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Missió del Grup 
Impulsor 

Missió del GI  

Moderador
Notas de la presentación
Seguiment de l’estat d'execució resumit i posant l’accent en algunes de les accions més destacades fins ara. 



Missió del Grup Impulsor 

Missió del Grup Impulsor del PdB 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

 Funcionament: 
 

 És l’òrgan que té per objecte vetllar pel desplegament del Pla de 
Barris de La Marina.   
 

 S’encarrega del seguiment i de la revisió de les actuacions durant el 
desenvolupament del projecte. 
 

 El conformen representants d’entitats, veïns i veïnes.  
 

 Cada membre del grup impulsor rebrà amb antelació a la sessió 
l’ordre del dia i l’acta resum de la reunió anterior.  



Accions d’esport treballades 
amb Taula d’Esports de La 

Marina  

ESPORTS 

Moderador
Notas de la presentación
Seguiment de l’estat d'execució resumit i posant l’accent en algunes de les accions més destacades fins ara. 



ESPORTS 

IMPORT: 
1.225.431,49 euros 
(correspon al total 
d’accions d’Esports) 
CALENDARI: 
2018-2020 
 
Taula d’Esports/Dtte 

1. Projecte « Esport Inclusiu » 
 

2. Circuit saludable i de cal·listènia 
 

3. Millores i construcció d’espais 
esportius 
 

4. Projectes de futur: Dinamització 
Temporal de la pista de skate i 
altres dinamitzacions  

Eix temàtic: 
Esports 

Moderador
Notas de la presentación
Despesa corrent esports: 43.845, 80 eurosLM_04.01_ Adequació de la pista dels Jardins Can Farrero per jugar a bàsquet i a voleibol	27.000,00 				LM_04.02.01_ Construcció participada d'un espai per patinar i fer skate	662.000,00 			LM_04.02.02_ Construcció participada d'un espai per patinar i fer skate : "Procés participatiu"	23.845,80 			23.845,80 Coord.infraestr+monitoratge exhibició skate+pati	3.085,50 			3.085,50 FUND. CEEB - accions formatives sobre gènere, interculturalitat i gestió de conflictes pel creixement de la Federació Taula d’Esports de La Marina. 	396,00 	Redacció avantprojecte zona patinable Marina 20%	4.055,92 			4.055,92 Redacció avantprojecte zona patinable Marina 80%	16.223,68 			16.223,68 VILAR ABELLA-Impr.cartells dissenyem skatepark	84,70 			84,70 LM_04.03_ Dotació d’instal·lacions esportives a l’espai públic	45.000,00 		(estimat) LM_04.04_ Dinamització dels espais lliures per a ús esportiu.	5.280,00 		14.720,00 	20.000,00 Dinamització esportiva la Marina (inicialment 20000 al 2018, he traspassat d'any)			14.720,00 	14.720,00 Federació taula Esport- esport inclusiu curs 2018-2019	5.280,00 			5.280,00 LM_04.05_ Adequació i millora de la pista de bàsquet dels jardins de Can Sabaté  	27.000



ESPORTS 
 

Projecte « Esport Inclusiu » 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

Peu de foto en blanc sobre fons fosc 

 Criteris: 
 Treballar la inclusió de nens amb 

diversitat funcional (discapacitat 
mental) 

 Projecte impulsat per la Taula 
d’Esports des de fa 2 anys, amb 
col·laboració amb l’escola Nostra 
Señora de Montserrat i escola 
Can Clos i El Polvorí 

 Es desenvolupa en 3 accions 
que relacionen a les 3 escoles 
participants, a través de la 
pràctica de rugbi i atletisme, i de 
3 jornades que conclouen en una 
jornada lúdica i festiva, treballada 
a més inclouen menjar 
saludable.  
 

