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16 de març de 2018

Cohesió social, habitatge, connectivitat i educació,
quatre dels eixos fonamentals del Pla de Barris al
districte de Nou Barris
» L´Ajuntament inverteix 37’4 milions d’euros per impulsar 134 actuacions de
millora pel veïnat de Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona),Trinitat
Nova i Roquetes

» La intervenció a Zona Nord posa en marxa un nou projecte educatiu i social
que pivota en les arts escèniques, crea nous espais esportius i enforteix la
cohesió i la connectivitat entre els seus barris

» El Pla de Barris de Trinitat Nova posa en marxa el nou institut escola amb un
projecte educatiu innovador de barri, s´apropa a Collserola transformant l´espai
verd de Les Feixes i reforça i dinamitza els comerços de proximitat

» El Pla de Barris de Roquetes promou els projectes culturals del barri, millora la
mobilitat i l’accessibilitat, i posa en marxa projectes per reforçar la cohesió i la
bona convivència
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El desplegament del Pla de Barris a cinc barris de Nou Barris, en execució
El Pla de Barris és un projecte extraordinari que actua simultàniament i de forma transversal en
els àmbits de drets socials, activitat econòmica, educació i ecologia urbana, per revertir les
desigualtats a diferents territoris de la ciutat. Nou Barris és el districte amb més plans de barris
de Barcelona i per tant en el que s’actua en més barris. S’hi despleguen 3 dels 10 Plans de
Barris en marxa a la ciutat, i s’actua en 5 dels 16 barris. La Zona Nord (que engloba Ciutat
Meridiana, Vallbona i Torre Baró),Trinitat Nova i Roquetes, són els barris en els que
s’intervé.
L’Ajuntament de Barcelona inverteix un total de 37.434.520 euros per impulsar diverses
millores al veïnat d’aquests 5 barris. A grans trets, la intervenció a la Zona Nord vol revertir els
dèficits urbanístics, impulsar l’activitat econòmica, i millorar l´espai públic i l´accessibilitat i la
connectivitat entre els barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona. Pel què fa a Trinitat
Nova, l’actuació més destacada és la renovació del teixit educatiu i la millora de la qualitat de
l’ensenyament amb la posada en marxa del nou Institut Escola Trinitat Nova. A Roquetes, una
de les accions principals és l´enfortiment de l´economia del barri.
Aquests tres plans, fa mesos que estan en fase d’execució. El Pla de Barris de la Zona Nord és
el que està més avançat, amb un percentatge d’execució del 60%, molt similar al de Trinitat
Nova, que ja porta un 55% d’execució de les seves accions. El Pla de Barris de Roquetes va
tancar la seva fase de definició (desenvolupada, com tots els Plans, de manera conjunta amb el
veïnat, les entitats del barri, i els diversos equips municipals) més tard que els altres, al
novembre de 2017, i es troba en un 35% d´execució.
En el seu conjunt, els 10 Plans de Barri (Bon Pastor i Baró de Viver, El Besòs Maresme, Raval
Sud i Gòtic Sud, La Marina, Sant Genís dels Agudells i La Teixonera, la Zona Nord, Trinitat
Nova, Roquetes, La Verneda i La Pau i Trinitat Vella) el percentatge d’execució actual és del
60%.
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» EL PLA DE BARRIS DE LA ZONA NORD
La Zona Nord engloba Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona, tres dels barris amb menor
renda familiar de la ciutat i reuneix un total de 14.335 habitants. Els objectius específics del Pla
de Barris de la Zona Nord són l’enfortiment del teixit comunitari; l’afavoriment de l’ocupabilitat
de les persones aturades i impuls de l’economia social i solidària; la millora de la connectivitat i
l’accessibilitat als seus barris; el reforç a les escoles i a l’educació en el lleure; i en matèria
d’habitatge, l’enfortiment de les comunitats i de la convivència i la rehabilitació d’edificis. El Pla
de Barris de Zona Nord, actualment amb un 60% d´execució, té un total de 51 accions i un
pressupost de 12.874.520€.

