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 QUÈ S’HA FET? 
 
 2. CONTINGUT DE LES ACCIONS DE L’ÀMBIT  
        DE DRETS SOCIALS  
 



 
  

 

Llistat accions PdB. Drets Socials. PROJECTE MOTOR ENVELLIMENT SALUDABLE 
 
 
 
 
Des del dia 2 d’octubre han començat a treballar dos dinamitzadors (Fundació Pere Tarrés) 
definint diversos projectes per concretar:  
 
1. Mobilitat per a la gent gran,  entenent que l’orografia del barri pot afavorir l’aïllament de 
les persones grans  i responem a una demanda dels veïns i tècnics  es proposen dues 
accions: Projecte ANEM! (BAIXEM  AL CARRER) i  PROJECTE DE TRANSPORT A 
MIDA  (microbus adaptat i cadires grua) + Creu Roja. També  
ANEM A LA PISCINA Hospital Sant Rafael. Període estival 
 
2. Grup de suport a cuidadors: Projecte: I TU JA ET CUIDES?. Cuidadors + SAD Grups d’ajuda 
mútua.  
  
3. Analitzar i ordenar els projectes i activitats  que actualment es generen en el territori 
destinats a la gent gran. Projecte:  PROGRAMA D’ACTIVITATS 
 
 

1. Disseny i implantació d’accions concretes per millorar la qualitat de vida de la gent 
gran 



 
 
 

Dinamització ja en marxa per coordinar i desenvolupar projectes amb els i les joves. 

2.Promocionar l’oci saludable entre els joves a Can Soler i a la Casa Groga  

3. Projecte de recuperació de la Memòria Històrica i dels moviments socials dels barris 

 
Creació de dos mapes, un de memòria històrica (patrimonial) i un altre dels moviments 
socials. 
 
Creació d’un arxiu visual dels barris (VHS, Super 8, fotografies, etc.,)  
 
Creació d’una web amb el material 
 
Crida als veïns/nes en l’aportació de material a prestar i retornar.   

Moderador
Notas de la presentación
Gent Gran: 1ª Taula Gent Gran (19.09.17 Casal de la Gent Gran)  2ª Taula Gent Gran (21.11.17 Casal de la Gent Gran)Joventut:1ª Taula d’Adolescents i Joves (02.11.17 Casa Groga)Memòria: 1ª Taula de Memòria Històrica SGA-LT (14.09.17). Centre Cívic Teixonera.  2ª Taula de Memòria Històrica SGA-LT (05.10.17). IES Vall d’Hebron.



 
Programa de Rehabilitació de finques vulnerables de la Teixonera   
 
L’objectiu és començar a treballar amb les finques vulnerables. S'ha de complir els 
paràmetres assignats tant tècnics com socials. A més, treballar amb les finques un cop 
estiguin aprovades les bases del ajuts i l’equip de gestió estigui situat, sempre de 
forma coordinada amb Dte. H-G i Oficina Habitatge. 
 
Cooperativa Ètic Habitat. Equip pluridisciplinar 12 treballadors amb perfils de 
treballador social, administratius, arquitectes i  suport jurídic que acompanyaran a les 
comunitats.  El programa s’acaba d’iniciar i que de cara el 2018 estarem amb més 
disposició d’informar amb més precisió.  
 
UPC Estudi 2016-17 
440 finques vulnerables a la ciutat. 3 eixos   
170 finques vulnerables de PdB. 16 barris  
19 finques per SGA-LT 
8/10 finques finals  

5. Promoure la rehabilitació i millora de l’accessibilitat als habitatges. 1.250.00 M/€ 



 QUÈ S’HA FET? 
 
 2. CONTINGUT DE LES ACCIONS DE L’ÀMBIT  
        D’EDUCACIÓ 



 
  

 

Llistat accions PdB.  Educació 
 
 
 
 
Creació de 2 orquestres: Infantil amb 22 alumnes i llista d’espera amb alumnes de 
l’Escola Mare de Deu de Montserrat i la juvenil amb 18 alumnes amb alumnes de 
l’IES Vall d’Hebron. Assajos els dimecres a la Casa Groga.     
 
1er concert de l’orquestra Infantil i Juvenil de Sant Genís del Agudells i La 
Teixonera el dia 20 de Desembre a les 19:00 hores en el Centre Cívic Casa Groga. 
Assaig general el dimarts 19.12.17, conjuntament amb musics convidats.  
 
