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2 — Editorial 

El combat contra les desigualtats no s’ha d’acabar 
mai. I mai hem de perdre l’esperança, l’empenta i el 
desig de viure tots plegats en millors condicions. 
Ara i sempre. 
La ciutat de Barcelona és moltes coses, però és, 
sobretot, els seus barris. I no podem permetre que 
les situacions viscudes entre uns i altres barcelo-
nins i barcelonines siguin millor o pitjor en funció del 
carrer on visquin. Per això, ara fa més de tres anys 
que vam posar en marxa el Pla de Barris, un pro-
jecte col·lectiu, dotat d’un pressupost extraordinari 
i amb un mandat especial: estudiar la situació dels 
barris més vulnerables i donar resposta a les seves 
necessitats en els àmbits d’educació, drets socials, 
activitat econòmica i ecologia urbana. 
A poc a poc, en el seu camí, aquest Pla va obrir una 
nova via en les polítiques públiques per la voluntat 
d’empoderament veïnal i per la transversalitat del 
treball entre diferents administracions públiques. 
El programa va quedar definit en deu plans de bar-
ris: la Trinitat Nova, el Bon Pastor i Baró de Viver, el 
Besòs i el Maresme, la Marina, el Raval sud i el Gòtic 
sud, Sant Genís dels Agudells i la Teixonera, Zona 
Nord —formada pels barris de Ciutat Meridiana, 
Torre Baró i Vallbona—, la Trinitat Vella, la Verneda i 
la Pau, i les Roquetes. 
Ara, el Pla de Barris és una realitat de més de 500 
accions en marxa, però és, sobretot, una immen-
sa trama de persones amb un motor comú: la lluita 
contra les desigualtats. El Pla demostra com podem 
canviar les coses arran de les reflexions, el treball i 
l’empenta d’un munt de persones: els grups impul-
sors de cada Pla —format per veïnes i veïns de cada 
barri—, els equips municipals, els i les membres del 
consell assessor i les centenars d’entitats, associa-
cions i cooperatives de cada barri.
A cadascuna d’aquestes persones, gràcies.

Ada Colau Ballano
L’alcaldessa de Barcelona
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Editorial

766
NENS I NENES 
PARTICIPEN A L’ANY EN 
NOUS ESPAIS DE LLEURE 
EDUCATIU

+456
AUGMENT DE LES 
HORES DE LECTURA 
PER ALS NENS I NENES  
DELS BARRIS

Educació

Amb més de 500 accions impulsades durant els 
últims tres anys, aquests són alguns dels resul-
tats més tangibles del Pla de Barris de Barcelona.

Drets socials

AUGMENT DE 
PARTICIPANTS  
EN PROGRAMES 
DE SALUT 
COMUNITÀRIA

1.582   FAMÍLIES BENEFICIADES 
AMB AJUTS PER A LA REHABILITACIÓ 
DELS EDIFICIS ON VIUEN

Activitat econòmica

AUGMENT DE 
PROGRAMES 
DE FORMACIÓ 
OCUPACIONAL 
MUNICIPAL 
ALS BARRIS

Ecologia urbana

+114.346 m2
AUGMENT D’ESPAIS D’ESTADA  
I PARCS INFANTILS
Equival aproximadament a 14 camps de futbol.

22   EQUIPAMENTS COMUNITARIS
NOUS O RENOVATS

   

EL PLA DE BARRIS EN XIFRES

Context

12,5% Població 
beneficiada

203.342
PERSONES BENEFICIADES

150.000.000 €
TOTAL DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA

14,08 % 
Drets socials

20,25 % 
Educació

8,44 % 
Activitat econòmica

57,22 % 
Ecologia urbana

Àmbits
d’actuació

Barcelona*

2016

+117 %

+18 %

2017
9.961

11.734

Foto antiga de coberta:
Treballs d’obertura del carrer de 
Trueba, l’any 1968, a la Teixonera.
Autor desconegut  
(Fons Bòbila Puigfel)

* A Barcelona hi viuen 
1.620.343 persones, 
segons dades de l’Idescat. 

2016 2018
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dependència, però també en altres sectors, com 
ara neteja industrial, gestió de residus, reparació i 
manteniment, o activitats portuàries.

