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Objectius 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. 



Ordre del dia

1. Àmbit Drets Socials i Educació:
– Acció 1.1 i 4.2. Espai Zona Nord: OAC i OH.
– Acció 1.2 i 1.3. Ampliació del projecte A Porta.
– Acció 10.5. Acompanyament i suport al teixit associatiu juvenil. 
– Acció 14.1. Millora de la dotació d’infraestructures TIC a les escoles. 

2. Àmbit Activació Econòmica:
– Acció 11.2. Programa de suport a la convalidació d’estudis. 
– Acció 12.2. Acompanyament i formació per al desenvolupament d’iniciatives 

d’economia social, solidària i cooperativa: diagnosi economia de les 
cures i punt itinerant. 

– Acció 11.2. Estudi de les possibilitats d’activació econòmica del 
territori – Projecte a Vallbona. 

– Projecte Bona Feina – Barcelona Activa. 

3. Àmbit Ecologia Urbana:
– Acció 15.4. Millora de les instal·lacions del Campillo de la Virgen. 
– Acció 17.2. Millora de la connectivitat a Torre Baró. 
– Acció 16.1. Adequació d’espais actualment en desús per al desenvolupament 

d’activitats comunitàries. 
– Acció 16.7. Definició d’un Pla Director per a la Transformació Urbana a 

Vallbona. 
– Acció 15.5. Vestidors camp de futbol Ciutat Meridiana. 
– Repàs a projectes en marxa. 



Drets Socials

Espai Zona Nord: OH i OAC

Descripció de l’acció:
– Ubicació, en un mateix local, dels serveis de la nova 

oficina d’habitatge de la Zona Nord i dels serveis que 
presta l’antena de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC) que existeix al territori. S’incorpora també a 
aquesta cartera de serveis el Punt d’Assessorament 
Energètic.

– Voluntat d’establir una atenció municipal integral que 
permeti aprofitar sinèrgies i generar dinàmiques de treball 
cooperatives entre ambdós serveis. 

– Oficina d’Habitatge: durà a terme serveis d’atenció i 
assessorament legal. 

Ubicació:
– Carrer Escolapi Càncer 1-5 (Locals 7 i 8). 

Estat del projecte:





Drets Socials

Ampliació del projecte A Porta

Descripció de l’acció:
– Sota el paraigües de Pla de Barris es dóna continuïtat a la 

prova pilot que es va dur a terme del projecte A Porta, 
impulsat per la CONFAVC. 

– El projecte s’amplia als tres barris: Ciutat Meridiana, 
Torre Baró i Vallbona. 

– Manté el seu esperit inicial d’ajudar en el combat contra 
la pobresa energètica.

– Voluntat de reforçar el seu paper “d’altaveus” de cara el 
veïnat per tal d’apropar serveis, iniciatives comunitàries, 
projectes, etc. que es desenvolupin a la Zona Nord. 

– Continua amb l’esperit d’implicació de veïns i veïnes de 
cada un dels barris per tal exercir com a picaportes.  



Drets Socials

Acompanyament i suport al teixit associatiu 
juvenil
Descripció de l’acció:

– Suport en la constitució, consolidació i ampliació de la 
proposta de Casal de Joves de la Zona Nord. 

– Proposta que estem treballant conjuntament amb el 
col·lectiu joves. 

– Establir lligams entre totes les iniciatives formal i 
informals de caire juvenil existents a la Zona Nord. 

– Dotar al jovent d’una figura referent que faci aquest 
acompanyament. 

– En paral·lel estem treballant per dotar al jovent d’un 
espai on poder desenvolupar reunions, trobades, activitats, 
etc. 

Data d’inici de la prestació del servei: 
– A partir de febrer de 2018 es començarà a prestar aquest 



Educació 
Millora de la dotació d’infraestructures 

TIC a les escoles.

Descripció de 
l’acció:

– Definició conjunta 
entre les escoles i 
el Consorci 
d’Educació de les 
necessitats de 
millora dels 
centres en matèria 
d’infraestructures 
TIC, 
instal·lacions, 
equips, etc. 

– Fomentar des dels 
centres educatius 
l’alfabetització 
digital i combatre 
l’escletxa digital. 

Escoles Dotació

Escola Ferrer i 
Guàrdia

• Panell interactiu (instal∙lació
fixe).

• Renovació del servidor del 
centre. 

• Ordinadors portàtils
• Estacions multimèdia 

(pantalla i altaveus).
• Carros portàtils
• Tauletes

Escola Mestre 
Morera

• Panell interactiu (instal∙lació
fixe).

