. 

Pressupost inicial: 40.000 € 
Adjudicat i reservat: 18.637 € 
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Salut mental 



07. Activar projectes que 
fomentin la convivència i 
la cohesió entre diferents 
col·lectius, a través de 
l’esport, el lleure o la 
cultura. 

Accions desenvolupades (19): 
 
07.01. Programa d'acompanyament 

als reallotjaments de les Cases 
Barates  

07.02. Suport al projecte Bum Bon 
Pastor - La Franja Sona 

07.03. Suport a entitats dels barris  
07.04. Suport al teixit associatiu del 

poble gitano  
07.05. Suport al Bon Viver de les Arts 
07.06. Suport al projecte Temps de 

dona 
07.07. Suport al projecte "I'm here" 

(logo jove Bon Pastor)  
07.08. Suport a l'acció comunitària de 

Baró de Viver (organitzadores 
comunitàries)  

07.09. Marxa exploratòria de vida 
quotidiana, seguretat i gènere 

Observacions:  
S’ha donat suport al grup Dona 
Forta de Baró amb les 
organitzadores comunitàries. 

Pressupost inicial: 350.000 € 
Adjudicat i reservat: 701.549 € 
 



07. Activar projectes que 
fomentin la convivència i 
la cohesió entre diferents 
col·lectius, a través de 
l’esport, el lleure o la 
cultura. 

Accions desenvolupades (19): 
 
07.10. Suport al projecte Freestyle 

(ritme urbà al Bon Pastor)  
07.11. Suport a la participació 

d'infants del Bon Pastor a la 
First Lego league  

07.12. Suport a les funcions 
socioeducatives de la 
Biblioteca Bon Pastor  

07.13. Dinamització del parc de 
patinatge de Baró de Viver 

07.14. Suport al Servei 
d'Interculturalitat en accions i 
projectes que incideixin en la 
inclusió de la diversitat i la 
convivència  

07.15. Suport al projecte BonPasJoc: 
creació i dinamització de la 
capsa de jocs  

Observacions:  
El Servei d’interculturalitat 
desenvolupa activitats, 
formacions i projectes al Bon 
Pastor i Baró de Viver. 

Pressupost inicial: 350.000 € 
Adjudicat i reservat: 701.549 € 
 



07. Activar projectes que 
fomentin la convivència i 
la cohesió entre diferents 
col·lectius, a través de 
l’esport, el lleure o la 
cultura. 

Accions desenvolupades (19): 
 
07.16. Suport al cicle festiu dels 

barris  
07.17. Suport al projecte de formació 

Escola nova per a gent gran a 
Baró de Viver 

07.18. Activació dels lideratges als 
barris  

07.19. Suport al projecte Barris en 
Dansa al Bon Pastor i Baró de 
Viver 

Observacions:  
S’han dut a terme 3 edicions del 
programa Nous lideratges als 
barris. 

Pressupost inicial: 350.000 € 
Adjudicat i reservat: 701.549 € 
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Programa d’acompanyament 
o Diagnosi de la IV Fase. 

 Entrevistes amb veïns/es i coneixement de necessitats. 

o Suport i acompanyament de les famílies i altres unitats de 

convivència de la III Fase i avançades de la IV. 

o Suport a l’organització i la convivència en les noves comunitats. 

o Punt d’informació i comunicació. 

o Treball en xarxa i comunitari: 

 Col·laboració amb el museu. 

 Participació en la urbanització de la IV Fase. 

