
 



El Pla de Barris de la 

Trinitat Vella 
Recull d’accions 2017-2020 



Caminades i esport per a Gent gran amb CEM 

 
Pla de barris amplia aquest projecte amb l’objectiu  de potenciar l’activitat 

física entre aquella població, que per edat, costums o situació econòmica, no 

realitzen activitat física regularment. 

 

Combina dos tipus d'activitat: 

 

• Caminades suaus pel parc, d'uns 30 minuts de durada, amb exercicis 

previs d'escalfament. Durant la sessió, també es proposen exercicis per 

activar la memòria. 

 

• Gimnàstiques orientals: tai-txi i txi-kung, que proposen una sèrie de 

moviments suaus i harmònics on es combina respiració, concentració 

mental i moviment. 

 

A partir d'un grup de treball del barri de La Trinitat Vella, format per 

l'Ambulatori, Serveis Socials, ASPB, PdB i el CEM, es decideix fer una 

programació d'activitats físiques (caminades i tai txi) per a gent gran del barri 

a través del CEM. 



Accions i projectes que incideixin en la inclusió de la 

diversitat i la convivència: Activitat esportiva per a 

dones 

 

Aquesta acció sorgeix de la demanda del grup de dones 

de costura del barri que volen fer esport en un espai 

compartit exclusivament amb dones. PdB i el futur Servei 

d'Interculturalitat va recollir aquesta demanda per definir-la 

i executar-la amb la col·laboració del CEM de La Trinitat 

Vella. 



Servei per a la integració social de joves migrades a 

través de l’esport 

 
El projecte treballa explícitament amb noies de Pakistan que van arribar per via 

Reagrupament Familiar. 

 

Alguns dels aspectes més rellevants del Reagrupament Familiar i que suposen canvis 

complexes per a la població nouvinguda i per a la societat d’acollida es poden concretar 

en: 

 

Un reajustament en la dinàmica relacional familiar, ja que canvien els processos 

d’assentament de les famílies i les seves xarxes de sociabilitat. 

Un nou procés per als nuclis familiars, tant per a les persones reagrupants com per als 

familiars reagrupats que no comença des de zero, però sí en un context social, cultural, 

econòmic i administratiu nou i molt diferent del context d’origen. Aquest procés 

comporta canvis en les necessitats i les demandes de les famílies. 

La Sala Jove del barri de La Trinitat Vella procura donar resposta a les necessitats 

abans esmentades i incorpora joves migrades a les activitats que ofereix a diferents 

grups de joves durant el temps lliure. No obstant, valoren la necessitat de crear un espai 

de trobada exclusiu per aquest perfil de noies joves detectades al barri. 



Reforç escolar a través de l'anglès i el joc: 3xit angl3s 

 

Programa de reforç escolar a través de la llengua anglesa 

i el joc. Aquest programa es desenvolupa en coordinació 

amb l'equip de professors de l'escola Ramon Berenguer III 

i escola Ramon y Cajal per tal de donar continuïtat a l'aula 

i reforçar les necessitats reals del perfil d'alumnes. 



Organitzadores comunitàries 

 

La proposta passa per un servei puntual al territori per tal 

de dur a terme un projecte comunitari que pugui ser 

l’embrió d’una nova manera de treballar. A cada barri es 

defineix un projecte específic però tenen en comú 

l’objectiu de fer xarxa entre els diferents serveis, actuar 

amb veïns i veïnes a títol individual. 

 

En el cas de La Trinitat Vella es vol treballar entorn al 

projecte d'imatgeria festiva del programa Caixa d'Eines. 

Aquest és un projecte que posa en interacció les escoles, 

les AFA's i les entitats de cultura popular del barri per 

dissenyar, construir i dinamitzar  Capgrossos i gegants. 



Taller d'escacs 

 

Aquesta acció parteix d'una experiència prèvia de 

col·laboració entre les entitats del barri Al-Mustaqbal i 

Esfera, en el marc de la Setmana de la Convivència, en la 

que es van oferir uns tallers d'escacs oberts als infants del 

barri. Davant dels resultats, l'Associació de Veïns de La 

Trinitat Vella, va fer demanda al Pla de barris i al Districte 

de donar continuïtat a l'experiència com un extra-escolar 

durant el següent curs obert a tots els infants del barri. 



Jocs infantils de l'escola Ramon Berenguer III 

 

Substituir els jocs infantils deteriorats del pati de l'escola. 



Dinamització del Parc de la Trinitat amb activitats 

culturals: La Mercè al Parc 

 

Aquesta acció és d'àmbit de ciutat, promoguda per l'ICUB. 