 
 

 

Moderador
Notas de la presentación
Les activitats proposades són 3 accions, cada una amb 3 jornades:.- Acció 1: Rugbi Escola Nostra Senyora de Montserrat amb l’Escola Can Clos / 2 jornades una en cada escola i la 3 jornada amb les dues escoles en un  equipament de barri - La Foixarda  + el tercer temps..- Acció 2: Atletisme / Escola Nostra Senyora de Montserrat amb l’Escola Polvorí / 2 jornades una en cada escola  i la 3 jornada amb les dues escoles en un equipament de barri - Estadi Joan Serrahima,  + el tercer temps..- Acció 3: Aquesta  activitat de cloenda, es una activitat conjunta amb totes les escoles participants i amb els tres esports, incloent el tercer temps com un espai on totes les nenes i nens, famílies i mestres i mestres poden compartir.Aquestes activitats tenen com a prioritat treballar l'esport inclusiu tant de nenes i nens amb diversitat funcional amb les escoles normalitzades del territori, per generar una real inclusió utilitzant l'esport com una eina soci-educativa per transmetre valors, treballar hàbits saludables i fer promoció esportiva.



ESPORTS 
 

Circuit saludable i de cal·listènia 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

Peu de foto en blanc sobre fons fosc 

 Criteris: 
 Té com a finalitat millorar les 

condicions de vida del barri i de 
potenciar l'esport per a totes les 
edats i col·lectius, incloent la 
perspectiva de gènere, la inclusió de 
persones amb diversitat funcional i 
també tenint en compte la diversitat 
intercultural. 

 Comptarà amb 8 estacions que 
connectaran la Marina del Prat 
Vermell i la Marina del Port, a més 
tindrà 2 estacions que encara que no 
estiguin dins del circuit, s'aproparan a 
llocs de més difícil accés i que tenen 
com a finalitat promoure que les 
persones que viuen en aquest espai, 
s'apropin i participin en el circuit. 

 
 

 

Moderador
Notas de la presentación




Millora de les pistes de bàsquet 
i voleibol dels Parc de Can 
Ferrero i de Can Sabaté 

Millores i construcció d’espais esportius 

Remodelació de la plaça del moviment obrer, reconvertint-lo en un 
parc multiusos on hi haurà diferents elements pel patinatge i la 
pràctica d’skate, així com habilitant espais per passejar i compartir 
en família.  
 
Un cop habilitat es continuarà treballant amb els col·lectius del barri 
que van participar en el seu disseny per afavorir-ne l’ús ordenat i 
saludable de l’espai 

Parc patinable a la Pç. del Moviment Obrer 

Millora de la pista de bàsquet de Can Sabaté perquè es pugui 
utilitzar i a més no molestin els sorolls de la pilota. 
 
Millora del parc de Can Ferrero perquè compti amb una pista de 
bàsquet i voleibol, que fomenti aquests 2 esports al barri 

ESPORTS 



Seguiment de l’estat d’execució de les 
línies d’actuació del Pla de Barris de 

La Marina 
Accions destacades 

Seguiment de l’estat d’execució de les línies d’actuació del Pla de Barris de La Marina 

Moderador
Notas de la presentación
Seguiment de l’estat d'execució resumit i posant l’accent en algunes de les accions més destacades fins ara. 



Seguiment de l’estat d’execució de les línies d’actuació del Pla de Barris de La Marina 

El Pla de Barris de La Marina en xifres 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

Peu de foto en blanc sobre fons fosc 



Seguiment de l’estat d’execució de les línies d’actuació del Pla de Barris de La Marina 

El Pla de Barris de La Marina en 6 eixos que el vertebren 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

Peu de foto en blanc sobre fons fosc 

POLIGONS 

DONES 

JOVES 

LLEURE 

EDUCACIÓ 
I 

CULTURA 

MEMÒRIA 
HISTÒRICA 

Moderador
Notas de la presentación
Eixos que s’han pogut desenvolupar amb major potencia, partint però de el plantejament inicial fet a partir del diagnòstic i dels objectius generals marcats. Aquests eixos estan dintre dels 4 àmbits en que vam dividir el PdB: Drets Socials, Educació, Àmbit econòmic i Ecologia Urbana.