 Atenció a col·lectius específics (dones, gent gran). 
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Dinamització del parc d’skate 



08. Impulsar programes 
de recuperació i difusió 
de la cultura i la memòria 
històrica dels barris. 

Accions desenvolupades (3): 
 
08.01. Espai de memòria de la 

història de les Cases Barates  
08.02. Treballar amb les entitats el 

projecte de memòria històrica 
de "Maquinista Macosa" i 
ampliació de l'espai actual 
DESCARTAT 

08.03. Projecte fotogràfic Pla de 
Barris 

INVERSIÓ 
Pressupost inicial: 1.000.000 € 
Adjudicat i reservat: - € 
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Museu de les CCBB 

Estudis previs Projecte executiu Avantprojecte Licitació d’obres Realització obres 

On 
estem? Novetats: 

o Lliurament de l’avantprojecte: 1r semestre 2018. 

o Canvis en el projecte per garantir la preservació de l’illa. 

o Recopilació d’elements patrimonials. 

o Jornada obertura al barri: 30/03/2019. 

o Jornades presentació projecte museístic 17/10/2018. 
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Museu de les CCBB 
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Museu de les CCBB 



09. Promoure programes 
de desenvolupament de 
les TIC. 

Accions desenvolupades (2): 
 
09.01. Projecte Esforsa't Jr - 

BuenPasTube  
09.02. Suport al projecte de 

competència digital del  
 Centre de Formació d'Adults 

Bon Pastor 

Pressupost inicial: 100.000 € 
Adjudicat i reservat: 15.371 € 
 



ACTIVITAT ECONÒMICA 
DESPESA CORRENT 
Pressupost: 1.150.000 € 
Adjudicat + pressupost 
compromès: 924.469 € 
Núm. accions: 15 

INVERSIÓ 
Pressupost: 350.000 € 
Adjudicat + pressupost 
compromès: 69.575 € 
Núm. accions: 1 



10. Accions per a 
l’activació econòmica i 
ocupacional del polígon. 

Accions desenvolupades (2): 
 
10.01. Dinamització industrial dels 

polígons del Besòs 
10.02. Dinamització de naus buides  

Pressupost inicial: 700.000 € 
Adjudicat i reservat: 495.871 € 
 

Incorporació de 
la figura del 

Dinamitzador 
industrial 



POLÍGON ÀMBIT ADMINISTRATIU Empreses  

La Verneda Industrial Sant Martí  191 

Torrent de l’Estadella Sant Andreu 158 

Bon Pastor Sant Andreu 247  

Verneda Sant Adrià de Besòs 17 

Monsolís  Sant Andreu / Sant Adrià 

de Besòs 

126 

(44/82) 

 175 hectàrees de sòl industrial a l’Eix Besòs (22@) 
 
 

 739 empreses (449 al districte de Sant Andreu) 
 
 
 
 

Dinamització industrial – Polígons Besòs 



POLÍGON ÀMBIT ADMINISTRATIU Naus 
buides  

% Naus 
buides 

La Verneda Industrial Sant Martí  28 10,2% 

Torrent de l’Estadella Sant Andreu 35 18,1% 

Bon Pastor Sant Andreu 14 6,8% 

Verneda Sant Adrià de Besòs 4 19,0% 

Monsolís  Sant Andreu / Sant Adrià 

de Besòs 
24 16,0% 

 105 naus buides (12,4% del total de naus). 
 

 59 naus buides sense informació i 46 naus amb informació (lloguer, venda, 
okupada...). 

Dinamització industrial – Naus buides 



• Pes important de la indústria manufacturera (metall, arts gràfiques, plàstic, 
químic...) i del comerç a l’engròs al conjunt dels polígons de l’Eix Besòs. 
 
 
 
 

 Indústria manufacturera % emp % treb 
 Metal·lúrgia i productes metàl·lics 25% 12% 

 Paper, edició i arts gràfiques 15% 18% 

 Maquinària i equips mecànics 13% 7% 

 Matèries plàstiques 8% 12% 

 Fusta, mobles i suro 8% 4% 

 Indústries químiques i farmacèutiques 7% 29% 

 Manufactures diverses 7% 4% 

 Equips elèctrics i electrònics 7% 3% 

 Alimentació i begudes 5% 9% 

 Tèxtil, confecció i pell 4% 1% 

 Materials de transport i vehicles 1% 1% 

Dinamització industrial – Indústria 



  Perfil empresa  % 

  Micro-empresa (menys de 10 treballadors/es) 50% 

  Petita empresa (11-50 treballadors/es) 36% 

  Mitjana empresa (51-250 treballadors/es) 9% 

  Gran empresa (250 o més treballadors/es) 5% 

 
 

 Al voltant de 10.000-12.000 llocs de treball directes (61% residents als barris 
propers al polígon i als municipis de Sant Adrià de Besòs i Santa Coloma de 
Gramenet, segons un estudi d’Eurecat basat en dades de telèfons mòbils). 