En aquests 12 mesos les persones contracta-
des reben formació professional i transversal: la 
primera permet adquirir les competències neces-
sàries per desenvolupar un ofici, i la segona, per dur 
a terme funcions professionals bàsiques. Tothom 
que participa al programa disposa d’un tutor o una 
tutora que els acompanya i assessora. Al cap dels 
12 mesos, aquest tutor o tutora ajudarà cada parti-
cipant a trobar una nova oportunitat laboral. 

Més de 70 programes per millorar les 
oportunitats laborals
Una de les causes més importants que defineix 
la desigualtat entre les persones i els barris és el 
nivell d’atur i la precarietat laboral. Per tant, ja des 
dels inicis del Pla de Barris, l’activació econòmi-
ca ha estat un dels objectius principals.  Amb un 
pressupost de més de 10 milions d’euros, s’han 
posat en marxa més de 70 projectes i programes 
per reduir l’atur i millorar les oportunitats laborals 
des de diferents fronts, amb respostes més ade-
quades a necessitats diferents, sumant esforços 
amb Barcelona Activa, amb els equips de distric-
te i amb la xarxa d’entitats de cada territori. En 
aquest sentit, el programa Barris d’Oficis treballa 
en l’àrea de la formació i el foment de l’ocupació, 
i sempre amb perspectiva de gènere. També ho 
fa el programa  ‘Recondueix el teu perfil profes-
sional’, a la Verneda i la Pau, a la Marina, i al Bon 
Pastor i Baró de Viver, per a dones que es vulguin 
treure el carnet de conduir camions o autocars 
per tenir l’oportunitat de treballar en empreses 
industrials del polígon, o la convalidació d’estu-
dis no universitaris, a Zona Nord, les Roquetes i la 
Trinitat Nova, un projecte d’assessorament legal i 
subvenció dels tràmits vinculats a la convalidació 
d’estudis no universitaris cursats en altres països. 
La idea és donar respostes diferents a necessitats 
diferents. Per exemple, per a les empreses ubica-
des als polígons industrials del Bon Pastor, la Ma-
rina, i la Verneda i la Pau s’ha posat en marxa un 
pla de dinamització que inclou la figura del dina-
mitzador industrial, que fa visites d’identificació a 
empreses del polígon i dona informació sobre la 
cartera de serveis, com programes d’estratègia de 
vendes, de màrqueting digital o d’acompanyament 
i treball de networking en fires de la ciutat. També 
s’han engegat a tots els barris una sèrie d’accions 
d’impuls de l’economia social i solidària. Aquest és 
el cas de Las Magas, a la Trinitat Vella, un projecte 
per formar-se i tastar què és treballar en l’elabo-
ració de vestuari d’espectacles, estrenats per pri-
mera vegada durant la Cavalcada de Reis de la Trini 
d’aquest Nadal passat.

Una altre de les línies de treball és la dinamitza-
ció econòmica al mateix barri, com fan els progra-
mes La Marina Dona Empenta, Futur Job o Forma-
ció en Oficis del Mar. Al capdavall, totes aquestes 
estratègies busquen reforçar projectes econòmics 
amb un fort arrelament al barri, ja sigui de persones 
a títol individual o de petites entitats i empreses, 
associacions, comerços o serveis de proximitat.—

Dia a dia, barri a barri — 3 

Dia a dia, barri a barri

Un grup d’alumnes rep classes 
per aprendre a cuidar persones 
dependents. Entre tots fan un 
mural: s’han dibuixat cuidant 
avis i àvies en un espai lluminós. 
En una cantonada del mural es 
llegeix: “Un moment nou, diferent 
i millor”. Parlen de les persones 
grans i d’elles i ells mateixos. 
Molts d’aquests alumnes tenen 
més de 50 anys, i fins ara vivien  
a l’atur o encadenant treballs 
precaris. Ara, amb el programa 
Barris d’Oficis, la seva sort està  
a punt de canviar.
REDACCIÓ —