• Ordinadors portàtils
• Tauletes



Activació Econòmica

Programa de suport a la convalidació 
d’estudis. 

Descripció de l’acció:
– Creació d’un servei d’assessorament, acompanyament jurídic 

i subvenció econòmica per facilitar que les persones 
emigrants de la Zona Nord puguin homologar els seus estudis 
no universitaris del país d’origen.

– Facilitar la inserció de qualitat de les persones 
immigrades residents als barris de Zona Nord.

Qui es pot beneficiar:
– Persones d’origen migrant amb estudis no universitaris al 

seu país d’origen que no hagin estat homologats a l’Estat 
espanyol. 

– Hauran de ser persones empadronades als barris de la Zona 
Nord (Vallbona, Ciutat Meridiana, Torre Baró) des de fa, 
com a mínim, 3 mesos. 

– Inici del servei: gener de 2018.



Activació Econòmica

Programa de suport a la convalidació 
d’estudis. 

Espais de derivació:
– Entitats d’inserció laboral que treballen al territori. 

– Projectes de l’administració pública que es desenvolupen en 
matèria ocupacional a la Zona Nord. 

– Persones beneficiàries del Servei d’Acompanyament Jurídic 
que es presta a les persones migrades a la Zona Nord. 

– Xarxa associativa i comunitària del territori, especialment 
de les entitats que conformen la Xarxa Laboral de la Zona 
Nord. 

– Iniciativa pròpia de la persona interessada.



Activació Econòmica
Servei d’exploració i diagnosi d’activitats 
econòmiques en l’àmbit de les cures a la 
Zona Nord

Descripció de l’acció:
– S’emmarca en la  línia d’acompanyament al desenvolupament 

de projectes d’economia cooperativa social i solidària. 

– Es tracta d’analitzar els perfils de les persones que reben 
i ofereixen serveis de cures a les persones així com el 
tipus de demanda existent en aquest àmbit a la Zona Nord. 

– Analitzar els serveis existents al territori. Com es 
cobreix la demanda actualment? En quines condicions es 
cobreix? Es fan dins l’economia formal? Informal?



Activació Econòmica
Servei d’exploració i diagnosi d’activitats 
econòmiques en l’àmbit de les cures a la 
Zona Nord
Descripció de l’acció:

– Possibles xarxes comunitàries que ofereixen també suport o 
accions en aquest àmbit. 

– Detectar persones i col·lectiu interessats en 
professionalitzar-se en aquest àmbit.

– A partir d’aquesta diagnosi veure possibilitats d’activació 
econòmica: formació, acompanyament a l’emprenedoria… 

Procés:
– Novembre-Gener: Exploració al territori, grups de treball, 

entrevistes, etc. 

– Febrer: Elaboració de l’informe i propostes d’actuació. 



Activació Econòmica
Punt itinerant de suport a les iniciatives 
econòmiques 

Descripció de l’acció:
– Donar suport a la creació de nous projectes 

socioempresarials i/o sociocomunitaris liderats per 
persones del territori, o bé que tinguin un impacte positiu 
en el seu desenvolupament en ESS.

– Acompanyar i ajudar a impulsar projectes socioeconòmics, 
donar suport a persones emprenedores i, fins i tot, 
consolidar i enfortir organitzacions, entitats i empreses 
de l’àmbit de l’ESS.

– Servei que es desplaça, prèvia cita, al territori per 
acompanyar des de la proximitat. 

Com contactar/derivar:
– Es farà una campanya de comunicació i difusió específica. 

– La persona encarregada de la prestació del servei farà 
trobades amb agents que treballen en matèria d’inserció a 
la Zona Nord.  



Activació Econòmica
Projecte d’ocupació a Vallbona

Descripció de l’acció:
– Identificació del nombre de persones en situació d’atur o 

precarietat laboral a Vallbona.

– Definir les necessitats, interessos i motivacions de les 
persones en situació d’atur.

– Anàlisi dels sectors econòmics d’actuació prioritària al 
territori. 

– Identificar entre 3-5 projectes en matèria d’ocupació que 
puguin ser susceptibles de dur-se a terme per tal de 
millorar l’ocupabilitat de les persones aturades. 

Calendari:
– Inici del treball al gener de 2018. 



Activació Econòmica
Bona Feina

Descripció de l’acció:
– Programa de subvencions a empreses per afavorir la 

contractació de persones durant un mínim de 12 mesos. 

– Ajuts ordinaris de fins a 10.000 euros per contractació de 
persones > de 40 anys en situació d’atur de llarga durada i 
persones participants en itineraris d’inserció laboral de 
Barcelona Activa. 