 
 95% de les empreses tenen menys de 250 treballadors. 

 
Grans empreses:  
 
- Sant Andreu: Puig (química), Urbaser (gestió de residus i neteja), Femarec (gestió de 
residus), Miquel y Costas (paper), Biosystems (química). 
- Sant Martí: Silgan Dispensing (plàstic), Ambulancias Domingo (sanitària). 

Dinamització industrial – Dades 



 
 
 
 
 

 128 visites a empreses de l’Eix Besòs entre agost de 2017 i juny de 2019. 
 

 195 accions concretes d’assessorament i suport a les empreses de l’Eix Besòs. 

1 
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Accions realitzades amb les empreses Agost 2017-Juny 2019  

Dinamització industrial – Dades 
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Sostenibilitat 

Dinamització industrial 
Programes/Actuacions específiques de suport industrial 
 
 9 empreses participen al programa d’assessorament individualitzat en 

Màrqueting Digital. 

 11 empreses participen al programa d’assessorament individualitzat en 
Eficiència Energètica. 

 Web del polígon com a eina de promoció i d’atracció d’empreses 
industrials. 

 Programa d’Economia circular. 

 Estudi naus buides. 



11. Crear eines per a 
promoure el comerç de 
proximitat. 

Accions desenvolupades (2): 
 
11.01. Programa de suport a 

l'associació de comerciants 
del Bon Pastor 

11.02. Pla de dinamització econòmica 
de Baró de Viver 

11.03. Parada de pagès a Baró de 
Viver 

Observacions:  
Estem treballant per 
desenvolupar accions com la 
parada de pagès a Baró de Viver. 

Pressupost inicial: 90.000 € 
Adjudicat i reservat: 21.518 € 
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Parada de pagès Baró de Viver 



12. Crear eines per activar 
locals buits. 

Accions desenvolupades (0): 
 
Cap acció desenvolupada. 

Observacions:  
Queda dins del Pla de 
dinamització econòmica de Baró 
de Viver i de la Dinamització de 
naus buides. 

Pressupost inicial: 210.000 € 
Adjudicat i reservat: 0 € 
 



13. Crear programes de 
formació, ocupació i 
emprenedoria vinculats a 
les potencialitats dels 
barris. 

Accions desenvolupades (8): 
 
13.01. Recondueix el teu perfil 

professional: carnets 
professionals de conduir per a 
dones  

13.02. Punt itinerant assessorament en 
economia social 

13.03. Barri d'oficis 
13.04. Suport al programa 

d'acompanyament de l'itinerari 
laboral de la dona gitana 

13.05. Suport al desenvolupament de la 
moneda digital Floc 

13.06. Suport al projecte Dones 
trencant amb la precarietat 

13.07. Tastet d'oficis d'automoció 
13.08. Inserció laboral per a persones 

en situació administrativa 
irregular 

13.09. Som barri. Inclusió laboral de 
dones amb malestar emocional 

13.10. Grups de criança itinerants als 
barris: joc, criança i comunitat 

Observacions:  
Aquesta proposta ha agafat una 
importància destacada amb 
programes generals i específics 
lligats als polígons. 