Fins fa poc, el Mariano, conegut a Sant Genís dels 
Agudells com el Marian, treballava al matí cuidant un 
home de 89 anys amb demència senil, al migdia en 
un magatzem i a la tarda en un bar. “Tot per una mi-
sèria”, diu. Això s’ha acabat. El Mariano té probabili-
tats reals de millorar la seva situació laboral i, con-
següentment, el seu futur. Des del gener d’aquest 
2019 el Mariano és una de les 105 persones que 
cursa el Barris d’Oficis, un programa de treball i for-
mació que inclou un contracte laboral d’un any  a 
jornada completa i amb unes condicions salarials  
dignes. D’aquesta manera, l'alumnat seleccionat pot 
dedicar tot el seu temps i la seva energia a aprendre 
un ofici sense interrupcions, ja que reben un sou i, 

Barris d’oficis: 
una oportunitat 
real d’aprendre 

treballant

01  Una veïna de la Marina promociona el programa  
La Marina Dona Empenta.

02  Veïnes de la Trinitat Nova elaboren vestuari per a espectacles.

03  Una tarda en una classe del programa Barris d’Oficis.

per tant, tenen la seguretat que al llarg de tot aquest 
temps podran pagar les seves factures mensuals. El 
Mariano és conscient que aquest programa és un 
tren que no pot deixar escapar: “Em donen un bon 
títol, em paguen i m’ajuden a buscar feina”. I creu en 
el seu nou futur com a cuidador: “D’alguna manera, 
és una feina que ja he fet, m’agrada la gent i tinc fa-
cilitat per relacionar-me, la veritat”, diu convençut.

Una tarda d’hivern, a les classes del progra-
ma Barris d’Oficis, el Mariano, amb 29 companys 
i companyes més, rep les indicacions de la Maca-
rena, la professora que ensenya les primeres noci-
ons sobre la percepció de les cures i el treball entre 
persones. Avui toca parlar del respecte al temps i 
a la paraula dels altres, aprendre a escoltar i a teixir 
de forma metafòrica —i també real, amb una cor-
dill— una xarxa de confiança i suport. Al llarg dels 
pròxims mesos, l'alumnat rebrà també formació de 
pautes d’higiene, alimentació, mobilitat o acompa-
nyament social per millorar la qualitat de vida de 
les persones que cuidaran.

Mireia Donés és coordinadora de Barris d’Ofi-
cis a la Fundació Sant Joan de Déu, una de les 
entitats que desenvolupa el programa. Li brillen 
els ulls quan parla del repte que suposa: “Les per-
sones que fan el curs son molt heterogènies i han 
viscut situacions vitals diferents i complexes”. Un 
dels objectius del programa és que els alumnes i 
les alumnes finalment treballin al seu propi barri i 
ofereixin, a través de la Fundació, serveis de cura a 
famílies que no es poden permetre un cuidador o 
cuidadora. D’aquesta manera, la cadena continua 
i ells i elles ajuden els familiars dels cuidats a tenir 
una oportunitat per retornar al mercat laboral. 

El programa Barris d’Oficis, adreçat a persones 
residents als barris on l’Ajuntament de Barcelona 
desplega el Pla de Barris, ofereix aquesta formació 
d’atenció sociosanitària a persones en situació de 01

02

03

L’ocupació com a prioritat per combatre les desigualtats
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REDACCIÓ —

“No hem de deixar mai el pro-
fessorat sol”, diu Joan Artigal, 
el director del nou Institut Es-
cola Trinitat Nova (Nou Barris). 
El Joan no ho diu per donar 
protagonisme als docents, 
com ell mateix: ho diu en el 
sentit que la veritable arma 
educativa ha de ser la suma 
d’una comunitat formada per 
membres de l’escola, la famí-
lia, el barri i les administraci-
ons, i amb objectius comuns. 
Exactament així és aquest 
nou centre, que amb eines 
senzilles està canviant l’edu-
cació al barri. Aquesta escola, 
amb una proposta educativa 
global i integradora, exempli-
fica l’esperit del centenar de 
projectes de millora de l’àm-
bit educatiu del programa Pla 
de Barris. Amb un pressupost 
extraordinari de 29 milions 
d’euros, el Pla desenvolupa 
aquests programes a 16 dels 
barris més vulnerables de la 
ciutat, conjuntament amb el 
Consorci d’Educació, l’Institut 
Municipal d’Educació de Bar-
celona i l’Institut de Cultura.

