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1.1. Objectius Generals dels Plans de Barri. 
 
El Pla de Barris es proposa 4 objectius principals: 

  

1. Recuperar i impulsar l’activitat econòmica i la ocupació als barris. 

 

2. Fer front als dèficits urbanístics, a la baixa qualitat dels habitatges, a la 
manca d’equipaments i fomentar la seva accessibilitat i centralitat. 

 

3. Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població. 

 

4. Apoderar els veïns per tal d’organitzar-se i establir objectius i actuacions de 
millora de la vida col·lectiva al barri. 

 
 

1. El Pla de Barris. 



1.2. Àmbits d’actuació. 

1. El Pla de Barris. 

MEDI URBÀ 

Espai públic i zones verdes 

Millora dels elements comuns 
de l’edificació residencial 

Habitatge i Equipaments 

Sistemes i programes 
ambientals 

Accés col·lectiu a tecnologies 
de la informació 

Millora de l’accessibilitat 

ACTIVITAT 
ECONÒMICA 

Recuperació de l’activitat 
econòmica 

Foment de l’economia social 

Promoció de l’ocupació 

Foment del petit comerç i de 
proximitat 

Re industrialització 

DRETS 
CIUTADANS 
Programes d’atenció social 

Cultura i esports 

Actuacions de salut pública 

Escolarització i entorn 

Perspectiva de gènere 

Salut pública 

Equitat 

Sostenibilitat 

Apoderament veïnal 



1.3. Procés d’elaboració del Pla. 

1er ESQUELET DE LÍNIES 
ESTRATÈGIQUES 

Consens diagnosi  
Amb territori 

FASE 1: DIAGNOSI COMPARTIDA 

  

PROJECTE/ FULL DE RUTA 
PLA DE BARRIS 

TALLERS DE TREBALL OBERTS 
Punts informatius. 

Sessió de treball 31 de maig. 

AJUNTAMENT 

FASE 2: ELABORACIÓ PARTICIPADA DEL PLA 

 

  
AJUNTAMENT 

Entitats barri/ 
Entitats Eix Besós 

Veïns i veïnes 

DEFINICIÓ I CO-PRODUCCIÓ 
D’ACTUACIONS CONCRETES 

AJUNTAMENT 
ALTRES AGENTS 

Entitats barri/ 
Entitats Eix Besós 

Veïns i veïnes 

FASE 3: DESPLEGAMENT CONJUNT (i continuat) DEL PLA 

  

1. El Pla de Barris. 



Pla de Barris Bon Pastor i Baró de 
Viver 
 
1. Objectius / línies estratègiques 

2. Com seguim: Procés participatiu 

 

2 



1. Creació de projectes educatius, integrals i transformadors, i suport a les escoles en les tasques 
socioeducatives complementàries. 

 Cal promoure nous programes socio-formatius a les escoles i aprofitar la transformació del Cristòfol Colom per 
iniciar aquest canvi. Cal entendre les escoles (sovint d’alta complexitat) com a centres d’educació integral, on 
calen programes d’atenció als infants (i famílies) més enllà de les classes reglades, amb un atenció continuada a 
llarg de la vida educativa i una transició a la vida laboral. Entendre les escoles com a eines per potenciar 
l’excel·lència, però també el recolzament psicològic i l’acompanyament social dels joves i adolescents, treball dels 
valors, de la diversitat,  de l’autoestima, del gènere... 

  
 
2. Promoure l' educació en l'esport, el lleure, la cultura, la música i la pràctica de les arts escèniques, com a 

eina transformadora i socialitzadora. 
 L’esport, la música, la cultura i les arts en general, treballades des del lleure, es converteixen en grans eines 

socialitzadores i educadores. Aquest tipus d’educació informal és clau per treballar la cohesió entre col·lectius, 
reconduir certes dinàmiques, generar autoestima i obrir nous mons als joves i adolescents del barri. 

 La cultura popular i la festiva són eines socialitzadores d’una potència encara més  gran. Cal aprofitar aquest 
potencial. 

 Cal treballar la memòria històrica del barri per fomentar la identitat col·lectiva i la seva estimació. 
 
. 
 
 

Educació : 

2. Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver 

2.1. Objectius / línies estratègiques 
 



3. Dinamitzar el polígon industrial.  
 El polígon de Bon Pastor i Baró de Viver és un potencial tant per la dinamització empresarial del barri com per la 

consolidació de la indústria en clau d'Eix. Cal aprofitar el grup de treball del polígon per treballar programes 
d'ocupació, formació,  promoció del polígon, acompanyament i tutorització de noves empreses i donar cabuda a 
iniciatives d’economia social i cooperativa de caire industrial, incidint en particular en activitats que fomentin 
l’economia circular i verda.  

 
 
4. Fomentar la formació, l’ocupació i l'auto-ocupació. 
 Fomentar la ocupació promovent la formació professionalitzadora enfocada a la realitat social del barri. Cal 

aprofitar la força del polígon per generar nova ocupació i cal innovar en les formes de contractació municipals per 
afavorir l'ocupació local. 