Pressupost inicial: 150.000 € 
Adjudicat i reservat: 407.080 € 
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Accions formatives 
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Tastet d’oficis d’automoció 

18 participants, 2 de Baró de Viver i 2 del Bon Pastor. 
2 especialitats: Operacions auxiliars de manteniment 
d’electromecànica de vehicles i Operacions auxiliars de 
manteniment de carrosseria de vehicles. 
Itineraris personalitzats amb pràctiques. 
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Inserció per a la regularització 

50 

10 persones de l’Eix Besòs 
en situació administrativa 
irregular. 
 
Formació en ajudant de cuina 
i mosso de magatzem.  
Formació específica per a 
treballs al mar. 
 

Suport en la tramitació 
administrativa per a la 
seva regularització. 
 
8 persones han 
regularitzat la seva 
situació.  
3 de la Franja Besòs. 
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Barris d’oficis 

51 



BARRIS D’OFICIS Programa de formació i 
contractació de persones en 
situació de vulnerabilitat social i 
laboral residents en barris del Pla 
de Barris. 
 
Quin és l’objectiu?  
 
− Millorar l’ocupabilitat de 75 

persones residents als 16 barris 
del Pla de Barris. 

 
A quin col·lectiu s’adreça?  
 
− A persones de baixa 

ocupabilitat, en situació d’atur o 
de precarietat laboral. 

 
Actualment 75 persones 
contractades.  
(7 de Bon Pastor i Baró de 
Viver). 
 
2 dels projectes es 
desenvolupen a Torrent de 
l’Estadella. 



Com funciona? 
 
 

12 mesos de 
contractació laboral 
a jornada completa 
amb salari de ciutat 

15 persones per 
projecte, de 

qualsevol dels 
barris del Pla. 

Es combina 
formació 

professionalitzadora 
(30% dels 12 mesos)  
i treball. La formació 

s’integra a la 
contractació. 

Projectes que es 
desenvolupen: 
 
 
-Atenció a persones en 
situació de dependència i 
d’especial dependència.  
Fundació Sant Joan de Déu. 
30 participants. 
 
-Atenció sociosanitària. 
UTE Fundació Surt, 
Intermèdia i SUARA.  
15 participants. 
 
-Reparació i manteniment 
d’instal·lacions. 
Femarec 
15 participants. 
 
-Neteja industrial i gestió 
de residus industrials. 
Femarec. 
15 participants.   

 

Acompanyament 
individualitzat 

durant i posterior al 
programa.  



ECOLOGIA URBANA 
DESPESA CORRENT 
Pressupost: 100.000 € 
Adjudicat + pressupost 
compromès: 293.090 € 
Núm. accions: 3 

INVERSIÓ 
Pressupost: 9.346.068 € 
Adjudicat + pressupost 
compromès: 12.891.828 € * 
Núm. accions: 11 

* Aquesta quantitat inclou l’aportació del Districte de Sant Andreu. 
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DURADA 
DE LES 
OBRES 

2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

Casal Gent 
Gran Bon 
Pastor 

Clavegueram 
Baró de 
Viver 

Plaça Mn. 
Cortinas 

Carrer 
Caracas 

Camp de 
futbol Baró 
de Viver 

Museu 
Cases 
Barates 

Institut Rubió 
Tudurí 

Camp de 
rugbi C. 
Santander 

Carrer 
Cordelles 



14. Plantejar un sistema 
d'equipaments adequat a 
les necessitats dels 
barris. 

Accions desenvolupades (3): 
 
14.01. Construcció del nou camp de 

futbol a Baró de Viver 
14.02. Redactar el projecte del solar 

del carrer Santander per zona 
esportiva d'esports minoritaris 

14.03. Completar la construcció del 
Casal de la Gent Gran del Bon 
Pastor 

 
L’actuació del Casal de la Gent Gran és 
cofinançada amb el Districte de Sant 
Andreu. 
 
 
 

INVERSIÓ 
Pressupost inicial: 3.000.000 € 
Adjudicat i reservat: 4.258.788 € 
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Camp de futbol Baró de Viver 
Estudis previs Projecte executiu Avantprojecte Licitació d’obres Realització obres 

Inici d’obres: Maig 2019. Final previst: Febrer 2020. 