Consisteix en portar espectacles de la programació de La 

Mercè a espais verds dels barris perifèrics de la Ciutat, 

amb l'objectiu de descentralitzar i distribuir millor les 

activitats de les festes de La Mercè. 



Las Magas: grup de costura d'arts escèniques 

 
L’objectiu general d’aquesta acció ha consistit a oferir una experiència 

formativa i professionalitzadora a deu dones del barri de Trinitat Vella, 

participants als tallers de costura del Servei d’Interculturalitat o altres 

dones que tinguessin interès a professionalitzar-se en la confecció de 

vestuari per a espectacles. S’ha realitzat amb l’entitat Comuart i 

Pedra, que han liderat la formació, i amb la col·laboració de 

l’Associació Grup de Dones de la Trinitat Vella, que han cedit el local 

que utilitzen normalment i les màquines de cosir. Aprofitant el procés 

de dinamització de la cavalcada de Reis del 2018 amb les entitats del 

barri, s’ha volgut vincular també l’acció de costura en arts escèniques. 

D’aquesta manera, el grup de dones que han participat en la formació 

s’han centrat en el disseny i confecció d’una proposta de vestuari que 

han anomenat Las Magas i que els ha permès participar com un grup 

d’acompanyament a la cavalcada. 



Projecte "Apoderar-se a la Trinitat Vella“ 
 

Aquesta acció s'ha definit conjuntament entre l’Agència de Salut Pública de Barcelona, Barcelona 

Activa i Foment de Ciutat. A partir de les diagnosis i exploracions al territori, es veu necessari atendre 

un perfil de dones del barri a l'atur i que per raons de salut mental (depressió, baixa autoestima, etc.) 

han deixat de buscar feina i no estan vinculades a cap servei. 

 

S'inspira en el projecte "Fem Salut Fem Barri" dins del programa “Barcelona Salut als Barris”, a la 

Verneda i la Pau, i finançat pel Pla de Barris. Es tracta d’una intervenció comunitària de promoció de 

la salut que combina píndoles del benestar amb accions de retorn a la comunitat, arrel de la qual 

s’ha obert el desig de moltes persones de re-vincular-se al mercat de treball. És així com estem 

observant derivacions del “Fem Salut Fem Barri” a projectes ocupacionals del Pla de Barris.   

 

Arrel d’aquesta experiència d’èxit es decideix apostar per un projecte pre-ocupacional per a 

persones de la Trinitat Vella que treballi des d’una òptica individual, grupal i comunitària, aspectes 

per millorar el benestar de les persones a fi de generar desig de vincular-se al món laboral. És des 

d’aquesta visió holística de les dinàmiques d’atur com pensem que podem tenir més impacte en 

aquest col·lectiu. Aquest enfoc lliga també amb les recomanacions del document “Intervencions per 

a la millora del benestar emocional de les persones en atur” (Ajuntament de Barcelona, Gener del 

2018). 

 

L’objectiu general d’aquest projecte és doble, d’una banda activar el desig de treballar en persones 

del barri de la Trinitat Vella i d’una altra, aconseguir que persones del barri que no estaven 

vinculades a recursos ocupacionals es vinculin al dispositiu de Treball als Barris de Barcelona Activa 

a la Trinitat Vella.  



Dinamització del parc de skate 

 

Aquesta acció respon a la necessitat de dinamitzar el nou 

parc d’skate per evitar dinàmiques no volgudes. Consisteix 

a oferir un taller d’skate dos dies a la setmana, utilitzant 

l’espai Barcino del centre Centre Cívic Trinitat Vella i 

l’skatepark de Baró de Viver. Al mateix temps, s’ha fet un 

acompanyament de formació i consolidació de l’entitat 

esportiva que fa el taller per part del Centre Cívic Trinitat 

Vella. D’altra banda, l’entitat s’ha integrat a la Xarxa Jove 

de Trinitat Vella i ha participat en diferents accions de 

dinamització dels joves del barri. Uns 60 infants i joves de 

la Trinitat Vella, Baró de Viver i, fins i tot, de Sant Andreu 

es beneficien setmanalment d’aquesta acció. 



Renovació de les carrosses reials i dinamització de la 

Cavalcada 
 

Aquest projecte s’ha encarregat de millorar i actualitzar les carrosses de la 

cavalcada de Reis del barri, amb la idea que siguin polivalents i es puguin 

utilitzar per a altres activitats. Un grup de treball format per la comissió de 

festes, un jove dissenyador del barri sota la mentoria d’un dissenyador 

professional de carrosses, les comparses de carnaval Triniteiros i Caja de 

Pandora, l’Associació de Veïns de la Trinitat Vella i el Centre Cívic Trinitat 

Vella han fet el seguiment i presa de decisions en el procés. El projecte s’ha 

fet en dues fases. La primera va consistir a dissenyar tres propostes 

conceptuals i promoure una votació popular durant la cavalcada de Reis del 

2018 per escollir la proposta que més agradés al barri. En la segona fase 

s’han construït quatre plataformes polivalents i les tres carrosses, a partir de 

la proposta més votada, que es munten sobre tres de les plataformes. Durant 

aquesta segona fase s’han contractat dues persones aturades del barri amb 

experiència laboral en el camp de les arts escèniques i la cultura popular. 