Un matí de finals de gener veiem un espectacle 
dolç i singular: els nens i nenes de primària de l’Ins-
titut Escola Trinitat Nova i els infants més grans de 
l’Escola Bressol L’Airet juguen i comparteixen acti-
vitats en un mateix espai. Fan balls i cançons tots 
barrejats, davant l’atenta mirada dels mestres i les 
mestres d’aquests dos centres educatius veïns. Un 
dels pilars del projecte de l’institut escola és oferir 
una educació de llarg recorregut que comença a 
l’escola bressol i acaba a la secundària i el batxille-
rat. La segona idea transformadora d’aquest cen-
tre és que és un espai comunitari per a tot el veï-
nat. Al nou equipament en construcció, el pati serà 
obert per a tothom, hi entrenarà i hi jugarà l’equip 
de futbol de la Trinitat Nova, i a l’entrada de l’escola 
hi haurà una nova biblioteca, que donarà servei a 
tot veí o veïna que la faci seva. El tercer pilar del 
centre és que la seva proposta pedagògica inclou 
la comunicació audiovisual com a eix transversal 
per a totes les edats. 

Joan Artigal defineix aquest projecte singular, 
“adaptat a les necessitats de les persones que 
conformen el barri, i no al revés”. Davant un proble-
ma global no podem donar respostes amb meca-
nismes parcials: “Vivim en una societat derivadora, 
on cadascú creu que s’ha d’ocupar de les seves 
coses i prou. I això no funciona”, afirma. No funci-
ona ni a la Trinitat Nova ni, probablement, enlloc, 
però la realitat social al barri, tan complexa, dinàmi-
ca i viva, fa que aquest funcionament tan sectorial i 
tecnificat a vegades no doni resposta a les neces-
sitats reals de les famílies.

La Julia troba el Jawwad
El curs passat, quan el centre va iniciar el nou pro-
jecte educatiu, des d’un bon principi l’alumnat va 
viure els canvis. Estudiants de primer d’ESO, com 
el Jawwad, l’Ainhoa, la Claudia, l’Arthur i la Ramona, 
van haver de fer un vídeo sobre el seu barri, i van 
aprendre a treballar en equip, a documentar-se 
sobre els carrers on jugaven des de petits. Guiats 
pel cineasta Daniel Lacasa, al vídeo entrevisten 

la Julia, una de les primeres veïnes del barri, nas-
cuda en un poble de Jaén. A càmera, la Julia ex-
plica que quan va arribar a la Trinitat Nova aquest 
barri no era “tan maco com ara”, sinó que era “tot 
barranc i pedra, sense asfaltar. Abans no hi havia 
ni on comprar pa. Ni escoles, ni aigua ni llum”. En 
un altre moment, la Julia explica que a la Guerra 
Civil li van matar el pare. “Potser no ens ho pen-
sem, però aquesta mateixa realitat que recorda la 
Julia existeix ara en alguns dels països d’on ve-
nen les famílies nouvingudes”, reflexiona el Joan. 
Així, un fil invisible uneix la Julia amb el Jawwad, 
independentment de l’edat o la procedència. Aquí 
i ara, comparteixen un territori comú —el barri de 
la Trinitat Nova—, i un espai compartit —l’institut 
escola com a nou equipament comunitari— que ha 
impulsat que es trobessin i sabessin l’un de l’altre. 
“L’èxit real, al capdavall, és que la Julia i qualse-
vol dels adolescents i les adolescents que ha fet 
aquest vídeo es reconeguin com a membres d’una 
mateixa comunitat”, conclou el Joan. 

La música impregna les aules d’El Til·ler
Quan entrem al l’Institut Escola El Til·ler ens acom-
panya una melodia tímida però insistent: sembla 
que la classe de guitarra per a l'alumnat de secun-
dària ha començat. “Els canvis generen canvis”, 
afirma Domi Viñas, directora d’aquest centre del 
barri del Bon Pastor (Sant Andreu). En poc temps, 
la vida al centre és una altra cosa: ha canviat el nom 
de l’escola, s’han fet obres, s’ofereix continuïtat 
educativa de 3 a 16 anys, s’ha renovat tot l’equip 
docent i s’ha creat un nou projecte educatiu que 
té la música com a eix vertebrador. “Tots aquests 
canvis no haurien estat possibles sense el treball 
conjunt entre l’associació de veïns del barri, el 
Consorci d’Educació i el Pla de Barris”, subratlla la 
Domi. El resultat d’aquesta suma de noves accions 
de millora és que, si al curs 2016-17 es van apuntar 
8 alumnes per cursar P3 en aquesta escola, el curs 
següent, amb el nou projecte d’El Til·ler en marxa, 
ja n’eren 25. “Les famílies ara ens miren pensant 
que aquesta és una bona escola per als seus fills i 
filles. I això no té preu”, diu la Domi.

