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Ordre del dia

1.Quin és el paper del Grup 

Impulsor?

2.Explicació document de retorn. 

3.Resolució de dubtes



Quin és el paper del 
Grup Impulsor?
• És l’òrgan que té per objecte vetllar pel desplegament 

del Pla de Barris de la Zona Nord.  

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

• El conformen representants d’entitats, veïns i veïnes. 

• Depenent dels temes a tractar, les seves reunions es 
poden estructurar en format plenària o per àmbits: 
Drets Socials, Educació, Activació Econòmica i Ecologia 
Urbana. 

• Periodicitat: inicialment es plantegen convocatòries 
bimensuals. Tanmateix, la seva freqüència pot variar en 
funció dels assumptes a tractar. 

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



El Pla de Barris de la 
Zona Nord

• S’estructura en 4 àmbits:
– Drets Socials

– Educació

– Activació Econòmica

– Ecologia Urbana

• Es concreta en 16 propostes.

• Cadascuna d’aquestes propostes 
desplega una sèrie d’accions 
associades que es desenvolupen durant 
l’execució del Pla de Barris. 



Drets Socials

1. Reforç de l’atenció a la Zona Nord per a 
garantir el dret a l’habitatge.

1.1. Creació d’una oficina d’habitatge a la Zona 
Nord que dugui a terme serveis d’atenció i 
assessorament.

1.2. Estratègia de suport a les comunitats 
veïnals per a millorar la convivència i 
l’enfortiment de les relacions comunitàries en 
coordinació amb projectes i accions ja existents 
(Servei de Suport a les Comunitats i l’Espai 
Públic, Projecte APorta...).

1.3. Accions de difusió i formació en matèria 
d’eficiència energètica en espais comunitaris 
(AMPA’s, casals de gent gran...).



Drets Socials

2. Rehabilitació, dignificació i la millora 
del parc d’habitatge a la Zona Nord.

2.1. Implementació d’un programa de rehabilitació 
adreçat a les finques d’alta complexitat.

2.2. Acompanyament i mediació amb les comunitats 
en els processos de tramitació de les ajudes.



Drets Socials

3. Millora de la salut al llarg de la vida 
des de la vessant comunitària.

3.1. Suport a les línies de treball en matèria de salut 
comunitària que desenvolupa el programa Salut als Barris.

3.2. Desenvolupar accions i projectes que abordin aquelles 
problemàtiques relacionades amb la salut mental. 

3.3. Impuls als programes de foment dels hàbits d’oci 
saludables i prevenció de les addiccions.

3.4. Reforçar els programes d’educació sexual i 
reproductiva entre adolescents i joves.

3.5. Desenvolupament d’un programa de millora i suport de les habilitats parentals 
dels pares i mares davant els reptes educatius del seus fills i filles. 



Drets Socials

4. Reorientar i reforçar l’estratègia en 
matèria d’acció comunitària al territori 
incorporant la lògica de Zona Nord.

4.1 Definició d’una nova estratègia d’acció 
comunitària a la Zona Nord que doni resposta a les 
necessitats del territori i reforci la 
transversalitat i la col•laboració entre els 
projectes. 

4.2. Espai Zona Nord. Generació d’un espai que 
agrupi diversos serveis públics que actualment es 
troben disgregats al territori amb la voluntats 
d’aprofitar sinèrgies i reforçar la transversalitat 
en el seu treball. Primera fase: Oficina Pla de 
Barris integra equip de Districte, Barcelona Activa 
i Pla de Barris. 

4.3. Accions de formació de les professionals que 
treballen en l’àmbit de l’acció comunitària. 



Drets Socials

5. Generar un marc d’actuació en l’àmbit de 
l’acció comunitària per a abordar la 
prevenció i la detecció de les violències, 
amb especial atenció a les violències 
masclistes.

5.1. Accions per a la prevenció de les 
violències masclistes i l’impuls a la 
coeducació des de l’àmbit escolar i de 
lleure.

5.2. Treballar la prevenció del conflicte i 
la promoció de les conductes no violentes des 
de l’àmbit educatiu i comunitari. 

5.3. Estudi de l’espai públic amb perspectiva 
de gènere i incorporar aquesta mirada a les 
noves actuacions urbanístiques que es duguin 



Drets Socials

6. Enfortiment de les relacions 
interculturals a la Zona Nord 
aprofitant el teixit comunitari 
existent.

6.1. Promoció dels projectes de 
reconeixement i visibilització dels 
coneixements i dels sabers de les 
comunitats d’origen cultural divers. 

6.2. Impuls i acompanyament a la 
participació de les comunitats d’origen 
cultural divers a les dinàmiques 
comunitàries del territori. 