Projecte “Juguem junts: Espai de criança” 
 

Aquest projecte consta de dues parts. En una primera fase es promou 

un espai de trobada i intercanvi entre les escoles del barri i les 

famílies, mitjançant una activitat de psicomotricitat durant el primer 

trimestre escolar dins les aules de P3, on les famílies també 

participen. En una segona fase, aquest espai de trobada es trasllada a 

l’horari extraescolar, on es promou un espai per compartir temes 

relacionats amb la criança, amb la participació dels diferents serveis 

del territori. 

 

Durant el curs 2017-2018 han participat les dues escoles públiques. 

25 famílies de l’escola Ramon Berenguer III i 15 de l’escola Ramon y 

Cajal. Representen el 50% de les famílies de cada escola de P3. El 

curs 2018-2019 s’està duent a terme a les tres escoles del barri: 

Ramon Berenguer III, Ramon y Cajal i Santíssima Trinitat. 



Documental sobre la Presó de Dones de la Trinitat 

 

S’ha realitzat un documental sobre el paper de la presó a 

la Trinitat Vella durant l’època franquista, on han participat 

els membres del grup de treball sobre memòria del barri. 



Projecte "Fem lleure a la Trini“ 
 

Consisteix en una oferta de cursos formatius en el lleure educatiu, 

amb titulació de monitoratge o de direcció en el lleure. A través 

d’aquests cursos es promou l’educació en valors, l’oci saludable, la 

formació i les primeres experiències laborals en l’àmbit del lleure entre 

els joves de la Trinitat Vella. Tanmateix, aquests cursos també tenen 

per objectiu acompanyar i consolidar les iniciatives que hi ha al barri 

en matèria de lleure educatiu, com és el cas de l’esplai La Tortuga o el 

festival El Charco i l’entitat de joves Maletas Viejas. S’han dut a terme 

dos cursos de monitoratge amb 30 beneficiaris i durant el 2019 es farà 

un curs de direcció en lleure educatiu. 

 

Aquest projecte es fa en col·laboració amb l’Agència de Salut Pública 

de Catalunya. 



Llengües maternes: aprenentatge de l'urdú i l'àrab 

 

Aquesta acció consisteix a oferir classes d’urdú i àrab a 

infants i joves del barri en general, entre les ofertes 

d’extraescolars dins les escoles. Tenint en compte la 

presència de famílies d’origen pakistanès i marroquí al 

barri, es considera que aquesta acció afavoreix la 

vinculació d’aquestes famílies amb els centres educatius 

del barri i el reconeixement d’aquesta realitat cultural del 

barri. En l’actualitat estan en funcionament dos grups 

d’àrab, amb dotze infants cadascun, i un grup d’urdú, amb 

dotze infants. Aquest projecte compta amb el suport del 

Departament d’Interculturalitat, el Servei d’Interculturalitat 

del Districte de Sant Andreu i l’Associació Al-Mustaqbal 

vinculada a la mesquita La Paz. 



Tastet d'oficis: renovació dels llums de Nadal 

 

Aquest projecte recull la proposta de mentoria de l’entitat 

Esfera de Trinitat Vella. Consisteix a aprofitar la mentoria 

que l’entitat Esfera ja desenvolupa amb els joves del curs 

formatiu “Tastet d’oficis” d’electricitat de Barcelona Activa, 

per actualitzar els llums de Nadal de l’Associació de 

Comerciants. Aquesta acció ha permès la contractació de 

tres participants del “Tastet d’oficis”, als quals s’ha ofert 

una experiència laboral. 



Millores a l’espai públic de la zona nord 
 

La situació d’espera de la transformació urbanística de la zona nord del barri, a l’entorn 

de la presó de la Trinitat Vella, ha comportat que durant molt de temps no es realitzés 

cap obra de millora d’aquesta zona i experimentés un procés de degradació. Davant 

d’aquesta situació el Pla de Barris proposa intervencions de dignificació de la 

provisionalitat de determinats espais públics, com les pistes esportives de Pare Pérez 

de Pulgar i les escales de Pare Manjón que, d’altra banda, coincideix com un dels 

espais amb més percepció d’inseguretat que es van destacar durant les “Marxes 

exploratòries en clau de gènere” que es van fer el 2017 i a partir de les quals es van fer 

els estudis previs. 