Seguiment de l’estat d’execució de les línies d’actuació del Pla de Barris de La Marina 

IMPORT: 
2.102,788,98 euros (corresponen a 
aquests 4 projectes) 
 
CALENDARI: 
2017-2020 
 
Eix cultural i de memòria 
històrica 
 

1. Millora i adequació de l’actual edifici de 
l’Escola Enric Granados  
 
 

2. Remodelació del teatre de l’Escola 
Bàrkeno i del projecte de dinamització 
cultural: “Sala Maremar” 
 

3. Impuls d’un eix educatiu sobre la 
cultura i les arts escèniques: "Caixa 
d'eines d'ensenyaments artístics" 
 

4. Projecte Menjallibres 

Eix temàtic: 
Educació i cultura 

Moderador
Notas de la presentación
2.102.788.98 euros d’aquestes accions en concret - Cost de les obres de l’escola Enric Granados: Import: 2.000.000 €  - Remodelació Sala Maremar: 300.000 € - Caixa d’Eines:  Pressupost destinat: 70.000€  - Projecte Menjallibres: 32,788,98 € . Biblioteca Francisco Candel, 50 alumnes, curs 2017-18, curs 2018-19, 7 escoles incluides Alfageme i GarbinyeMillorar les eines, els recursos i elsespais que poden reforçar l’atenció al col·lectiu d’infants, adolescents i joves, ambuna clara voluntat de facilitar les einesnecessàries per afrontar el futur des d’unpunt de vista emocional, familiar, professional



Seguiment de l’estat d’execució de les línies d’actuació del Pla de Barris de La Marina 
 

Sala Maremar a l’escola Bàrkeno 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

Peu de foto en blanc sobre fons fosc 

 Criteris: 
 

 Crear un projecte de 
dinamització cultural coproduït 
pels agents integrants del grup 
Eix cultural i de memòria 
històrica.  

 Ampliació de l’oferta artística al 
barri. 

 Apropar la cultura al veïnat de la 
Marina, posant especial atenció 
al Prat Vermell.  

 Actualment s’està treballant en 
una comissió encarregada de fer 
els plantejaments inicials per la 
programació i la gestió de la sala 

 

Moderador
Notas de la presentación
Cost de les obres de l’escola Enric Granados: Import: 2.000.000 € 



Seguiment de l’estat d’execució de les línies d’actuació del Pla de Barris de La Marina 
 

Impuls d’un eix educatiu sobre la cultura i les arts escèniques:  
"Caixa d'eines d'ensenyaments artístics" 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

Peu de foto en blanc sobre fons fosc 

 Criteris: 
 

 Treball d’anàlisis i diagnòstic 
realitzat pel grup Eix Cultural i de 
Memòria Històrica. 
 

 Fer servir les arts escèniques 
com a eina socioeducativa i de 
desenvolupament d’infants i 
joves, alhora que apropar a les 
escoles les diverses opcions que 
des del pròpia entramat artístic 
del barri ja existeix.  
 

 600 alumnes, de 5 escoles 
primàries, els 2 IES, Escoles 
bressols i espai familiar Casa 
dels colors.(Vídeo Caixa d’eines) 

 