  
 
5. Fomentar el comerç de proximitat i treballar per un desenvolupament econòmic sostenible.  
 Cal cuidar i promocionar el comerç de proximitat i aprofitar l'impuls que el nou Mercat de Bon Pastor portarà al 

barri. És important treballar amb el comerç associat i no associat, promoure noves activitats econòmiques. 
Fomentar la economia social i solidària i buscar nínxols i mercats que puguin competir amb l'oferta del centre 
comercial  

  
 

Activació econòmica i ocupació : 

2. Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver 
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6. Recuperar el riu, promoure un espai públic de qualitat i millorar la mobilitat general al barri i entre els 
barris. 

 Cal trencar l'aïllament que suposen les infraestructures, el polígon i les ferides obertes al voltant d'aquests barris i 
facilitar connexions dignes i segures entre els dos barris i amb la resta de Districte. És important repensar i 
millorar la xarxa de busos tenint en compte com es mou la població interna. S'han d'aprofitar i afavorir les 
connexions amb el riu i millorar les connexions amb Sta Coloma. S'han de buscar maneres de pal·liar els 
problemes de mobilitat que genera La Maquinista. 

 És important dignificar i rehabilitar els espais públics amb una mirada de gènere i adequada als usos d'infants i 
gent gran, per tal d'afavorir espais de relació i de comunitat que siguin amables i fomentin una millor convivència 

 
 
7. Garantir un sistema d’equipaments adequat a les necessitats del barri.  
 Cal estudiar les necessitats del barri dotar-lo dels equipaments necessaris per tal de resoldre el dèficit 

d'equipaments històrics i adequar els existents.  Aprofitar alguns dels solars buits per promoure zones esportives 
vinculades a projectes educatius. 

 Cal vetllar perquè els veïns i  veïnes tinguin uns equipaments de 1er ordre, adaptats a les necessitats del territori, 
facilitant la incorporació de nous usos i oberts al barri més enllà dels horaris habituals. 

  
 
8. Promoure i facilitar la rehabilitació dels habitatges i la millora de l’accessibilitat als edificis.   
 Cal que les ajudes de rehabilitació existents arribin a la població amb menys recursos, cal resoldre els problemes 

que dificulten els acords necessaris per tirar endavant les obres, cal assegurar l'accessibilitat als blocs que no 
tenen ascensor. Cal dignificar els interiors dels pisos, cal treballar amb els veïns i veïnes que habiten dins els 
pisos, més enllà de la rehabilitació dels habitatges. 

 
 

Medi Urbà: 
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9. Disminuir l’escletxa digital i facilitar l’accés als recursos TIC als col·lectius més vulnerables.  
 L’accés a Internet i els seus recursos, en el s.XXI, ha de ser un dret. Cal vetllar perquè aquelles famílies o col·lectius 

que no poden accedir-hi per falta de recursos o formació, trobin el suport i els espais necessaris per fer-ho. Cal 
aprofitar les TIC com una eina més de treball amb joves 

  
 
10. Promoure la salut  amb una mirada preventiva i de cura.  
 Bon Pastor i Baró de Viver, tenen indicadors elevats en determinats aspectes de salut que cal revertir. Cal crear 

programes per reduir aquestes dinàmiques i estratègies per fomentar i afavorir la pràctica d'hàbits saludables. 
 
 
11. Treballar per a la millora de la convivència i afavorir la participació dels veïns i veïnes i de les entitats en el 

desplegament de polítiques públiques i especialment en el desplegament del Pla de Barris  
 El Pla de Barris ha de promoure accions que millorin la convivència. També ha de servir per fer xarxa en el barri i a 

la vegada millorar les dinàmiques participatives existents. Ha de generar noves formes de treballar veïns-
administració i promoure projectes que treballin amb visió comunitària. Cal preveure òrgans de participació 
continuada per assegurar que el desplegament del Pla, es fa conjuntament amb les entitats i  els veïns i veïnes del 
Bon Pastor. 

  
 
  

Drets ciutadans: 

2. Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver 
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2.2. Com seguim. Coproducció, Participació i Acció Comunitària 

FASE 2: ELABORACIÓ PARTICIPADA DEL PLA 

 

  
 
-Presentació del projecte. 19 de maig. 
 

-Punts informatius. Del 23 al 31 de maig. 
 

-Sessió participativa. 31 de maig. Centre Cívic Bon Pastor. 
   Es debatran: 

- Les accions. Quines cal contemplar. 
- La participació. Com es participarà a partir d’ara. 
 

-Presentació del document. El document final contemplarà un pla participatiu 
que recollirà el procés fet en la redacció i el procés de seguiment 
 

2. Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver 



FASE 3:  DESPLEGAMENT. L’execució col·lectiva: Participació, coproducció i acció comunitària. 

ELABORACIÓ PARTICIPADA DEL PLA 

 

  

El desplegament del Pla de Barris ha de ser en sí mateix una eina transformadora, implicant 
veïns, teixit associatiu i administració en en la producció conjunta de les accions, generant 
formes de treballar comunitàries que puguin perduar més enllà del pla.  
 
El desplegament ha de prioritzar: 
 

-Treballar amb els serveis del barri 
 

-Potenciar i articular les experiències ja existents 
 

-Enfortir el teixit associatiu 
 

-Treballar amb col·lectius 
 

-Treballar per projectes 
 
 

2. Pla de Barris de Bon Pastor i Baró de Viver 
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