 

Aquesta acció consisteix en la contractació de cinc persones en situació d'atur al barri 

(usuaris del dispositiu "Treball als Barris") a través d'una empresa d'inserció per a 

l'adequació d'espais públics de la zona nord del barri, oferint així un projecte 

d'experimentació laboral amb formació i contractació durant sis mesos. Està vinculat al 

projecte de dignificació provisional de l'espai públic de la zona nord. 

 

L'execució de les obres està prevista per al maig de 2019. 



Millores a l'Escola 'Ramón y Cajal' 

 

A l’Escola Ramón y Cajal s’han fet obres de millora. 

Aquestes obres han permès condicionar millor 

l’equipament educatiu amb la voluntat d’adaptar-lo a les 

necessitats actuals i al projecte educatiu de futur de 

l’escola. 



Reurbanització de la plaça dels Drets dels Infants 
 

Aquesta actuació ha volgut dotar d’una nova plaça el barri, amb el nom de 

plaça dels Drets dels Infants. De fet, consisteix en l’ampliació d’un espai públic 

que ja utilitzaven els veïns i veïnes com a espai de trobada i estada, a partir 

d’un solar municipal que hi ha al costat, a la confluència entre el carrer de la 

Foradada i el carrer del Turó de la Trinitat, just davant del centre cívic de la 

Trinitat Vella. Paral·lelament, s’ha intervingut en la mitgera que domina la 

plaça amb una obra artística que tracta sobre els drets dels infants i la 

memòria històrica del barri. Per tirar endavant aquesta obra artística s’ha 

organitzat un procés de selecció, s’ha convidat diferents artistes i arquitectes 

perquè fessin les seves propostes i una comissió de selecció formada per 

l’Associació Comissió per a la Recerca i la Divulgació de la Memòria de la 

Trinitat Vella, l’esplai La Tortuga, Save The Children, el centre cívic de Trinitat 

Vella, l’escola Ramon Berenguer III i l’escola Ramon y Cajal, el Districte de 

Sant Andreu, l’IMPU, l’ICUB, el Departament de Promoció de la Infància i el 

Pla de Barris, que van escollir la millor proposta. 

 

La data aproximada per a la execució de l'obra de la mitgera és juliol / 

setembre de 2019. 



Millores al passadís de la Trinitat Vella 
 

El passadís de la Trinitat Vella consisteix en un espai de pas que comunica el 

centre del barri amb serveis i equipaments importants, com l’escola, 

l’ambulatori, l’escola bressol, el CEM o el Centre Cívic Trinitat Vella i l’accés al 

metro. A més, com hem dit anteriorment, als locals del passadís hi conviuen 

diversitat d’entitats culturals molt actives. Per tant, és un passadís molt 

transitat. Per això durant els últims anys ha experimentat una important 

degradació amb l’aparició d’esquerdes, goteres, terra relliscós, sostres 

precaris o caiguts, baixants obstruïts, etc. Davant d’aquesta situació el Pla de 

Barris ha proposat fer un aixecament de plànols del conjunt de locals i espais 

que conformen el passadís, fer una diagnosi sobre les patologies que pateix, 

promoure les obres necessàries per resoldre les problemàtiques amb el 

lideratge de serveis tècnics del Districte de Sant Andreu i, finalment, elaborar i 

executar un projecte d’obres de millora del passadís. Aquestes millores volen 

dignificar l’espai d’estada i de trànsit, així com donar visibilitat a les entitats i la 

seva activitat, substituint alguns dels murs que separen els locals del passadís 

per vidres i obrint un accés del passadís al centre cívic. 



Construcció d'un nou casal per a gent gran 

 

Amb la compra i adequació per part del Pla de Barris dels 

locals situats a la carretera de Ribes, el barri tindrà un nou 

equipament per a la gent gran que donarà resposta a una 

de les demandes històriques del veïnat. 



Ampliació de l'educadora de la Biblioteca 

 

Consisteix en donar suport a la Biblioteca de La Trinitat 

Vella en l'ampliació de l'educadora de l'equip per tal de 

generar més accions d'oci saludable i necessitats 

formatives entre els joves, potenciar la seva vinculació a la 

Xarxa de Biblioteques i promoure la convivència amb la 

resta de persones usuàries 



Els nostres cossos, les nostres danses 

 

Aquest acció es planteja com un punt de partida per 

generar un projecte integral que doni lloc a diversitat 

d'accions educatives des d'una perspectiva intercultural i 

de gènere.  Així, la Xarxa Jove de Trinitat Vella, 

conformada per diferents serveis del territori, a partir de la 

demanda concreta d'un grup de joves de participar en un 

taller de dansa "twerk", es proposen iniciar una acció que 

doni cobertura a aquesta demanda consolidant un primer 

grups que doni lloc a altres accions de lleure i educació. 