Drets Socials

7. Foment de la convivència i la cohesió 
social.

7.1. Desenvolupament de campanyes de reforç 
del civisme i la neteja al barri. 



Educació

8. Promoció, ampliació i reforç dels 
projectes educatius i de lleure de base 
comunitària.

8.1. Accions per a reforçar i enfortir la xarxa 
socioeducativa així com el treball conjunt entre 
l’ensenyament reglat i el lleure educatiu 
(educació a temps complet).

8.2. Definició d’un projecte d’atenció a la 
petita infància i a les seves famílies. 

8.3. Impulsar l’ús dels equipaments de la Zona 
Nord com a espais vertebradors del 
desenvolupament d’activitats comunitàries, de 
reforç escolar, per a la pràctica artística, etc. 
(poliesportiu, escoles...).



Educació

9. Suport als centres educatius per 
avançar cap al model d’escoles 
enriquides.

9.1.Reforç del personal de l’àmbit psicosocial als centres 
educatius. 

10. Definició i impuls a un projecte 
educatiu de Zona Nord que incideixi en 
la millora de l’educació al territori 
enfortint el treball en xarxa. 

10.1. Impulsar un projecte que combini l’educació, les arts i 
l’acció social que vinculi els   programes educatius a les escoles 
amb l’àmbit de lleure i els equipaments culturals del territori.

10.2. Desenvolupar un pla coordinat d’actuacions per abordar de 
manera integral el fracàs escolar i l’abandonament escolar. 



Activació Econòmica

11. Promoció de la formació ocupacional 
per a millorar l’ocupabilitat de les 
persones aturades.

11.1. Estudi sobre el perfil de les persones 
aturades de la Zona Nord. 

11.2. Desenvolupament d’un programa de 
formació i pràctica laboral que permeti 
millorar la inserció de les persones aturades 
atenent a les potencialitats del territori i 
el seu entorn. 

11.3. Establir línies de treball conjuntament 
amb l’Escola d’Adults. 



Activació Econòmica

12. Impuls a les accions en matèria 
d’economia social i solidària.

12.1. Accions d’acompanyament i formació 
per al desenvolupament de projectes en 
matèria d’economia social, solidària i 
cooperativa. 

12.2. Estudiar les possibilitats 
d’activació econòmica que ofereix el 
territori: Rec Comtal, Parc de 
Collserola... i donar suport a les 
iniciatives que se’n derivin. 



Ecologia Urbana

13. Reducció de l’escletxa digital a la 
Zona Nord. 

13.1. Millora de la xarxa de connexió a 
internet dels equipaments públics i centres 
educatius a la Zona Nord. 

13.2. Desenvolupar accions formatives en 
matèria d’alfabetització digital. 



Ecologia Urbana

14. Millora de la xarxa d’equipaments de 
la Zona Nord.

14.1. Definició del pla d’equipaments de la Zona Nord que permeti 
donar resposta a les necessitats actuals i futures del territori 
en aquesta matèria. 

14.2. Millora de les instal•lacions del Campillo de la Virgen per 
a la pràctica esportiva i comunitària. 

14.3. Adequació dels vestidors del camp de futbol de Ciutat 
Meridiana. 

14.4. Estudiar la ubicació provisional d’un Casal de Joves.  

14.5. Definició de la futura zona d’equipaments esportius a Can 
Cuiàs. 

14.6. Definició de la futura zona d’equipaments de l’antic camp de 
futbol de Ciutat Meridiana. 

14.7. Definició de la futura zona d’equipaments de la Granja del 
Ritz. 



Ecologia Urbana

15. Estratègia integral per a la 
dignificació de l’espai públic a la Zona 
Nord. 

15.1. Adequació d’espais actualment en desús per al 
desenvolupament d’activitats comunitàries. 

15.2. Millora de la zona de l’antic camp de futbol de 
Ciutat Meridiana.

15.3. Millora de la senyalització de carrers i serveis. 

15.4. Adequació de la zona del Parc Central de Torre 
Baró. 

15.5. Generar noves àrees de joc infantil i manteniment 
de les existents. 

15.6. Estudi per a la identificació dels espais 
públics/privats a Ciutat Meridiana  



Ecologia Urbana

16. Actuacions per a la millora de la 
connectivitat i accessibilitat als 
barris de la Zona Nord.

16.1. Escales mecàniques entre el C/Agudes i la 
Plaça del Metro de Ciutat Meridiana i adequació 
de l’entorn per a millorar l’accessibilitat. 

16.2. Accions de millora i adequació de vials 
per a millorar la connectivitat entre la part 
alta i la part baixa de Torre Baró. 

16.3. Encàrrec del projecte per a la millora de 
la connexió entre Ciutat Meridiana i Can Cuiàs
per la zona de Torrent del Bosc. 



Gràcies!