Moderador
Notas de la presentación
Això amb l’objectiu d’afavorir la sostenibilitat i d’enriquir mútuament ambdòs espais educatius i culturals. Han participat totes les escoles primàries i secundaries públiques del barri, i 7 entitats i equipaments socioculturals del barri, que han fet propostes treballades amb cada centre educatiu segons les seves necessitats i projectes de centre. Nom Centre	Activitat	Grup classe			Entitat/equipament	Numero d'alumnesCan Clos	TEATRE	1r, 2n i 3r (grups barrejats)	La Inefable		45Enric GranadosRADIO	5è 			AMCL		25Enric GranadosTEATRE	6è (2 línies)			La Inefable		50El Polvorí	IMATGERIA FESTIVA			La Marina Viva	25SEAT	COS I COMUNICACIÓ			Graner		75SEAT	RADIO				AMCL		50Ramon Casas	RADIO	5è 			AMCL		25Bàrkeno/COS I COMUNICACIÓ P3,P4,P5			Graner		45Bàrkeno/DANSA I MOVIMENT  5è, 6è			Graner		50Institut Montjuïc/MUSICA – LMMM 4t ESO Optativa		La Bàscula		17Institut Montjuïc/COS I MOVIMENT 1r i 2n d'ESO 		Graner		23Institut Domènech/CÓMICS 1r ESO ( 2 línies / 3 grups)	Memorial Demòcratic de la SEAT 	50Bressol Collserola/Cos i comunicació  Nivell 3Infántil - transversal escola 	Graner	30Bressol Cotxet/COS I COMUINICACIÓ   Nivell 1, Infantil - transversal escola 	Graner	30Bressol Niu infants/Cos i comunicació  Nivell 4, Infantil - transversal escola	Graner	30Espai familiar Casa dels colors/Cos i comunicació  Nivell 3/Infantil - transversal escola Graner	30TOTAL LA BASCULA: 7.320,50 € TOTAL LA INEFABLE:  9.921,00 € TOTAL MEMORIAL SEAT: 5.000,00 € TOTAL FRAGMENT: 3.630,00 € TOTAL AMCL: 11.360,00 € GRANER: 27.900,00 € TOTAL CAIXA EINES          63.501,00 €    65.131,50 € LA INTERFERENCIA sense IVA  amb IVA adjudicació 2018  adjudicació 2019             2.040,00 €      2.468,40 € TOTAL AMCL             2.040,00 €      2.468,40 €   FINALS DE CURS previsió sense IVA  amb IVA adjudicació 2018  adjudicació 2019             3.000,00 €      3.630,00 € TOTAL AMCL             3.000,00 €      3.630,00 € TOTAL VIDEO + final curs          68.541,00 €    71.229,90 € 



Seguiment de l’estat d’execució de les línies d’actuació del Pla de Barris de La Marina 
 

Projecte Menjallibres 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

Peu de foto en blanc sobre fons fosc 

 Criteris: 
 

 Projecte compartit entre Pla de 
Barris, IMEB, Consorci 
d’Educació i Consorci de 
Biblioteques.  
 

 Es tracta d’una activitat 
extraescolar. Durant dos dies a la 
setmana s’apropen a la 
Biblioteca Francisco Candel per 
tal de treballar el reforç individual 
en la lectura, la lectura grupal i el 
treball de foment dels hàbits de 
lectura amb les famílies. 
 

 50 infants participants de 2n i 3r 
de primària.  

 

Moderador
Notas de la presentación
Polvorí 21-26’Seat 8’Ramón Casas 14'Barkeno 18-20'Enric Granados 13'Can Clos 14-17'Alfageme 6-8'Garbinye 8-10’



Seguiment de l’estat d’execució de les línies d’actuació del Pla de Barris de La Marina 

IMPORT: 
131,809,12 euros (corresponen a 
totes les accions de l’eix temàtic) 
CALENDARI: 
2017-2020 
 
Eix cultural i de memòria 
històrica 
 
 

1."Teatro Hilando Barrios" 
 

2."Projecte Bombeta: art i 
comunitat" 
 