Projectes Motor del Pla de Barris de la Zona Nord
Reforç de l’atenció a la Zona Nord per garantir el dret a l’habitatge
L’habitatge és un dels àmbits prioritaris a la Zona Nord. Per això, el Pla de Barris treballa per
oferir una atenció de proximitat que permeti abordar la complexitat de les problemàtiques
relacionades amb l’habitatge: apropar la feina d’assessorament i d’acompanyament que s’està
duent a terme en els serveis existents, i l’impuls d’iniciatives i propostes per garantir aspectes
clau per a la qualitat de vida com la convivència, la bona conservació de l’habitatge, o
l’enfortiment de les relacions comunitàries.
Accions destacades vinculades a aquest projecte motor


Creació d’una oficina de l’habitatge. Creació d’una oficina d’habitatge a la Zona Nord
que dugui a terme serveis d’atenció i assessorament en clau de proximitat. Amb la
voluntat d'aprofitar les sinèrgies entre serveis i de fomentar l'atenció integral, aquest
espai acollirà també les dependències del PAE (Punt d'Assessorament Energètic) així
com la seu de l'OAC (Oficina d'Atenció a la Ciutadania) de la Zona Nord



Suport a les comunitats veïnals per a la millora de la convivència. Estratègia de
suport a les comunitats veïnals per millorar la convivència i l’enfortiment de les relacions
comunitàries, en coordinació amb projectes i accions ja existents com el Servei de
Suport a les Comunitats i l’Espai Públic o el Projecte A-Porta.



Difusió i formació en eficiència energètica en espais comunitaris. Conjunt d’accions
de difusió i formació en eficiència energètica en espais comunitaris com locals d’AFA o
casals de gent gran, per exemple.



Rehabilitació, dignificació i millora del parc d’habitatges de la Zona Nord. Conjunt
d’accions per afavorir els mecanismes per a la dignificació dels habitatges i la millora de
la qualitat del parc edificat de la Zona Nord.
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Cohesió social: enfortiment de l´acció comunitària al territori
El Pla de Barris treballa en l’impuls i el reforç de les actuacions comunitàries per enfortir les
entitats i les associacions del barri, fomentar la participació de les persones d’origen cultural
divers i promoure accions formatives adreçades al teixit comunitari.
Es promouen accions que posen en valor el barri: la riquesa i la diversitat culturals, la tradició
associativa o les xarxes de suport mutu. Es treballa en l’enfortiment del sentiment de pertinença
al territori i l’orgull dels barris que conformen la Zona Nord.
Es reforcen les sinergies, la cohesió, el treball en xarxa i la transversalitat en la seva acció al
territori, amb la voluntat d’impulsar projectes col·lectius que ajudin a donar resposta a les
problemàtiques socials existents.

Accions destacades vinculades a aquest projecte motor:
Enfortiment dels equipaments de proximitat. Reforç de les accions i les relacions entre
escoles, centre d’atenció primària, centre cívic i casals de barri, biblioteca, etc., per garantir el
seu paper de motors de la vida comunitària i l’aposta per una cultura relacional basada en la
coresponsabilitat són dos dels eixos fonamentals en la construcció d’aquest full de ruta de
l’acció comunitària.
Programa de suport a la petita infància i les seves famílies. Es tracta de generar un espai a
les dues escoles bressol del territori (EBM L’Aqueducte i EBM La Muntanya) que esdevingui
escenari de trobada entre les famílies per a compartir experiències, afavorir les habilitats
parentals i reforçar els vincles afectius amb els nadons. Aquest programa també contempla la
incorporació de la figura d'un educador/a social a l'escola bressol que acompanyi, vinculat al
Centre de Serveis Socials del territori amb l'objectiu de donar suport a la tasca que duen a
terme els equips de les pròpies escoles.
Projecte d’assistència psicològica i psico-educacional a persones en situació de
vulnerabilitat residencial. Projecte en col·laboració de l’AV de Ciutat Meridiana i que respon a
les línies d’intervenció recollides en el marc de la Taula de Salut Mental de la Zona Nord.
Consisteix en la realització d’una intervenció grupal, amb famílies en situació de risc de pèrdua
d’habitatge, per tal de generar un espai de suport psicològic que proporcioni eines i estratègies
a les persones afectades per un procés de desnonament per tal de gestionar l’estrès i l’ansietat
que una situació així produeix.
EducArts, un projecte socioeducatiu a través de les arts escèniques com la música, el
teatre, la dansa i el circ, com a eines socioeducatives i desenvolupament dels infants. El
projecte es posa en marxa tant en horari escolar com fora de l’escola, per treballar les
competències bàsiques i fonamentals de convivència i apoderament dels joves i infants del
barris de Zona Nord: Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró
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La millora de l´espai públic com a eix de vertebració de la Zona Nord
La millora s’estableix en tres eixos d’actuació:
-