Aquesta primera acció ofereix un taller de dansa "twerk" 

on es treballaran diferents aspectes sobre la concepció del 

cos a la nostra societat en clau de gènere. 



Summer Festival. Programació activitats d'estiu de la 

Sala Jove de La Trinitat Vella 

 

Summer Festival consisteix en un programa d'activitats 

d'educació i lleure que la Sala Jove desenvolupa durant el 

mes de Juliol per oferir als joves del barri que no marxen 

fora. Entre altres activitats, hi ha sortides i visites a 

equipaments, excursions, activitats esportives o de caire 

cultural, etc. 



Programes de dinamització de les instal·lacions 

esportives a l’aire lliure 

 

En el marc del projecte “Itineraris esportius”, es tracta de 

dinamitzar el procés de disseny i construcció de les 

instal·lacions, així com d’organitzar jornades esportives de 

caire lúdic amb la col· laboració del centre esportiu 

municipal (CEM) i l’Institut Barcelona Esports (IBE). 

Aquest projecte es vincularà a una formació i una 

promoció de l’ocupació de monitoratge esportiu. 



Projecte “Las indomables” i accions d’art urbà 
 

A través de la Xarxa Jove formada per diferents serveis i entitats de joves del territori, 

s’ha realitzat diverses accions amb perspectiva de gènere. El Pla de barris ha donat 

suport a la formació del grup de noies joves “Les indomables”, un taller d’art urbà per a 

joves i el projecte “Womart”. 

 

“Les indomables” és un espai de trobada per a un grup de noies, entre 14 i 16 anys, del 

barri, a la biblioteca de la Trinitat Vella. Amb la participació de l’educadora de la 

biblioteca, el Servei de Dinamització Juvenil, el Servei d’Intervenció a l’Espai Públic i les 

mateixes noies es programen activitats i la participació en accions de dinamització 

comunitària. Hi participen quinze noies. 

 

“Taller d’art urbà”. S’ha fet diverses actuacions en murs del barri a través el taller d’art 

urbà per a joves. Hi han participat quinze joves. 

 

“Womart”. Rebobinart i un grup de dones del barri realitzen dues accions d’art urbà en 

clau de gènere. Una primera intervenció es fa en un mur de l’entorn de la guingueta i les 

barbacoes del parc de la Trinitat, i una segona acció, a les escales de Pare Manjón, un 

espai detectat durant les “Marxes exploratòries en clau de gènere” com un dels espais 

insegurs del barri. Hi participen unes vint dones. 



Suport i formació de treballs de recerca històrica amb 

alumnes d'institut 

 

Aquesta acció consisteix en un taller de recerca històrica 

sobre les memòries migrants del barri amb joves de 

l’escola Santíssima Trinitat. Així, l’alumnat ha hagut 

d’aprendre a documentar-se als arxius i biblioteques i 

entrevistar gent gran, la qual cosa ha donat lloc a diferents 

memòries que es penjaran a l’arxiu virtual de memòria 

col·laborativa. En aquest sentit, s’espera que l’arxiu es 

converteixi en dipositari de futurs treballs de recerca, al 

mateix temps que serveixi de recurs pedagògic per als 

centres educatius del barri. 



Promoció de la dinamització del parc de la Trinitat amb 

activitats culturals 

 

Consisteix a oferir activitats al parc de caire cultural al llarg 

del curs, amb l’objectiu de promoure la dinamització del 

parc i l’apropament i l’increment de l’ús del parc per part 

del barri. 



Temps de Joc 

 

Aquest Programa neix amb l’objectiu de donar resposta a 

les necessitats alimentàries, de lleure i educatives durant 

els caps de setmana als barris que presenten els 

indicadors de pobresa més baixos a nivell de ciutat. 

 

Els destinataris són infants entre 5 i 12 anys de famílies de 

màxima necessitat detectades per Serveis Socials en 

coordinació amb els centres escolars i la comissió social 

d’aquests. 



Memòria Visual de Trinitat Vella 
 

Memòria Visual de Trinitat Vella (MVTV) és un projecte col·laboratiu de vocació comunitària que té 

com a objectiu principal recuperar la memòria popular del barri a través dels testimonis gràfics, els 

relats i les iniciatives sòcio-culturals de les veïnes i els veïns que l’habiten. És un arxiu viu, obert i en 

xarxa, construït entre moltes mans –veïnat, entitats, arxius municipals- que va creixent al llarg del 

temps, alimentant i alimentant-se d’iniciatives diverses promogudes pel veïnat, els equipaments i les 

entitats vinculades a la recuperació de la memòria local. 