3.Consolidar la memòria 
històrica de La Marina 

Eix temàtic: 
Memòria històrica 

Moderador
Notas de la presentación
Un dels objectius de la intervenció del PdB és reforçar la identitat de barri i l’orgull de viure a la Marina. A partir d’aquí es va crear una taula de memòria històrica de La Marina en la que participen diverses entitats, associacions de veïns, veïnat a títol individual i equipaments del barri. LM_05.1.01_Impuls i reforç de programes de memòria històrica intergeneracionals: "consolidar la memòria històrica i social de la Marina"	6.050,00 		10.000,00 	16.050,00 Consolidar la Memòria Històrica i social de la Marina			10.000,00 	10.000,00 MEMORIAL DEMOCRÀTIC- tallers reflexió i còmic llegat laboral a la marinaConsolidar la Memòria Històrica i social de la Marina	6.050,00 			6.050,00 LM_05.1.02_Impuls i reforç de programes de memòria històrica intergeneracionals: "Cicle 600 Motor de Llibertat"	12.218,08 			12.218,08 Producció exposició"Ciclo Motor de libertad"	4.791,60 			4.791,60 Realització 60 aniversari 600 cicle Motor Libertad	7.426,48 			7.426,48 (en blanc)	0,00 			0,00 LM_05.2.01 Recuperació de l’arxiu històric de la Marina	0,00 			0,00 (en blanc)	0,00 			0,00 LM_05.2.02 Recuperació de l’arxiu històric de la Marina: "Arxiu sensorial de memòria històrica de La Marina"	6.677,00 			6.677,00 Recuperació de l'arxiu històric - Arxiu Efímer la Marina - Teatro Sentidos	6.677,00 			6.677,00 LM_05.3.01 Execució de programes de descoberta del barri i de connexió entre barriades: "Som La Marina"	9.643,70 			9.643,70 TRANSIT PROJ-Coord.sesions Proj.SOM MARINA	9.643,70 			9.643,70 LM_05.3.02 Execució de programes de descoberta del barri i de connexió entre barriades:"Teatro Hilando Barrios"	17.211,55 			17.211,55 Represent.teatrals memòria històrica barriLaMarina	15.000,00 			15.000,00 Treballs varis per al desenv.prog."Hilando Barrio"	2.211,55 			2.211,55 LM_05.3.03 Execució de programes de descoberta del barri i de connexió entre barriades: "Projecte Bombeta: art i comunitat"	62.128,79 			62.128,79 citelum- connexió punt de llum presentaicó projecte boombeta	1.326,56 			1.326,56 Sumescal- lloguer infraestructures presentació projecte Bombeta	802,23 			802,23 TRASPAS BOOMBETA 2017 	30.000,00 			30.000,00 TRASPAS BOOMBETA 2018	30.000,00 			30.000,00 LM_05.3.04 Execució de programes de descoberta del barri i de connexió entre barriades: "Projecte Fotografia"	7.880,00 			7.880,00 Fotografs mirada autor i mirada ciutadà (a repartir entre 10)	7.880,00 			7.880,00 



Seguiment de l’estat d’execució de les línies d’actuació del Pla de Barris de La Marina 
 

"Teatro Hilando Barrios” 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

Peu de foto en blanc sobre fons fosc 

 Criteris: 
 

 Acció artística treballada amb un 
grup de veïns i veïnes del barri 
que van fer una investigació 
sobre la memòria històrica. 

 Presentació final a la sala Pepita 
Casanelles durant 3 dies, en la 
que el públic podia apropar-se a 
la memòria del barri a través dels 
sentits (oïda, olfacte, tacte, vista, 
gust). 

 Es continua treballant per una 
proposta més amplia associada 
a les propostes de recuperació 
de memòria de la ciutat. 

 
 



Seguiment de l’estat d’execució de les línies d’actuació del Pla de Barris de La Marina 
 

"Projecte Bombeta: art i comunitat" 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

Peu de foto en blanc sobre fons fosc 

 Criteris: 
 

 Diferents accions artístiques 
entorn la Memòria Històrica del 
barri.  

 Pensades per desplegar durant 3 
cursos per tal de facilitar 
consistència i continuïtat 

 Accions elaborades i 
connectades amb 15 entitats del 
barri 

 Es treballant entorna als eixos 
temàtics i el diagnòstic fet als 
espais de participació. 

 
 



Seguiment de l’estat d’execució de les línies d’actuació del Pla de Barris de La Marina 
 

"Consolidar la memòria històrica de La Marina“ 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

Peu de foto en blanc sobre fons fosc 

 Criteris: 
 

 Projecte impulsat per Oriol 
Granados, del Centre d’Estudis 
Montjuïc 

 Es vol posar en valor el patrimoni 
material i humà de La Marina, i 
connectar-lo amb el jovent. 