– Ajuts extraordinaris: 10.000+2.000 euros per contractació 
de persones en risc d’exclusió social o residents en 
territoris de Pla de Barris i amb participació en accions 
de formació/orientació laboral.  



Ecologia Urbana
Millora de les instal·lacions del Campillo
de la Virgen.

Descripció de l’acció:

• Millora de l’espai del Campillo de la Virgen amb un 
doble objectiu: 

– Generar una nova zona coberta per a la pràctica esportiva. 

– Adequació de l’espai per al desenvolupament d’activitats 
comunitàries (festa major, concerts, cinemes a la 
fresca...).

Estat de la intervenció: 

• Ja disposem d’un projecte bàsic. 

• A partir de la segona setmana de gener, sessions de 
treball amb les entitats i els veïns i veïnes del barri.

On estem?

Estudis previs Projecte executiuAvantprojecte Licitació d’obres Obres

Participació







Ecologia Urbana

Millora de la connectivitat a Torre Baró.

Descripció de l’acció:
– Fer possible, mitjançant transport públic, la connexió entre 

la part alta de Torre Baró i la part baixa del barri, on es 
situen els equipaments i serveis. 

– Això implica la definició d’un model de transport que ho 
faci possible: “bus a demanda”. 

– Es duran a terme actuacions de millora de l’espai públic per 
fer possible aquesta connexió: adequació de la pavimentació 
de carrers, millora de la senyalització, ampliació de 
voreres, consolidació de talussos…

Estat de la intervenció: 
– Hem iniciat la definició de la proposta de connexió. 

– S’han determinat els punts dels vials sobre els que caldria 
intervenir per garantir la connexió. 

– A partir de gener de 2018: inici dels projectes i del procés 



Ecologia Urbana

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

Descripció de l’acció: 
– Convertir espais actualment en desús en escenaris 

d’activitats comunitàries: zones d’estada, de jocs 
infantils…

Propostes d’espais d’intervenció:
– Vallbona: entorns de la Plaça Primer de Maig. Proposta: 

àrea de jocs infantils. 

– Torre Baró 1: cruïlla carrers Llerona/Balenyà. Proposta: 
àrea de jocs infantils. 

– Torre Baró 2: C/Escolapi Càncer per sobre de l’actual Casal 
de Barri. Espai d’estada. 

Estat de la intervenció:
– Validació dels espais per part del Grup Impulsor. 

– Encàrrec d’estudis topogràfics per analitzar viabilitat de 
la intervenció. 

– Encàrrec de l’avantprojecte i projecte. 



Ecologia Urbana

Pla Director per a la Transformació Urbana 
a Vallbona

Descripció de l’acció: 
– Impulsar la implicació veïnal en l’elaboració d’un Pla 

director per a la transformació urbana a Vallbona. 

– Document que permeti arribar a un relat de consens sobre el 
futur de  Vallbona a partir de les grans transformacions 
urbanes a la vista, especialment el soterrament de les 
línies de Rodalies. 

– Tenir presents tots els elements potencials que té el 
barri: lligam amb el riu Besòs, granja del Ritz, zona 
agrària de La Ponderosa, entorns del Rec Comtal…

– Aquest document haurà de partir d’una diagnosi i permetre 
l’elaboració d’una sèrie de propostes/reflexions  segons 
els àmbits que es determinin (Mobilitat, model urbà, 
equipaments, habitatge, activitat econòmica...).

“Mi d  B ò ”  



Ecologia Urbana

Pla Director per a la Transformació Urbana 
a Vallbona

Proposta de calendari: 
– 1r trimestre 2018: Definició de l’estat actual del barri i 

afectacions de futurs projectes.

– 2n i 3r trimestre 2018: Inici del procés de participació 
per tal de definir objectius i eixos de treball. 

– A partir del 4t trimestre de 2018: Redacció del document de 
Pla Director a nivell de necessitats de canvis de possibles 
canvis de planejament, calendari d’accions, etc. 



Ecologia Urbana

Adequació dels vestidors del camp de futbol de 

Ciutat Meridiana. 

Descripció de l’acció: Millora dels actuals vestidors del 
camp de fubol de Ciutat Meridiana. 

Estat de la intervenció:
– Actual: En procés de redacció del projecte executiu. 

– Febrer-Maig: Aprovació i licitació de les obres. 

– Juny/setembre 2018: Execució de les obres. 

Pressupost previst:  
500.000 €

Estudis previs Projecte executiuAvantprojecte Licitació d’obres Obres

On estem?







Gràcies!

Més informació a:
pladebarris.barcelona

i
pladebarris@bcn.cat