El reportatge

01

02

L’educació als barris, una 
arma carregada de futur

El lleure educatiu com a eina de transformació social
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El reportatge — 5 

La música, doncs, impregna les classes d’El Til·ler, 
que no acaba quan finalitzen les classes: en ho-
rari extraescolar s’ofereix el programa Vozes, en 
què els alumnes d’aquesta escola o d’altres del 
barri poden aprendre piano, guitarra o cant coral. 
Aquest programa, que promou la integració social 
a partir de la música, està present a sis barris del 
Pla de Barris. 

Tres d’aquests barris són els que conformen 
Zona Nord (Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona), 
però aquest programa no camina sol, en el seu ob-
jectiu de millorar les competències emocionals i 
relacionals del més petits: també ho fa el programa 
EducARTS. La idea és utilitzar la música, el teatre i 
la dansa com a eines d’autoconeixement i millora 
de l’expressió dels nens i les nenes. Un cop més, 
la clau és el treball comunitari entre els educa-
dors i les educadores que fan els tallers, alumnes, 
mestres i famílies. “Tots hem d’aprendre a treballar 
junts, i necessitem temps. Les criatures necessi-
ten acompanyament de llarg recorregut”, opina 
Esther Bonal, d’EducARTS. 

Aquests nous projectes —l’Institut Escola Trini-
tat Nova o El Til·ler, o bé els programes com Vozes 
o EducARTS— són algunes de les moltes accions 
que al llarg dels últims anys han anat teixint una 
xarxa de millores que sumen i multipliquen el seu 
efecte en l’educació de tota la mainada. Aquesta 
trama conjunta d’accions té molts vessants: alguns 
són la total remodelació física i d’enfocament pe-
dagògic d’alguns centres educatius, com els dos 
exemples esmentats anteriorment, o el nou Institut 
Cristòfol Colom, al barri del Bon Pastor, que s’està 

Trenta-nou centres 
educatius públics 
dels barris amb Pla 
de Barris incorporen 
nous professionals 
de perfil psicosocial 
als seus equips 
pedagògics

L’Ajuntament de Barcelona, en el marc del Pla 
de Barris, ha incorporat 61 professionals de 
perfils psicosocials als centres educatius pú-
blics dels 16 barris per tal de donar un suport 
més complet a l’alumnat i complementar la tas-
ca dels equips pedagògics de cada centre. En 
total, 39 centres educatius públics dels barris 
inclosos al Pla de Barris es beneficien d’aquest 
suport. L’objectiu d’aquesta mesura és asse-
gurar l’atenció global dels infants i les seves 
famílies als centres escolars, facilitant el treball 
conjunt i la mirada comuna entre els professio-
nals de l’àmbit educatiu, social i de salut.

Els nous perfils, incorporats als equips pe-
dagògics d’aquests centres des del curs es-
colar 2017-2018, inclouen professionals de 
la psicologia, l'educació, la integració social, 
el lleure, especialistes en audició i llenguatge, 
i tècnics i tècniques del centre de recursos 
educatius per a alumnes amb trastorns del 
desenvolupament i la conducta. La incorpo-
ració d’aquests professionals garanteix la 
formació i el suport a l’equip docent amb la 
voluntat de propiciar noves cultures de treball 
conjuntes entre tècnics de serveis socials i de 
salut, entre d’altres, i impulsar el treball comu-
nitari amb l’entorn. Aquesta iniciativa pretén 
generar noves formes de relació. D’aquesta 
manera, l’Ajuntament de Barcelona ha invertit 
un total de 29 milions d’euros en millores edu-
catives als 16 barris del Pla de Barris.—