 Primeres propostes: 
 Centre Cívic Casa del 

Rellotge i Jardins de Can 
Farrero 

 CAP Ribas 
 La Bascula 
 Jardins de Can Sabaté 
 Memòria dels bombardeigs 

al barri del Plus Ultra i a les 
Cases barates. 

 
 



Seguiment de l’estat d’execució de les línies d’actuació del Pla de Barris de La Marina 

IMPORT: 
295.973,62 euros 
(corresponen a aquests 3 
projectes) 
CALENDARI: 
2017-2020 
 
TIAF 

1."Projecte educatiu i psicosocial 
per a nens i joves al barri 
d'Eduard Aunòs Imagina’t" 
 

2.“Baobab: campaments urbans i 
suport a esplais“ 
 

3.Suport al enfortiment dels 
objectius de la TIAF 

Eix temàtic: 
Lleure 

Moderador
Notas de la presentación
Recolzar i amplificar la xarxa de lleure existent. Suport a la TIAF. Reforç de la incorporació i consolidació d’agents educatius del propi territori que assegurin una oferta de lleure propera i de qualitat.Imagina’t: 196.506,84Baobab anual: 68.625,35 € Baobab campaments: 30,841,43 € Menjallibres: 32,788,98 € TIAF: 20.000 € 



Seguiment de l’estat d’execució de les línies d’actuació del Pla de Barris de La Marina 
 

"Projecte educatiu i psicosocial per a nens i joves al barri d'Eduard 
Aunòs “Imagina’t" 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

Peu de foto en blanc sobre fons fosc 

 Criteris: 
 

 Consolidació del projecte 
Imagina’t 
 

 Liderat i recolzat ara per la 
Fundació Mans a les mans 
 

 Projecte destinat a nens, nenes i 
adolescents principalment de la 
Marina de Prat Vermell 

 
 



Seguiment de l’estat d’execució de les línies d’actuació del Pla de Barris de La Marina 
 

“Baobab: campaments urbans i suport a esplais“ 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

Peu de foto en blanc sobre fons fosc 

 Criteris: 
 

 Baobab: Campaments Urbans 
als mesos de juliol i agost. 
 Des de 2017 a l’escola Seat 
 40 places cada mes 
 Monitores i monitors del 

barri. 
 81% mitjana d’assitència 
 Treball amb les famílies 
 Integrat al programa T’Estiu 

molt de l’Ajuntament  
 Baobab: Suport a Esplais de La 

Marina 
 Des de 2018 s’està 

treballant a partir del grup de 
Lleure de LM, per enfortir els 
esplais existents. 

 
 



Seguiment de l’estat d’execució de les línies d’actuació del Pla de Barris de La Marina 
 

Suport al enfortiment dels objectius de la TIAF (Taula d’Infants, 
adolescents i Famílies de la Marina) 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

Peu de foto en blanc sobre fons fosc 

 Criteris: 
 Suport als diferents objectius de 

la taula per la seva consolidació i 
creixement com a espai 
comunitari del barri 

 Suport a les accions de la Taula 
d’Afectivitat i sexualitat jove 

 Suport perquè es consolidin els 
projectes de suport a les famílies 
amb infants i adolescents 0-18 
anys 

 Suport per a mantenir la feina de 
sensibilització, formació i 
comunicació de la TIAF 
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IMPORT: 
672.847,40 euros 
(correspon a 
aquestes 2 accions) 
CALENDARI: 
2017-2020 
 
TIAF 

1.Desenvolupament de 
programes d’educació sexual i 
reproductiva entre joves i 
adolescents: "Formació per 
professionals sobre xarxes 
socials“ 

2.Adequació d’un dels dos 
equipaments del carrer de la 
Química específicament per al 
jovent de la Marina 

Eix temàtic: 
Joves 

Moderador
Notas de la presentación
Les accions per les i els joves van adreçades a reforçar els espais i professionals que hi treballen, a incidir en temàtiques d’interès de joves i adolescents a partir dels canals de comunicació que utilitzen (xarxes socials), a promoure accions per la millora de la salut, així com a habilitar espais que fomentin l’oci saludable,a través de la practica esportiva a l’aire lliure i de l’associacionisme.Xarxes socials: 2847, 40 eurosEspai joves Química: 670,000 euros (els 2 locals 1.340.000 euros)
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Desenvolupament de programes d’educació sexual i reproductiva entre joves 
i adolescents: "Formació per professionals sobre xarxes socials“ 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