-

-

Millora de l’accessibilitat i la mobilitat dins els barris, afavorint la connexió amb les
zones de serveis, comerços i equipaments, sense que l’orografia sigui un
impediment.
Adequació d’espais que actualment es troben en situació de provisionalitat així com
dels entorns que esdevenen zona de contacte entre el Parc Natural de la Serra de
Collserola i la ciutat, afavorint els usos comunitaris per part dels veïns i veïnes.
Millora de la xarxa d’equipaments esportius de la Zona Nord.

Aquestes intervencions són també una oportunitat per generar ocupació, fomentar la
convivència i per enfortir els lligams comunitaris.

Accions destacades vinculades a aquest projecte motor:


Millora de la zona de l’antic camp de futbol de Ciutat Meridiana i definició de la
futura zona d’equipaments. La zona on es trobava ubicat l’antic camp de futbol de
Ciutat Meridiana, coneguda també com a zona esportiva provisional, és avui un espai en
què es duen a terme activitats comunitàries diverses, tant de manera esporàdica (festes
majors, revetlles, concerts...) com diària (pràctiques esportives, zona de passeig, jocs
infantils...). Tenint present el futur desenvolupament d’equipaments en aquest entorn, es
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posa en marxa la dignificació i la millora d’aquest espai i dels elements esportius i de joc
que hi ha. Així mateix, el Pla de Barris impulsa la implicació veïnal en la transformació
d’aquest àmbit, així com en la definició dels equipaments comunitaris que se’n derivin.
Actualment està redactant-se el projecte executiu, i la previsió d´inici obres és a la tardor
del 2018.


Millora de les instal·lacions del Campillo de la Virgen per a la pràctica esportiva i
comunitària. El Campillo de la Virgen, a Torre Baró, esdevindrà en un espai que donarà
resposta a dues demandes ben presents al territori i que, de manera reiterada, apareixen
en els diferents processos participatius que es duen a terme en el marc del Pla de Barris:
la necessitat de noves zones per a la pràctica esportiva i l’adequació de l’espai per al
desenvolupament d’activitats comunitàries. Actualment s’està redactant el projecte
executiu, i la previsió d´ inici obres és gener 2019.



Adequació dels vestidors del camp de futbol de Ciutat Meridiana. Mentre no es fan
realitat els nous equipaments esportius de la Zona Nord, cal adequar i mantenir en bon
estat els vestidors del camp de futbol de Ciutat Meridiana. El projecte executiu ja
redactat, i l´inici d’obres és l´estiu 2018.



Definició de la futura zona d’equipaments esportius a Can Cuiàs. Sota el paraigües
del Pla de Barris s´impulsa la transformació dels entorns del torrent del Bosc (torrent que
fa de llindar amb Can Cuiàs-Montcada i Reixac) en una zona d’equipaments esportius.
Actualment s’està treballant l’avantprojecte i la modificació del PGM que ha de permetre
aquesta actuació.



Millora de la senyalització de carrers i serveis. Es milloren i es reforcen les
indicacions dels carrers, dels equipaments i dels serveis de Zona Nord. Aquesta actuació
s’executarà l’estiu del 2018.



Adequació de la zona del Parc Central de Torre Baró. Aquest espai, que és una zona
de contacte amb el Parc Natural de la Serra de Collserola des de la part baixa de Torre
Baró, és actualment un viver d’arbrat al qual resulta complicat d’accedir. A causa del seu
estat, no permet la realització de cap activitat comunitària. Aquesta adequació suposa la
millora dels accessos i la seva dignificació. Actualment s’està redactant el projecte
executiu, i la previsió d’inici obres és primavera 2018.