 

MVTV documenta i fa accessible part del fons fotogràfic de l’Associació per a la Recerca i Difusió de 

la Memòria Històrica de Trinitat Vella, una àmplia memòria visual del barri recollida en fotografies 

domèstiques donades per veïns i veïnes. També inclou entrevistes filmades de testimonis que 

relaten fets rellevants de la història del barri. Memòria Visual de Trinitat Vella és el pal de paller del 

projecte Memòria Popular Col·laborativa, desenvolupat en el marc del Pla de Barris de Trinitat Vella, i 

coordinat per l’Observatori de la Vida Quotidiana (OVQ). 

 

La Biblioteca Trinitat Vella-J. Barbero ha participat activament en aquest projecte, organitzant i 

realitzant càpsules formatives al voltant de la investigació històrica per a veïnes i veïns i alumnes 

d’escola, albergant un cicle de converses per a construir memòria amb el veïnat, participant en un 

diari sobre les lluites socials al barri, i acollint una sessió de mapeig al voltant d’iniciatives de la 

memòria històrica de Trinitat Vella. 

 

Més informació a https://www.memoriavisualtrinitatvella.barcelona/ 



Recull, treball i difusió de la memòria popular 

col·laborativa 

 

Aquesta acció consisteix a crear un arxiu virtual que 

permeti recollir i classificar per temàtiques les imatges i 

audiovisuals que ja van aportar veïns i veïnes i recollir-ne 

de noves. D’altra banda, aquest arxiu s’ha completat amb 

els resultats de dues recerques temàtiques (les lluites 

veïnals i les memòries migrants del barri) en format 

d’entrevistes audiovisuals i imatges a l’arxiu virtual. A més, 

per tal de difondre els resultats mitjançant un mitjà 

analògic, s’ha realitzat un diari amb els resultats de la 

primera recerca sobre lluites veïnals i s’ha repartit pel 

barri. 



Instal·lació d'un equipament de cal·listènia 
 

El procés participatiu amb el veïnat de la Trinitat Vella sobre quines 

funcions i usos podia tenir el Camí del Rec al pas per la Trinitat Vella, 

va donar lloc a un avantprojecte que prioritzava el condicionament del 

camí com a espai verd, d’esbarjo i esports. 

 

A partir d’aquests resultats es decideix iniciar la transformació amb 

una primera actuació conformada per l’adequació de camins, 

l’enllumenat i una instal·lació esportiva de cal·listènia. 

 

De fet, la cal·listènia ha estat una demanda d’un grup de joves que 

freqüentava la zona i amb els quals es va fer un procés participatiu per 

tal de definir aquestes instal·lacions. L’execució de les obres va 

incorporar un cap de setmana de formació i construcció participada 

d’algunes de les peces del conjunt de l’obra amb els mateixos joves. 



Metzineres, entorn d'aixopluc per a dones sobrevivint 

a violències 
 

Aquesta acció s'emmarca en la convocatòria anual de subvencions 

per activació econòmica , dins la modalitat 4: Ocupació als territoris: 

dirigida a projectes per impulsar l'ocupació, intervenint sobre 

col·lectius especialment vulnerables, per incrementar la seva 

ocupabilitat i superar situacions de subocupació i 'pobresa laboral'. 

 

L'acció consisteix en un projecte productiu, innovador, flexible i 

sostenible, dirigit a donar opcions laborals estables a dones amb 

trajectòria de consum de drogues sobrevivint a violències; que s'adapti 

a les seves necessitats, expectatives i inquietuds; de manera flexible, 

creativa, partint de la confiança i l'apoderament. A partir de les noves 

tecnologies i el treball comunitari es donarà sortida comercial als 

productes i serveis aportats per part de les dones participants de 

Metzineres. 



Suport en el disseny de l’estratègia d’acció 

comunitària en el desenvolupament dels plans de 

barris - Servei d'Organitzadors Comunitaris 

 

La proposta passa per un servei puntual al territori per tal 

de dur a terme un projecte comunitari que pugui ser 

l’embrió d’una nova manera de treballar al territori. A cada 

barri es defineix un projecte específic però tenen en comú 

l’objectiu de fer xarxa entre els diferents serveis, actuar 

amb veïns i veïnes a títol individual. 



Xarxes sense gravetat 

 
El projecte “Xarxa sense gravetat”, impulsat conjuntament amb el 

Departament de Salut de l’Àrea de Drets Socials, té com a objectiu principal 

crear, desenvolupar i consolidar espais de trobada, producció artística i 

intercanvi d’experiències entre persones de la comunitat, en general, i 

persones amb diversitat funcional o experiència en el camp del sofriment 

mental. 