Peu de foto en blanc sobre fons fosc 

 Criteris: 
 Projecte sorgit de la feina del 

grup d’Afectivitat i sexualitat 
saludable 

 Projectes a treballar; prioritzant: 
 Formacions per a 

professionals 
 Ús de les xarxes i de les 

tecnologies 
 Educació emocional 

 
 
 

 

Moderador
Notas de la presentación
Les accions realitzades han estat:-	Formació per a professionals sobre Ús de les pantalles.-	Plenari sobre educació Emocional a la Marina.-	Taller per  a adolescents.Ús de pantalles amb adolescents de l’Espai jove de la Bàscula, Fund. Mans a les Mans i usuaris dels APC. Tallers dinamitzats per  EpAC-	Taller sobre ús de les de pantalles amb infants de 6è i adolescents dels INS dels centres educatius: INS Domènech i Montaner; INS Montjuïc, Ramon Casas, Seat i Polvorí
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Adequació d’un dels dos equipaments del carrer de la Química 
específicament per al jovent de la Marina 

Índex de renta familiar disponible 

Peu de foto en blanc sobre fons fosc 

 Criteris: 
 Equipament adreçat a 

adolescents i joves dels 12 als 
18 anys aproximadament 
 

 Es vol incidir en la població jove 
del barri que presenta uns alts 
índexs d’abandonament escolar, 
dificultats laborals i manca de 
participació associativa  
 

 Es vol reforçar el treball realitzat 
per l’espai jove de La Bàscula, 
així com per tots els 
professionals i serveis existents 
al territori 
 

 S’obrirà el 3 de maig a les 17:00 
 

 
 

 

Moderador
Notas de la presentación
Què estem fent?Local al c/Química destinat a joves i adolescents, que inicialment estarà dinamitzat per un equip de la Fundació Esplai Josep Carol.S’està treballant paral·lament amb les escoles per impulsar un grup de participació de joves i adolescents a La Marina
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IMPORT: 
61.895,75 euros (correspon a 
aquestes 2 accions) 
CALENDARI: 
2017-2020 
 
PDE. GDELM 

1."Feminització d'ocupacions 
industrials al barri de la Marina“ 
 

2."Activant capacitats 
emprenedores amb dones de 
la Marina" 

Eix temàtic: 
Dones 

Moderador
Notas de la presentación
Dintre de l’àmbit d’activitat econòmica s’han plantejat accions que són mesures directes per la lluita contra la feminització de la pobresa.



Activant capacitats 
emprenedores 
amb dones de la 
Marina 

DONES I TREBALL 

Preparació de dones aturades o en procés de millora del perfil 
professional per l’obtenció dels següents carnets de conduir 
professionals: C, D, Certificat d’Aptitud Professional (CAP 
Mercaderies o CAP Viatgers segons perfil), i B. (edició 2018-2019) 
 
Acompanyament personalitzat per part del DIL de BCNActiva  

Feminització 
d'ocupacions industrials 
al barri de la Marina 

Programa  formatiu de pre-emprenedoria en què van participar 18 
veïnes interessades a crear una iniciativa socioempresarial de forma 
col•lectiva amb d’altre dones.  
 