Definició i elaboració d’un Pla Director per a la transformació urbana a Vallbona. El
Pla Director de Vallbona ha d'esdevenir un document que reflecteixi el desenvolupament
i la futura estructura del barri així com el seu paper dins la ciutat metropolitana, enfortint
els lligams amb el barri veí de Can Sant Joan (Montcada i Reixac). Aquest
document marcarà uns objectius a assolir i determinarà un full de ruta per l'execució de
les actuacions proposades. Les directrius que estableixi aquest document han de servir
per a la planificació d'un desenvolupament urbanístic sostenible, reforçar la protecció
del sòl agrícola existent, incorporar la política d'habitatge municipal, concretar i
delimitar les reserves de sòl per a les grans infraestructures ferroviàries i hidràuliques
així com posar en valor el patrimoni i el paisatge.
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Instal·lació d’escales mecàniques entre el carrer de les Agudes i la plaça del metro
de Ciutat Meridiana, i adequació de l’entorn per millorar-ne l’accessibilitat.
Instal·lació de les escales mecàniques i actuacions de millora en la urbanització del
perímetre d’actuació. Actualment s’està redactant el projecte executiu, i la previsió d´inici
d’obres és desembre 2018



Millora de la connectivitat a Torre Baró. Adequació dels vials per millorar la
connectivitat entre la part alta i la part baixa de Torre Baró. A partir d’una proposta sobre
la mobilitat a Torre Baró, es duen a terme actuacions que permetin apropar el transport
públic a la zona alta del barri i generar una millora de la connectivitat per a vianants. Així
mateix, s’estudia la millora dels accessos a l’Escola Elisenda de Montcada i a l’Escola
Bressol Municipal La Muntanya des del carrer de Sant Feliu de Codines.



Encàrrec del projecte per a la millora de la connexió entre Ciutat Meridiana i Can
Cuiàs per la zona del Torrent del Bosc. Millora de la connexió existent entre Ciutat
Meridiana i Can Cuiàs per la zona del Torrent del Bosc (zona de l’aqüeducte) i
encarregar el projecte perquè s’executi.

» EL PLA DE BARRIS DE TRINITAT NOVA
La Trinitat Nova té 7.462 habitants i presenta una proporció de titulats superiors força menor a
la del districte de Nou Barris i a la del conjunt de Barcelona, i és el barri amb la tercera taxa
d’atur mes elevada de la ciutat amb un 17%. El Pla de Barris de Trinitat Nova es desenvolupa a
l’entorn de dos línies principals: l’educació com a eina de transformació social i la millora de
l’espai públic amb una voluntat d’afavorir els usos comunitaris i la cohesió social. Actualment
amb un 55% d´execució, compta amb un total de 41 accions i un pressupost de 14.923.000€.