En un de cada tres centres educatius 
públics dels 16 barris del Pla de Barris  

s’han fet obres de millora

transformant en l’Escola de Jardineria de Barcelo-
na, o el nou Institut Rambla Prim, al barri del Besòs 
i el Maresme (Sant Martí), que s’està reconvertint 
en un centre professionalitzat d’ensenyament 
continuat. Altres són millores estructurals —com 
la renovació de sales d’actes i de teatre a l’Escola 
Bàrkeno, al barri de la Marina (Sants-Montjuïc), o a 
l’Institut Barri Besòs, al Besòs i el Maresme, i a l’Es-
cola La Pau, a la Verneda i la Pau (tots dos, al dis-
tricte de Sant Martí)—. Altres projectes a les esco-
les i els instituts públics són l’ampliació de l’oferta 
formativa, amb programes com Caixa d’Eines, un 
projecte que fa servir les arts escèniques com el 
teatre, el circ o la dansa per treballar amb l’alum-
nat competències socioculturals, afectives, rela-
cionals, comunicatives i de transmissió de valors 
positius, com el compromís amb la comunitat. A 
l’Escola La Pau fan circ, i aquesta activitat interessa 
molt a l’alumnat, especialment als de secundària. 
“La dinàmica de treball conjunt els porta al respec-
te, a tenir-se en compte. Potser nens i nenes que 
abans es barallaven ara s’ajuden en exercicis de 
circ relacionats amb l’equilibri, per exemple”, expli-
ca Sònia Burgués, directora d’aquesta escola.

Més enllà de l’horari lectiu, i a partir d’aquesta 
idea de fer de l’escola un centre comunitari per al 
barri, s’han posat en marxa tota una sèrie d’accions 
per reforçar l’educació en el temps lliure. Alguns 
d’aquests projectes son Temps de Joc o Baobab, 
de l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. 
Aquests projectes ofereixen lleure educatiu du-
rant tot l’any (caus, esplais, colònies…) en barris on 
pràcticament no existien aquests serveis.—

03

04

01  Infants i grans fan una activitat 
conjunta al pati de l’Institut Escola 
Trinitat Nova.

02  Taller audiovisual a l’Institut Escola 
Trinitat Nova.

03  Sessió de circ a l’Institut Bernat 
Metge (la Verneda i la Pau).

04  Infants del programa EducARTS 
participen al Carnestoltes de la 
Zona Nord.

25 % 
Nous perfils 
professionals 
sociocomunitaris  
als centres

11% 
Resta  
de programes 
educatius

64 % 
Inversió total

Millores 
educatives

29.029.975 €
TOTAL INVERSIÓ 
EN MILLORES EDUCATIVES
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6 — Accions 

Accions Nous lideratges
A la recerca de nous 
lideratges als barris

Els barris de Barcelona són ens vius. Es renoven i creixen. Però 
no tothom té temps, espai o coneixements per participar ac-
tivament en les decisions que conformen el present i el futur 
del barri. Per això, en els últims mesos del 2018 es va posar en 
marxa el programa Nous Lideratges als Barris. Aquest projec-
te, impulsat pel Pla de Barris, la Fundació Jaume Bofill i l’Insti-
tut de Govern i Polítiques Públiques, és una formació vivencial 
adreçada a joves dels barris més desfavorits de la ciutat. El 
projecte promou el procés d’empoderament de les perso-
nes participants i, alhora, dona formació sobre aspectes de 
desenvolupament comunitari per contribuir millor a construir 
o reforçar el teixit social i ser promotors de propostes col·lec-
tives. Al llarg del programa, una quinzena de joves de les àrees 
de Barcelona on actua el Pla de Barris s’han conegut, s’han 
apropat a la tasca d’entitats socials i culturals de diferents àm-
bits, han entrevistat diversos dirigents polítics i han après a 
construir un projecte social.

Jessica Sala, periodista en una publicació del barri de la 
Marina i una de les participants, afirma que el programa l’ha 
ajudat a empoderar-se i tirar endavant projectes de la seva as-
sociació. “Ara sé que puc fer més coses, que no m’he de posar 
límits i que puc anar més lluny”, diu.