 
 
Aquest projecte s’emmarca dins de l’IES Vall d’Hebron (Educadora Social)  i Escola 
Primària Mare de Déu de Montserrat (Psicomotricista).  Inici 2 octubre del 2017 
  
 

6.1 | Projecte Integrasons 

6.2. Projecte d’Escoles Enriquides (CEB) 



QUÈ S’HA FET? 
 
 2. CONTINGUT DE LES ACCIONS DE L’ÀMBIT  
        D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES  



 
  

 

 
Llistat accions PdB.  Activitat Econòmica  
 
 
 
  
Estem treballat una proposta esborrany de formació i ocupació adreçat a 
veïns/nes en atur de llarga durada majors de 45 anys. Formació (certificat de 
professionalització) en 2 àmbits: a) tècnics d’atenció sociosanitària (aux. 
gerontologia i b) auxiliar de cuina per a col·lectivitats.  
  
  
 
 

9. Promoure projectes de formació-ocupació en l’àmbit de la salut, les cures i 
els serveis sanitaris, a la gent gran.  



 
  

 

 
Llistat accions PdB.  Activitat Econòmica  
 
  
 
Fundació SURT/Barcelona Activa.  
Impuls de l’economia social i solidària al voltant de l’economia de les cures, de la 
mà de Barcelona Activa. Aquesta iniciativa té tres fases: la primera, que es basa 
en explorar quines persones demanden i ofereixen cures al territori per, en fases 
posteriors (segon i tercer) fer un programa formatiu que pugui culminar en un 
projecte econòmic i, per què no, d’autoocupació.    
 
Punt ITINERANT/Barcelona Activa 
Assessorament especialitzat i personalitzat en economia social i solidària, 
Acompanya i ajuda a impulsar projectes socioeconòmics, per a donar suport a 
persones emprenedores, i fins i tot consolidar i enfortir organitzacions, entitats i 
empreses de l'àmbit de l'Economia Social i Solidària.  Dimarts matins alternats 
tant al Centre Cívic de SGA com de LT.   
 

10. Promoció de l’economia cooperativa, social i solidària (ECSS)  



QUÈ S’HA FET? 
 
 2. CONTINGUT DE LES ACCIONS DE L’ÀMBIT  
        D’ECOLOGIA URBANA  
 



 
  

 

 
Llistat accions PdB. Àmbit Ecologia Urbana. Urbanisme. 
 
11.1 | Creació d’usos comunitaris, millora accessos i entorn de Can Soler  
13.1 | Re-urbanització del C/Olvan  
13.2 | Re-urbanització de l’avinguda Elies Pagès  
13.3 | Re-urbanització dels entorns del Casal de Gent, plaça Meguidó  
13.5 | Millora dels jardins C/Tir 5/C/Judea 7X  
14.1 | Facilitar la connexió entre Sant Genís i Montbau. Carrer Nínive 
14.3 | Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic  
(Millores de: escales de la Font del Roure a C/Cànoves,  la rampa de la Plaça Palestina  
a la Plaça Getsemaní i la millora dels escocells  de l’Avinguda Jordà  
 



 
  

 

11. Can Soler.  Millora accessos, usos i entorn. 1.500.000 € 

Moderador
Notas de la presentación
PROCÉS PARTICIPAT. Definició accessos, usos i entorn. (Juliol-Novembre 2017).Avantprojecte10.07.17. Passejada entorns entitats i veïns/nes.21.07.17. Passejada entorns amb agents municipals implicats.18.09.17. Definició  dels usos comunitaris amb entitats i veïns/nes i agents 	  municipals implicats.http://pladebarris.barcelona/ca/noticia/continua-el-proces-per-definir-els-usos-de-can-soler_550350 Can Soler28.09.17. Definició usos interns de la masia.13.11.17. Retorn-tancament dels usos comunitaris amb entitats i veïns/nes i agents municipals implicats.Projecte executiu. Maig 2018 Aprovació administrativa. Setembre 2018Licitació Obra. Octubre 2018Inici obra. Novembre 2018Final Obra. Novembre 2019



Activitats esportives pels joves: rocòdrom, skate, pista polivalent… 



Zones d’esbarjo per les famílies: pícnic, petanca, ping-pong, jocs infantils, barbacoes… 



Horts comuniaris, hivernacles, local d’eines i adobs 



4. NOU LOCAL DE  
PLA DE BARRIS DE SGA-LT 

  



  3. PRESSUPOST GLOBAL SGA-LT 





WEB INFORMATIVES BCN 

http://pladebarris.barcelona/ 
 
http://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/93/inici   
Sant Genís i la Teixonera directament.  
 
http://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/93/inici#download-
details  
Sant Genís i la Teixonera directament. 
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Moltes gràcies, 
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