 

A la pràctica, aquest objectiu es tradueix en la programació d’una sèrie de 

tallers en els centres cívics i casals de barri en sis barris del Pla de barris. 

Aquests són espais naturals i participatius portats per un o més professionals 

vinculats a l’àmbit artístic o cultural segons correspongui a la realitat del taller 

amb una formació específica en la cura cap a la integració de col·lectius 

diversos, que garanteixen un acompanyament i una predisposició sensibles 

cap a les necessitats i els desitjos de les persones que han viscut una 

experiència en el camp de la salut mental o la diversitat funcional. 



Baixem al carrer 

 

Pla de Barris assumeix aquest projecte als barris on ja es 

dur a terme des de fa temps i  l’amplia  a la resta de 

territoris. 

 

El seu objectiu és promoure la millora de la salut física i 

mental i la qualitat de vida de persones majors de 65 anys 

i aïllades socialment per problemes de mobilitat, barreres 

arquitectòniques  i/o dificultats per anar soles pel carrer, 

tenint prioritat aquelles persones que porten més de 6 

mesos sense sortir de casa. L’activitat consisteix en  una 

sortida setmanal  del domicili amb l’ajut del suport tècnic 

necessari ( grues, cadires orugues...) i de voluntaris, i en 

la participació a activitats grupals . 



Projecte ocupacional per a persones en situació 

irregular administrativa 
 

Des del Pla de barris s’aposta per aquest projecte, que busca la millora de 

l’ocupabilitat de persones en situació irregular administrativa i en risc 

d’irregularitat sobrevinguda, que siguin residents a l’Eix Besòs, que té una 

especial importància a  barris com les Roquetes, a través de l’obtenció de 

permisos de treball per la via de l’arrelament social. La realització del projecte 

exigeix el treball conjunt entre les diferents parts de l’administració pública 

implicades en el procés de regularització. El projecte permet obtenir permisos 

de treball per a deu persones residents a l’Eix Besòs, millorar l’ocupabilitat 

d’aquestes persones a través de processos formatius, oferir el suport legal i 

econòmic necessari per a la tramitació del permís de treball, gaudir d’una 

contractació de dotze mesos en un entorn que permeti la professionalització i 

la millora professional de les deu persones beneficiàries, i acompanyar-les a 

nivell ocupacional i social durant tot el procés. 



Servei municipal de canguratge: Concilia 

 

L’anomenat Projecte Concilia funcionarà en un primer 

moment com a prova pilot durant cinc mesos, de manera 

ininterrompuda fins al proper 14 de febrer, amb l’objectiu 

de contribuir a l’harmonització de la vida laboral, familiar i 

personal mitjançant un servei que respongui a les 

necessitats de conciliació existents, principalment per part 

de les dones, pel que fa a l’atenció dels infants a la seva 

cura. Aquest servei es durà a terme als barris que formen 

part del Pla de Barris.  



El projecte “Menjallibres” impulsat conjuntament amb l’IMEB, el Consorci d’Educació i el Consorci de 

Biblioteques, pretén oferir un servei de suport per al desenvolupament de les competències lectores i 

molt especialment el foment i el gaudi de la lectura, entre infants de segon i tercer de primària (7-9 

anys), com a eines que contribueixin a l’èxit escolar i a l’aprenentatge al llarg de la vida. El projecte 

es du a terme en les sis biblioteques situades en barris del Pla de barris i realitza les següents 

accions: 

 

Trobada setmanal d’una hora a l’espai de la biblioteca per fer activitats de lectura en petit grup. 

Lectura individualitzada amb un voluntariat educatiu, provinents en la seva majoria de l’associació de 

mestres Rosa Sensat.  

Activitats lúdiques per desenvolupar el foment i el gaudi de la lectura com ara narracions, 

contacontes,  booktrailers, clubs de lectura i d’altres que es puguin generar a cada biblioteca. 

 

INDICADORS 

 

Nombre d’escoles participants al projecte: 21 

Nombre de nens i nenes participants l’any 2018: 260 (de gener a juny) + 296 (d’octubre a desembre) 

= 556 

Projecte "Menjallibres" 



Programa Baobab  

El programa “Baobab”, impulsat conjuntament amb 

l’IMEB, neix amb la voluntat de donar resposta a una 

situació de desigualtat en les oportunitats educatives i 

de lleure comunitari d’infants i joves a la ciutat de 

Barcelona. Té com a objectius: Impulsar noves opcions 

de lleure en aquells barris on no existeixen o, en cas 

d’existir-hi, es considerin insuficients. Ajudar a 

l’enfortiment i creixement de les entitats ja existents. 