Es va dividir en dues etapes, una primera més teòrica i de formació; 
i una segona part d’acompanyament específic a un grup de dones 
amb un projecte d’emprenedoria concret lligades moltes d’elles a 
l’Escola Dominical de la Marina del Prat Vermell 

Seguiment de l’estat d’execució de les línies d’actuació del Pla de Barris de La Marina 

Moderador
Notas de la presentación
S’estan preparat dones aturades o en procés de millora del perfil professional per l’obtenció dels següents carnets de conduir professionals: C, D, Certificat d’Aptitud Professional (CAP Mercaderies o CAP Viatgers segons perfil), i B. Posteriorment el dispositiu d’inserció sociolaboral de Treball als Barris, es fa càrrec del procés d’orientació laboral, així com del de mediació a ofertes laborals. Un cop s’hagi produït la inserció es donarà a les dones l’opció d’acompanyar-les i fer seguiment en els primers mesos a fi de vetllar per una inserció positiva i per donar-los suport prevenint, detectant i actuant, en cas d’assetjaments o altres riscos associats a la inserció de dones en sectors molt masculinitzatsEl programa va dotar a les participants d’una base de coneixements i competències per emprendre-la de forma col•lectiva i les va preparar per poder fer ús de programes d’acompanyament per a la creació d’iniciatives econòmiques
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IMPORT: 
273.200 euros (correspon a 
aquestes 2 accions) 
CALENDARI: 
2018-2020 
 
PDE. GDELM 
 
 

1.Servei de dinamització al 
polígon de la Zona Franca, 
així com  un catàleg de serveis 
i programes per a empreses 
industrials, amb programes 
específics per als polígons dels 
barris de Pla de barris. 
 

2.Barri industrial: oficis 
industrials 
 

Eix temàtic: 
Polígons 

Moderador
Notas de la presentación
Amb l’objectiu de descentralitzar i apropar els recursos a les empreses industrials, a la vegada que adaptar-los a les seves característiques, s’ha treballat en 2 línies: per les empreses, oferint atenció a les empreses de manera territorialitzada i individualitzada a través d’una persona referent , així com un seguit de programes específics. Per als veïns i veïnes,  treballant per  al foment de l’ocupació de qualitat i apropant les possibilitats d’ocupació d’aquestes zones industrials a les persones del seu entorn, amb programes a mida que fomenten la formació i la contractació, com el Recondueix el teu perfil professional o el Aprenents oficis industrials. Fins ara 39 empreses han rebut assessorament individualitzatEls eixos i algunes de les accions són: Eix COMPETITIVITAT: serveis a les empreses i programes d’estratègia empresarial. Eix ATRACTIVITAT: Servei de localització empresarial, accions de màrqueting digital, Creació i manteniment de Cens de naus/solars buits i de la propietat.  Eix COOPERACIÓ i Innovació: Activitats d’acompanyament i networking en Fires, Connexions empresa-empresa, Programa “Barcelona Indústria Urbana”. Eix SOSTENIBILITAT: Jornades informatives a empreses,  Programa de consultoria en Eficiència energètica, Programes relacionats amb el foment de l’Economia Circular en les empreses del Polígon. Programes específics per a empreses: Màrqueting digital, eficiència energètica, aprenents industrials. 
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Connectivitat i convivència 

Resum de l’estat actual de pressupost i calendari  

OPERADOR ACCIONS D'INVERSIÓ LA MARINA
ESTAT 

D'EXECUSIÓ
PREVISIÓ D'OBRES

BIMSA 2 Locals c/Química OBRES 3 de maig 2019
BIMSA Entorns de Santiveri ACABADA ACABADA
BIMSA Jardins de la Meditèrrania OBRES Novembre de 2019
BIMSA 2 Ascensors El Polvorí OBRES Juny de 2019
BIMSA Pistes esportives Jardins de Can Ferrero ACABADA ACABADA
BIMSA Pista Jardins de Can Sabaté PROJECTE 2019
BIMSA Circuit esportiu i de cal·listènia PROJECTE 2019
BIMSA Plaça del Moviment Obrer per patinar i skate OBRES Agost de 2019
CEB Millores escola Enric Granados OBRES Agost de 2019
CEB Millores i rehabilitació Sala Maremar, escola Bàrkeno ACABADA ACABADA

Moderador
Notas de la presentación
Intervencions encaminades a la millora de la connectivitat, i accesibilitat dins els barris i entre ells alhora que es promou la generació de més i millor espai públic per al desenvolupament d’activitats socials i comunitàries que millorin la convivència.



Moltes gràcies 
 

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

 

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