Projectes motor del Pla de Barris de Trinitat Nova
Creació d’un nou Institut Escola a Trinitat Nova. Un nou projecte educatiu
El Pla de Barris impulsa un nou projecte educatiu de barri, que permet iniciar un canvi en la
manera com s’aborda l’educació a la Trinitat Nova: un nou entorn educatiu, de referència al
barri i al Districte, que permetrà entendre l’educació des d’una visió molt mes transversal i
integral per convertir-la en una eina real de transformació social.
Aquest projecte motor pivota sobre tres punts clau:
 Crear un projecte educatiu singular: Es construeix un nou equipament educatiu que
contingui un Institut-Escola i que inclourà una Biblioteca-Mediateca oberta al barri i un
gimnàs. Aquest nou equipament es concep com un espai comunitari que pugui servir no
només a la comunitat educativa, sinó també a la resta de veïnat del barri. S’ha definit
l'eix singular del projecte educatiu: les arts audiovisuals, i pretén tenir socis estratègics
de col·laboració, com premsa o ràdio. Els audiovisuals ja són un fet a totes les aules de
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l’Institut Escola. Les activitats docents que es duen a terme a l'Institut-Escola
repercuteixen a les activitats no docents que es duen a terme a la resta de l'equipament
(biblioteca, gimnàs i patis) amb l'objectiu d'enxarxar i relacionar les persones que
estudien al barri però no hi viuen amb les que viuen al barri però no estudien a les seves
escoles. Els grups de P3 s’han instal·lat a la Llar d’Infants l’Airet, amb la idea d’unificar
un únic projecte educatiu des dels 0 i fins els 16 anys. Durant el 2019 s’ampliarà la Llar
d’Infants per acabar de consolidar un projecte educatiu de barri únic i ben articulat.
 Programa “Escoles enriquides”. Implementació del programa al nou institut escola,
assumint que les escoles han de ser un espai socioeducatiu mes enllà de les classes
reglades, adaptat a les necessitats socials de l’entorn i amb una implicació de les
famílies i l’entorn constant. Això ha comportat la incorporació de 5 nous perfils (de
l’àmbit psico-social) durant el curs 2017-2018 que ja estan treballant de forma
coordinada amb el claustre de l’Institut Escola. Dos dels perfils s’han seleccionat tenint
en compte el projecte singular d’aquest nou equipament: un coordinador de l’àmbit
comunitari, i una coordinadora audiovisual.
 Promoure el lleure educatiu, les arts i la música com a eines transformadores i
cohesionadores. El projecte BAOBAB s’està duent a terme a Trinitat Nova, generant
lleure d’estiu durant el mes d’agost, i posant una primera llavor per fer aparèixer un
esplai al barri. La cultura i les arts apareixen en el món educatiu en diversos formats:
tallers de percussió; programa Menjallibres per fomentar la lectura, projectes d’art urbà
amb les joves de l’institut-escola, o l’aparició de l’entitat VOZES al barri, que busca oferir
tallers musicals per als infants i joves de Trinitat Nova, i iniciarà un casal d’estiu musical
durant el juliol de 2018.
L’Ajuntament de Barcelona destinarà a aquest projecte un total de 8.171.409,63 € d’inversió i
1M€ de despesa corrent. Les obres de l’Institut Escola estan previstes que iniciïn l’estiu del
2018 i acabin l’estiu del 2019.
Un nou projecte educatiu al voltant de l’escola
Activació de Les Feixes: un nou espai pel veïnat que connectarà el barri amb Collserola i
recuperarà el patrimoni i la memòria
Transformació i recuperació de l’espai de les Feixes de la Trinitat Nova, generant un nou espai
verd que faci de transició entre la ciutat i Collserola i que estigui estretament vinculat al barri.
L´espai vol reconnectar Trinitat Nova amb Collserola garantint l’accessibilitat universal,
regenerant el paisatge i la seva qualitat ecològica. Un projecte que vetlla per la recuperació del
patrimoni i la memòria històrica del sistema hídric de la ciutat, tenint en compte el Pont dels
Tres Ulls i la seva connexió amb la Casa de l’Aigua. Es genera un espai per al veïnat, a cavall
entre ciutat i natura, que incorpori nous usos lúdics, d’esbarjo i esportius, juntament amb espais
per activitats socials, de salut i de contacte amb la natura, com uns horts comunitaris. Es
traçarà un nou camí d’accés a Collserola, s’habilitarà miradors a la ciutat i al patrimoni, i es
concretaran zones d’esbarjo tenint en compte persones de totes les edats, gènere, origen o
diversitat funcional. D’altra banda, s’aprofitarà la transformació de les feixes per posar en valor
la Casa de l’Aigua com un espai de referència per als veïns i les veïnes però també per a la
ciutat, amb nous usos de caire cultural i comunitari.
ACTIVEM LES FEIXES

8
www.pladebarris.barcelona

Millora i activació de l’espai entre blocs, un espai per a la convivència

El Pla de Barris plantejava la millora, activació i dignificació de l’espai públic de la Trinitat Nova
que havia quedat fora dels àmbits de remodelació, amb la voluntat de fer-lo mes humà i
socialment practicable. En aquesta línia, s’incideix en la millora integral dels espais públics que
hi ha dins el conjunt de blocs compresos entre el carrer Aiguablava i carrer Portlligat, per
millorar-ne l’accessibilitat, afavorir-ne l’ús lúdic i social... i s’aprofita per instal·lar un ascensor
que permeti connectar aquests conjunt amb la sortida del metro del carrer Aiguablava.
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Durant el 2017 es va fer el procés participatiu amb el veïnat i a dia d’avui s’està tancant el
projecte executiu. Es preveu inici d’obres a la tardor del 2018.
En la mateixa línia, s’ha fet una diagnosi de la resta d’espai públic a través d’una marxa
exploratòria que pretén detectar les necessitats de millora des d’una perspectiva de gènere. Els
resultats es van presentar a principis del 2018 i actualment s’està valorant quines millores
puntuals s’executen.
Juntament amb les entitats del barri, aquest projecte motor facilita que s’utilitzin aquests espais
de relació per promoure i facilitar que la gent gran pugui baixar al carrer i gaudir dels espai de
relació, facilitar que els infants puguin jugar al carrer i promoure projectes en aquests espais
que millorin la cohesió entre veïns i veïnes de la Trinitat.
Més enllà dels Projectes Motor, el Pla de Barris de Trinitat Nova també incideix en altres àmbits
com la cultura i les arts, la convivència o l’activació econòmica. En aquests àmbits podem
destacar:


NOVA, transformant la Trinitat a través de l’Art. Projecte amb el principal repte de
crear una oferta atractiva per a joves a Trinitat Nova. Es treballen dos eixos temàtics: els
drets de la dona i la identitat del barri. El passat 9 de març es va acabar la primera peça
dels drets de la dona, ubicada a un interior d’illa de la zona nova (plaça amb l’estació
elèctrica). S’ha creat un blog per visualitzar totes les feines que s’estan fent amb els
diversos grups. I ja s’ha creat el primer mural a un interior d’illa del barri.



Cinema en Curs. Projecte audiovisual de la memòria històrica a Trinitat Nova.
Realització d’un llargmetratge (documental) amb un cineasta professional. En el cas de
Trinitat Nova la temàtica del documental és la identitat i la memòria del barri, i s’està
treballant amb el Grup de Memòria de Trinitat Nova, comerciants, i veïnat en general.



Projecte de millora als comerços. Projecte de millora en eficiència energètica,
accessibilitat i imatge exterior. Subvenció del 90% per als arranjaments dels comerços
que s’han sumat al conveni del projecte. Durant el 2018 es realitzen les obres de millora.



Detecció i activació de locals buits. Durant el 2017 s’han inventariat els locals buits
existents del barri, i que són aptes per introduir-hi activitat econòmica (no són
magatzems o tenen altres usos). Actualment s’està dissenyant el programa per facilitar
l’accés a aquests locals, mediant amb els propietaris i col·laborant en l’arranjament dels
mateixos.
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» EL PLA DE BARRIS DE ROQUETES
El veïnat, les entitats i l´equip municipal van acabar de definir el Pla de Barris de Roquetes a
novembre de 2017. El gener de 2018 es va iniciar el seu desplegament, té un total de 42
accions, un pressupost de 9.637.000, i porta un 35% d´execució.

Projectes motor del Pla de Barris de Roquetes
Mina de la Ciutat: millora de la mobilitat i de la convivència
Hi ha tres elements que defineixen de manera evident l’espai públic de les Roquetes: una
orografia que provoca forts pendents i desnivells, la presència del Parc Natural de la serra de
Collserola i nombrosos solars buits a l’espera de ser edificats, que actualment estan en situació
de provisionalitat. Tots aquests elements són condicionants físics que incideixen de manera
directa en la vida de les persones i fan que l’adequació i la reordenació de l’espai públic siguin
els reptes del territori que s’aborden en el marc del Pla de Barris.
El carrer Mina de la Ciutat és l’eix principal del barri, on conflueixen múltiples usos: activitat
comercial, alta intensitat de trànsit rodat (públic i privat), relacions veïnals a peu de carrer,
vetlladors... És un eix que, per la seva condició d’espai socialitzador i per les seves
característiques físiques actuals, demana una intervenció que faciliti la convivència entre tots
els usos i usuaris, de manera que esdevingui un escenari de joc i de trobada, que millori les
relacions entre les persones i que també garanteixi una mobilitat sostenible. Amb aquest
projecte motor es vol garantir la gran diversitat cultural i la coexistència de diverses cultures,
permetent la convivència en un teixit social ric i complex.
Accions destacades vinculades a aquest projecte motor:


Pla per a la millora de la convivència. Conjunt d’accions per obtenir un full de ruta per
unificar criteris a l’hora d’engegar projectes que promoguin la bona convivència i el
civisme a l’espai públic. S’està iniciant amb un ampli procés de participació que vol
incorporar la mirada de totes les cultures.