Aconseguir que el lleure tingui visibilitat i 

reconeixement social. El programa és present a la 

majoria de barris del Pla de Barris, excepte a Roquetes 

i a la Zona Nord i es du a terme en dos períodes de 

l’any clarament diferenciats, però amb moltes sinergies 

entre ells: “Baobab estiu” (campaments urbans el mes 

d’agost) i “Baobab curs” (activitats de cap de setmana). 

Aquest és un projecte transversal que té dues 

línies: Baobab Estiu (campaments urbans durant el 

mes d'agost. S'han realitzat l'agost del 2017, 2018 i es 

faran també el 2019) i Baobab Cau: s'ha creat un nou 

cau al barri. Actualment es segueix fent un 

acompanyament a l'equip de caps que ho ha impulsat. 



Programa de rehabilitació de finques vulnerables 

En matèria d’habitatge, un dels objectius del PdB ha estat promoure la rehabilitació de finques de gran 

complexitat (social i econòmica). Si bé és cert que Barcelona disposa d’ajudes per a la rehabilitació, també es 

constata que certes finques (sovint vulnerables socialment) queden al marge d’aquestes ajudes. 

Aquest fet empeny a crear un programa d’ajudes amb un finançament específic i uns criteris d’accés que clarament 

busquen impactar en finques degradades i amb una alta vulnerabilitat social. L’objectiu del programa és: 

• Fer més accessibles les ajudes (que poden arribar a ser del 100% segons condicions socials dels beneficiaris), a 

través d’un acompanyament en tot el procés de rehabilitació (tècnicament, administrativament i socialment). 

• Preservar les condicions de vida dels actuals veïns i veïnes i evitar els possibles moviments d’expulsió. 

• Contribuir en la incorporació al mercat de nou habitatge de lloguer social. 

• Contribuir a la cohesió social gestionant conflictes i propiciant la regulació de la comunitat de propietaris. En el 

seu cas, mitjançar amb el propietari en la millora de les condicions dels llogaters. 

A partir d’una potent diagnosi feta a tota la ciutat de Barcelona (UPC 2017) i identificades les finques amb uns 

indicadors més crítics (socials i de conservació), s’inicia un treball de camp proactiu apropant-se a les comunitats 

detectades i oferint l’acompanyament en el procés de rehabilitació i tramitació d’ajudes. 



Nous perfils professionals a les escoles 

La dotació extraordinària de 61 professionals de l’àmbit psicosocial als centres escolars públics dels barris amb Pla 

de barris té com a objectiu assegurar l’atenció global dels infants i les seves famílies en aquests centres, facilitant el 

treball conjunt i la mirada comuna entre els professionals de l’àmbit educatiu, social i de salut. Per tant, els centres 

han passat de tenir un equip docent a un equip educatiu, adaptant els professionals de cada centre a la realitat de 

l’entorn. 

Aquests perfils professionals es reparteixen entre el total de centres educatius públics dels barris amb PdB (39), en 

les següents especialitats: psicòlegs, educadors, tècnics d’integració social, monitors, mestres especialistes en 

audició i llenguatge, i tècnics del Centre de Recursos Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i 

la Conducta. Tots ells entren a formar part de les escoles a partir del curs 2017-2018 i està previst que la seva tasca 

duri fins al curs 2019-2020. 

La seva funció és, d’una banda, donar una millor atenció especialitzada als alumnes i les seves famílies i, de l’altra, 

garantir la formació i el suport a l’equip docent, de manera que es propiciïn noves cultures de treball conjuntes entre 

serveis socials, centres de salut i altres serveis comunitaris i  de referència. 



Projecte fotogràfic “Setze barris. Mil ciutats” 

El Pla de barris, amb l’impuls de la Gerència 

Municipal i l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona, ha tirat 

endavant un projecte fotogràfic per incorporar a 

l’Arxiu de la Ciutat imatges dels barris que 

tradicionalment han estat invisibilitzats en un sentit 

gràfic. Així, s’encarrega a dos equips –l’Observatori 

de la Vida Quotidiana i la Comuna Fotogràfica– la 

coordinació de diversos fotògrafs que documentin 

alguns d’aquests barris: en concret, els setze barris 

que participen del Pla de barris. 

D’aquest encàrrec en surten setze pràctiques 

fotogràfiques als setze barris, amb molt de treball 

dels fotògrafs amb el veïnat, que acaben produint 

20 fotos de cada barri. 

Per explicar la feina feta entre els fotògrafs i el 

veïnat i mostrar una selecció de les fotografies de 

cada barri s’ha organitzat l’exposició “Setze barris, 

mil ciutats”, al Borsí, durant els mesos de febrer i 

març del 2019. A partir de l’estiu del 2019, 

s’organitzaran exposicions als barris on es 

mostraran les 20 fotos de cada barri. 



 


