
Pla de Barris, de la mà de Barcelona Activa posa en 
funcionament un servei d’atenció per a persones com tu,  
amb idees i motivació que volen posar en marxa un 
projecte o formalitzar una activitat. Si vols tirar endavant 
una iniciativa que pugui generar ingressos tot tenint  
en compte les  necessitats de les persones,  
del barri i de la teva comunitat, aquest  
és el teu servei!

SOM AL  
TEU BARRI! 
Servei d’assessorament itinerant per  
projectes d’Economia Social i Solidària

TRINITAT NOVA • ZONA NORD  • LES ROQUETES • SANT GENÍS DELS AGUDELLS  
LA TEIXONERA •  LA MARINA • BON PASTOR • BARÓ DE VIVER  

TRINITAT VELLA • LA VERNEDA I LA PAU • EL BESÒS I EL MARESME 



  On ens pots 
trobar? 

Volem estar a prop per això 
ens movem entre diferents 
emplaçaments:

•  Trinitat Nova: Dilluns  
de 9 a 11h a l’oficina de 
Pla de Barris

•  La Teixonera i Sant Genís: 
Dimarts de 9 a 11h 
alternant cada dimarts  
en el Centre Cívic de  
La Teixonera o bé el Centre 
Cívic Casa Groga de  
Sant Genís

•  La Marina: Dimecres de  
9 a 11h a l’Edifici Bàrkeno

•  Bon Pastor: Dijous de 9  
a 11h a l’oficina de Pla  
de Barris 

•  Verneda: Dijous de 16.30  
a 18h al Casal de Barri 
Verneda Alta

 Què oferim? 
Un servei d’assessorament on 
podràs trobar tota la informació 
i l’acompanyament necessari per 
començar aquest viatge: 
•  Eines i recursos (formacions, 

ajudes econòmiques, informació 
jurídica..) per desenvolupar la teva 
idea de projecte.

•  Acompanyament en l’elaboració 
d’un full de ruta per posar en 
marxa o enfortir la vostra entitat.

•  Contacte amb experiències que us 
poden interessar, inspirar i amb 
qui teixir vincles.

Per més informació i concertar cites: 

  innovaciosocioeconomica 
@barcelonactiva.cat

   651537177 (Gemma)  

 “ Vam començar 
amb un curs 
de costura i 
ara pensem 
si podem-nos 
fer càrrec de 
comandes més 
grans i oferir els 
nostres serveis a 
la gent del barri.”

 “ Amb les 
col·legues hem 
començat a ajudar 
a comerços del  
barri que tenen 
necessitats 
tecnològiques. 
Podem fer que 
això ens reporti 
algun ingrés?”

 “ Som l’associació 
del barri, portem 
més de 25 anys 
funcionant i 
necessitem una 
orientació de 
com organitzar-
nos d’una 
manera més 
estructurada.”