Definició dels usos de la Plaça de les Roquetes. S’està iniciant un treball amb els
diversos col·lectius que fan ús de la Plaça de les Roquetes per definir la configuració
dels usos d’aquesta plaça, afavorint així una millor convivència.



Reurbanització del carrer Mina de la Ciutat. Projecte urbà per millorar les condicions
de mobilitat, accessibilitat i convivència al principal eix del barri. S’ha realitzat un procés
de participació per incorporar les mirades de tots els usuaris d’aquest entorn.



Reconeixement dels sabers de les comunitats d’origen cultural divers i la seva
participació en les dinàmiques comunitàries. Un projecte per incorporar i implicar
les diverses cultures en l’organització de les activitats culturals i festives del barri.
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Reurbanització del parc del Pla de Fornells. Projecte de reordenació de la plaça al costat
de l’Ateneu Popular de Nou Barris, per afavorir uns usos més familiars, lligats a la
programació del mateix Ateneu. El projecte executiu ja està redactat i l’inici d’obres és
imminent.



Reurbanització dels carrers de Llopis i del Pla dels Cirerers. Projecte per millorar la
configuració urbana d’aquests dos carrers. Avantprojecte redactat. Iniciant el projecte
executiu.

Reforçar i potenciar els projectes culturals de les Roquetes

A Roquetes hi ha un fort moviment cultural comunitari, el qual dóna cobertura al calendari festiu
i altres programacions lúdiques i culturals. Aprofitant l’empenta de les entitats culturals existents
al territori, amb aquesta proposta es vol promoure la cultura en un sentit ampli, amb l’objectiu
de generar apoderament social i transformació, reforçant la identitat col·lectiva i inclusiva de les
Roquetes. El Centre Ton i Guida és un dels equipaments culturals de referència al barri i
juntament amb l’Associació titellaire i el Pla Comunitari del barri organitzen festivals tan
interessants com la Titellada o el Festival Ròmbic (titelles per adults). El Pla de Barris es posa
com a repte promoure les fires i els espectacles que ja tenen una llarga trajectòria al barri i que
tenen capacitat per fer un salt a escala de ciutat, com el Festival Ròmbic o la Mostra de Titelles
de les Roquetes.
Accions destacades vinculades a aquest projecte motor:


Promoció de càpsules de formació en gestió cultural. Acció formativa per als tècnics
culturals i veïnat associat a entitats culturals, per tal de guanyar habilitats en la producció
dels principals esdeveniments culturals del barri. S’inclourà a l’equip de Roquetes Conviu.



Realització d’activitats culturals familiars a l’espai públic. Anàlisi per detectar espais on
dur a terme programació cultural i familiar. S’està posant en un mateix calendari totes les
activitats culturals existents al barri i el públic a qui van adreçat, per després valorar si
existeix necessitat de cobrir alguna franja temporal concreta. Es reforçarà amb una
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comunicació unificada de tota l’activitat cultural, per atraure noves persones que s’impliquin
en la programació cultural del barri.


Potenciació de la Titellada i el Festival Ròmbic de les Roquetes. Acompanyament als
gestors i a la producció del festival per tal de que esdevingui un festival a nivell de ciutat.
S’ha explorat altres festivals de titelles a nivell ciutat, i l’únic que hi ha (IF), té un tarannà
professional i internacional, per tant el punt fort del Ròmbic és la seva producció
comunitària.



Ampliació dels espais d’assaig i d’espectacles de teatre. Acció per donar resposta a
les necessitats d’espai que tenen els diversos grups de teatre.



Desenvolupament d’un pla d’optimització de recursos. Acció per organitzar un banc de
recursos materials i poder optimitzar-ne i amortitzar-ne l’ús entre totes les entitats del
barri. S’està pensant en la fórmula per afavorir l’optimització d’aquests recursos.