Programes com aquests son importants, en aquests bar-
ris, ja que als territoris més vulnerables és on hi ha més di-
ficultats per identificar nous actius comunitaris i fer emergir 
iniciatives impulsades per la mateixa població.—

La salut als barris
L’impuls de la vida en 
comú, un hàbit saludable

El Pla de Barris vol potenciar la salut comunitària i millorar la 
qualitat de vida entre el veïnat resident als barris. L’objectiu és 
millorar les desigualtats en salut arrelades a la vida quotidiana, 
donat que la població barcelonina té cobertura pràcticament 
universal en els equipaments i serveis que vetllen per la salut. 
Totes aquestes actuacions del Pla de Barris en l’àmbit de la 
salut son multisectorials, treballades conjuntament amb al-
tres agents socials com l’Agència de Salut Pública de Barcelo-
na (ASPB), la Comissionada de Salut o els equips de districte. I 
tots aquests equips transversals estan d’acord que una de les 
claus per potenciar hàbits saludables és promoure i facilitar la 
participació del veïnat en aspectes com l’alimentació i l’esport 
amb accions que donen resposta a necessitats específiques 
en funció de la franja d’edat —especialment per als infants, el 
jovent o la gent gran—, o que volen reforçar la xarxa comuni-
tària i transgeneracional. 

Per exemple, per al veïnat de més edat dels barris de Sant 
Genís dels Agudells i la Teixonera s’han posat en marxa pro-
grames com Fem Salut a la Piscina, on persones grans en si-
tuació d’aïllament i vulnerabilitat desenvolupen activitats lúdi-
ques i terapèutiques a la piscina de l’Hospital de Sant Rafael. 
Un altre projecte que inclou l’esport —en aquest cas, el cri-
quet— per obrir i reforçar l’acció comunitària és Les Dúnia, als 
barris del Besòs i el Maresme, i la Trinitat Vella. És un progra-
ma adreçat específicament a noies de famílies nouvingudes, 
per ajudar-les a teixir noves xarxes de sociabilitat. D’aquesta 
manera, a través de l’equip de criquet femení es treballen as-
pectes com la inclusió social, la visibilització del col·lectiu i la 
teràpia individual. Un altre exemple és Xarxa Sense Gravetat, 
un programa que ofereix un catàleg de tallers oberts a joves 
(16-25 anys) provinents tant de la xarxa de serveis de salut 
mental com de la comunitat, en col·laboració amb els serveis i 
equipaments del territori.

 Moltes altres activitats del Pla de Barris en l’àmbit de la 
salut posen també l’accent en els aprenentatges en la cura de 
la primera infància en barris con el Bon Pastor i Baró de Viver, 
la Trinitat Vella o les Roquetes.—

Una quinzena 
de joves 
s’han apropat 
a la tasca 
d’entitats 
socials  
i culturals  
de diferents 
àmbits

01  Gent gran de Sant Genís dels 
Agudells a la piscina de l’Hospital 
de Sant Rafael. 

02  Jessica Sala participa al programa 
Nous Lideratges als Barris. 

03  Una nena juga en un parc infantil  
de la ciutat.

04  La nova plaça Dolors Canals,  
al barri del Besòs i el Maresme.

05  Finques d’alta complexitat, al barri 
de Baró de Viver.

06  Infografia de la metodologia  
de les marxes exploratòries.

07  Festa comunitària de la Pinya  
(les Roquetes).

REDACCIÓ —

El Pla de Barris, present a 16 dels barris 
més desfavorits de la ciutat, ha posat 
en marxa més de 500 accions per reduir 
les desigualtats socials en aquests 
territoris. En aquest espai n’expliquem 
algunes. 