 

 

On 
estem? 
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Camp de futbol Baró de Viver 

- Nova façana al carrer – transparència controlada 
- Nou espai públic per al barri que fa de hall d’entrada per al nou equipament 

FUTUR TRAÇAT 
CARRER DE TUCUMAN 

Implantació  
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Camp de futbol Baró de Viver 
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Camp de futbol Baró de Viver 



61 

Camp de futbol Baró de Viver 
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Camp de futbol Baró de Viver 
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Camp de futbol Baró de Viver 
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Camp de futbol Baró de Viver 
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Camp de futbol Baró de Viver 
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Camp de futbol Baró de Viver 



15. Millorar els 
equipaments esportius 
existents. 

Accions desenvolupades (2): 
 
15.01. Millora de les instal·lacions del 

Club de Lluita de Baró de Viver 
15.02. Millora de la pista de futbol 

sala de Baró de Viver 
 
 

Observacions:  
S’ha incorporat una petita 
actuació a la pista de futbol sala 
de Baró de Viver. 

INVERSIÓ 
Pressupost inicial: 575.000 € 
Adjudicat i reservat: 346.526 € 
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Club de lluita Baró de Viver 
Estudis previs Projecte executiu Avantprojecte Licitació d’obres Realització obres 

On 
estem? 

Inici d’obres: principis d’octubre 2018. 

Fi d’obres: octubre de 2019. 
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Club de lluita Baró de Viver 
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Club de lluita Baró de Viver 



16. Concretar el Pla de 
mobilitat del Districte en 
els barris del Bon Pastor i 
Baró de Viver i prioritzar-
ne i executar-ne una 
primera fase d’actuació. 

Accions desenvolupades (2): 
 
16.01. Intervenció per a la pacificació 

del carrer Caracas 
16.02. Obertura del carrer Cordelles 

INVERSIÓ 
Pressupost inicial: 1.697.368 € 
Adjudicat i reservat: 3.878.063 € 
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Estudis previs Projecte executiu Avantprojecte Licitació d’obres Realització obres 

On 
estem? 

Inici d’obres: 21/01/2019. Finalització: novembre 2019. 

 

Remodelació del carrer Caracas 
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Remodelació del carrer Caracas 
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Remodelació del carrer Caracas 



17. Promoure la 
rehabilitació i millora de 
l’accessibilitat als 
habitatges i la millora de 
la convivència de les 
comunitats de veïns i 
veïnes. 

Accions desenvolupades (3): 
 
17.01. Estudi i detecció a la ciutat de 

Barcelona d’àmbits de 
vulnerabilitat residencial 

17.02. Prediagnosi de l’estat de 
l’edificació residencial 
d’edificis en els àmbits de més 
acusada vulnerabilitat de la 
ciutat de Barcelona 

17.03. Programa de rehabilitació de 
finques d'alta complexitat 

Observacions:  
S’ha fet una bossa única per als 
tres barris de la Franja Besòs. 

INVERSIÓ 
Pressupost inicial: 2.100.000 € 
Adjudicat i reservat: 1.236.592 € 

DESPESA CORRENT 
Pressupost inicial: 0 € 
Adjudicat i reservat: 121.000 € 
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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 

Programa finques alta complexitat 

Estem aquí!! 

Decisions de les 
CCPP 
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Convenis d’obres signats: 7 al Bon Pastor // 10 a Baró de Viver. 
 

Programa finques alta complexitat 
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Finques en obres i previstes: 
 
Baró de Viver 
o Ascensors de Baró de Viver: 

 Clariana 8 / 28 i Quito 9. 
 Clariana 16 / 18 i Quito 11 / 21. 

o Passeig de Santa Coloma 102. 
o Passeig de Santa Coloma 110. 

 
Bon Pastor 
o Mare Eterna 23 
o Estadella 96. 
o Llinars 7. 
o Cresques 5. 
o Estadella 88. 
o Estadella 89. 
o Passeig de Mollerussa 55-57. 