Projecte educatiu d’arts escèniques i acció social. Articulació de projectes culturals amb
els currículums escolars dels dos instituts-escola de Roquetes.
El circ, la música i la dansa a l’Institut Escola Antaviana: donada la proximitat entre
l’Ateneu Popular de Nou Barris i l’institut-escola Antaviana, amb aquesta acció es vol
potenciar l’eix cultural de circ com a part del projecte educatiu del centre, col·laborant
amb l’escola de circ de l’Ateneu. D’altra banda, es reforçarà i ampliarà el projecte Baula,
un projecte de música i dansa que ja s’està duent a terme al centre educatiu, i que amb
el Pla de Barris s’ampliarà a 2 cursos més. Baula treballarà durant un curs sencer amb
el cicle superior de primària i els primers cursos de la ESO la creació d’una peça musical
o de dansa, per presentar-la a final de curs. Es potencia el treball en equip i les habilitats
grupals, creant una peça on tothom se senti imprescindible.
Projecte Cultural Turó de Roquetes: incorporació d’un projecte d’arts escèniques al
projecte educatiu del centre.



Projecte educatiu d’arts escèniques i acció social. Articulació de projectes culturals amb
els currículums escolars dels dos instituts-escola de Roquetes

Noves oportunitats formatives i laborals pel barri
En el marc del Pla de Barris cal treballar en accions extraordinàries que reforcin i complementin
les intervencions que s’estan duent a terme al territori, posant un èmfasi especial en aquelles
persones que presenten un major grau de vulnerabilitat a l’hora d’incorporar-se al mercat
laboral. L’acompanyament per obtenir formació i realitzar pràctiques laborals, així com el suport
per obtenir les competències mínimes que exigeix el mercat actual, són algunes de les eines
clau per assolir aquests objectius. A part, es donarà suport als projectes que s’impulsen i es
gestionen des del Pla Comunitari, per tal d’aconseguir la seva autonomia econòmica en un
futur.

13
www.pladebarris.barcelona

Accions destacades vinculades a aquest projecte motor:


Projectes de formació i d’ocupació per a joves d’entre 16 i 20 anys. El projecte “Tastet
d’oficis”, present al barri des de ja fa uns anys, ofereix formacions específiques per a joves
que no desitgen continuar els estudis i alhora pretén aconseguir el benestar físic, mental i
social dels joves participants. El projecte va iniciar el gener 2018 i ja s’estan duent a terme
les formacions i pràctiques laborals.



Suport i acompanyament al projecte “Més amb Menys”. Acció per donar suport a un
projecte gestionat des del Pla Comunitari: estratègies d’intervenció comunitària que donen
resposta a situacions de vulnerabilitat. Es realitzen formacions sobre costura i cuina, tant per
col·laborar en una possible inserció al mercat laboral com per afavorir l’economia domèstica.



Acompanyament sociolaboral als col·lectius més vulnerables. Acció per fomentar la
inserció dels col·lectius més vulnerables: regularització de persones sense papers,
economies submergides, habilitats pre-laborals. S’està definint el projecte amb la Taula
comunitària del barri.



Projecte de sensibilització de l’Economia Social i Solidària a l’escola. Projecte per
fomentar el cooperativisme en centres educatius. S’està començant a treballar el projecte
amb els dos centres educatius del barri.



Acompanyament a l’impuls i la promoció de l’emprenedoria col·lectiva. Acció per donar
continuïtat i autonomia als projectes comunitaris que es desenvolupen al mateix territori. Es
realitzarà un acompanyament a l’emprenedoria col·lectiva per donar suport a les iniciatives
que es desenvolupen en el marc de l’economia cooperativa, social i solidària, amb la
voluntat de generar oportunitats d’ocupació en aquest àmbit.



Dinamització del comerç. Acció per donar suport al comerç en la seva visibilitat i la
seva difusió. S’està valorant dur a terme un projecte de millora dels comerços en termes
d’eficiència energètica.



Detecció i activació de locals buits. S’està a punt d’iniciar un estudi per inventariar els
locals buits del barri. De la mateixa manera, s’està dissenyant un programa per facilitar
l’accés a aquests locals, mediant amb els propietaris i col·laborant en l’arranjament dels
mateixos.

Altres projectes en curs


Acompanyament a les comunitats veïnals. Acció per millorar la organització de les
comunitats veïnals.



Desplegament de projectes per fomentar la participació de la gent gran.



Suport als projectes de petita infància i prevenció de la salut



Projectes per fomentar l’esport. Dinamització del boulder i rocòdrom de la Plaça
Salvador Puig Antich i suport als grups de marxa nòrdica, entre d’altres.
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