ASCENSORS BARÓ DE VIVER 
Cost mitjà per habitatge sense subvenció: 
6.630 € 
Subvenció mitjana per habitatge: 5.040€ 
Cost mitjà per habitatge amb subvenció: 
1.590€ 
Aquelles famílies que tinguin una renta per sota 
del 3 cops IRSC, hi visquin de forma habitual i 
permanent i no tinguin propietats a Barcelona 
poden sol·licitar la subvenció de fins el 100%. 
És a dir que poden sol·licitar una subvenció 
individual de fins els 1.590 € 

Programa finques alta complexitat 
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Programa finques vulnerables 

https://beteve.cat/la-familia-barris/baro-de-viver/  

https://beteve.cat/la-familia-barris/baro-de-viver/
https://beteve.cat/la-familia-barris/baro-de-viver/
https://beteve.cat/la-familia-barris/baro-de-viver/
https://beteve.cat/la-familia-barris/baro-de-viver/
https://beteve.cat/la-familia-barris/baro-de-viver/
https://beteve.cat/la-familia-barris/baro-de-viver/
https://beteve.cat/la-familia-barris/baro-de-viver/
https://beteve.cat/la-familia-barris/baro-de-viver/
https://beteve.cat/la-familia-barris/baro-de-viver/
https://beteve.cat/la-familia-barris/baro-de-viver/


18. Actuacions per 
millorar i dignificar espais 
públics. 

Accions desenvolupades (3): 
 
18.01. Resolució dels problemes de 

la xarxa de clavegueram dels 
carrers Clariana i Campins de 
Baró de Viver  

18.02. Millorar la urbanització de la 
Plaça Mossèn Cortinas 

18.03. Mediació per a la rehabilitació 
de dos espais comunitaris 
interiors d'illa al Bon Pastor 

 STAND BY 
 
L’actuació de la plaça Mossèn Cortinas 
és cofinançada amb el Districte de Sant 
Andreu. 
 

Observacions:  
L’obra del clavegueram de Baró 
de Viver ja està finalitzada. 

INVERSIÓ 
Pressupost inicial: 1.823.700 € 
Adjudicat i reservat: 3.171.859 € 
 



19. Facilitar l’accés al riu 
com a espai públic i de 
lleure per als barris. 

Accions desenvolupades (1): 
 
19.01. Promoure l'ús divers de l'espai 

de la llera 

Observacions:  
S’ha promogut l’ús de la llera 
convertint la zona en escenari de 
les festes de la Mercè. 

DESPESA CORRENT 
Pressupost inicial: 150.000 € 
Adjudicat i reservat: 150.000 € 
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El Pla de barris al 2020 

82 

Educació  

Drets  
socials 

Activitat  
econòmica 

Ecologia  
urbana 

 Seguir millorant la imatge i els projectes educatius dels centres públics. 
 Continuïtat del Til·ler Musical. 
 Suport als grups motors de lleure educatiu. 
 Desenvolupament de serveis de criança per a petita infància.  

 Continuïtat del Programa d’acompanyament. 
 Projectes que activin població no organitzada (Organitzadores). 
 Impuls als projectes de salut comunitària amb nous equipaments. 
 Dinamització i implicació al barri dels equipaments esportius. 
 Continuïtat del Servei d’Interculturalitat. 

 Continuïtat del treball als polígons i suport al teixit industrial. 
 Dinamització econòmica a Baró de Viver. 
 Programes d’ocupació i formació ad hoc (exemple Barri d’Oficis). 

 Finalitzar i posar en marxa l’Institut Rubió i Tudurí. 
 Consolidar el projecte del MUHBA Cases Barates. 
 Finalitzar i posar en marxa el camp de futbol de Baró de Viver. 
 Programa Finques alta complexitat.  



 
Pla de Barris del  

Bon Pastor i Baró de Viver 

09/12/2019 
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