01

02

03 04

Barris jugables
Jardins, places i carrers més jugables  
per als més petits

“El descans, el joc i el temps lliure són tan importants per al desenvolupament de l’infant com la 
nutrició, l’habitatge, l’atenció a la salut i l’educació”, diuen les Nacions Unides. Barcelona ha de-
cidit ser una ciutat més amable amb els nens i les nenes, i el que més volen —i necessiten— és 
jugar. Amb aquesta idea s’ha posat en marxa un pla per impulsar una nova visió del joc a l’espai 
públic, afavorint i reconeixent la seva importància social i millorant la vida comunitària. El Pla de 
Barris participa de ple en aquest projecte amb més d’una desena d’accions en marxa, reforçant 
nous espais que inclouen una àrea de joc o afavorint el joc espontani en parcs i jardins, places 
o carrers. Alguns d’aquests projectes són la renovació dels espais de joc als jardins de la Me-
diterrània, al barri de la Marina; a la plaça Mossèn Cortinas, al Bon Pastor, o la nova plaça que 
es farà als voltants de l’Escola La Pau, al barri de la Verneda i la Pau. “Ara és una plaça buida, on 
les famílies venen a buscar els infants i marxen. No hi ha vida. Això canviarà molt en poc temps: 
les famílies de l’escola van participar en la proposta per fer aquesta nova plaça, i d’aquí a poc, 
en aquest nou espai jugaran les nenes i els nens i xerraran les famílies”, explica Sònia Burgués, 
directora de l’escola.—
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Accions — 7 

Finques d’alta complexitat
Un programa d’ajuts 
específics per garantir el 
dret a l’habitatge digne

Molts barcelonins i barcelonines saben que l’Ajuntament ofe-
reix subvencions per rehabilitar interiors d’edificis, façanes o 
per instal·lar ascensors. ¿Però què passa si ho desconeixes, 
o si no saps com demanar-los, o no tens cap administrador 
de finques per fer les totes les gestions necessàries per po-
sar-ho en marxa, o si al teu edifici no hi ha establerta cap 
comunitat de veïns per posar-te d’acord i demanar aquests 
ajuts? El programa de Rehabilitació de Finques d'Alta Com-
plexitat, del Pla de Barris i el Consorci d’Habitatge de Bar-
celona, va néixer per donar resposta a aquestes situacions, 
que moltes vegades es tenen lloc als barris més desafavo-
rits de la ciutat. L’Ajuntament de Barcelona va constatar que 
certes finques, degut sobretot a la seva complexitat social 
i econòmica, no aconsegueixen beneficiar-se de les políti-
ques de rehabilitació municipals i, per tant, queden al marge 
de processos de rehabilitació i de les convocatòries d’aju-
des públiques, de manera que acaben dirigides a finques 
amb comunitats de veïns estructurades, finques amb capa-
citat de gestió i, en un percentatge molt elevat, a edificis amb 
administradors de finques.

Així, aquest programa vol canviar les causes estructurals 
que propicien la persistència de no rehabilitar ni mantenir els 
edificis d’habitatges i millorar la qualitat de vida del seu veïnat. 
Es tracta d’una bateria de mesures extraordinàries adreçades 
a aquelles comunitats que es troben més desestructurades, 
que no tenen gaires recursos, que en la majoria casos tampoc 
tenen administrador de la finca, i que moltes vegades ni tan 
sols han constituït la comunitat de propietaris. A partir d’un 
estudi de les finques de més complexitat dels 16 barris amb 
Pla de Barris, des de l’abril del 2018 s’han posat en marxa una 
sèrie d’equips de proximitat i multidisciplinaris —amb perfils 
social, econòmic, tècnic i jurídic— que localitzen i parlen amb 
el veïnat d’aquestes finques per informar-los sobre el progra-
ma i oferir-los una bateria d’ajudes, entre les quals s’inclou 
l’acompanyament en tot el procés tècnic i burocràtic de reha-
bilitació de les finques on viuen.

D’aquesta manera, el programa treballa en la proactivitat, 
la proximitat i l’accessibilitat amb el veïnat, per donar a conèi-
xer, de forma directa i fins a arribar a la porta de casa seva, una 
sèrie de mesures per millorar l’estat dels seus edificis, unes 
mesures a les quals tenen dret, com la resta de barcelonines 
i barcelonins. A més, el programa pren cura d’evitar possibles 
moviments d’expulsió, contribuir a la formació, regulació i di-
namització de les comunitats i fomentar la cohesió social. El 
programa de Rehabilitació de Finques d'Alta Complexitat està 
dotat amb 15,3 milions d’euros i, en funció dels casos, pot ar-
ribar a cobrir fins al 100% de les ajudes per a la rehabilitació, i 
beneficia al voltant de 1.582 famílies que viuen en uns 900 ha-
bitatges. Al mes de febrer, 293 comunitats dels diferents bar-
ris estan en procés de gestió inicial de valoració de requisits, 
138 comunitats han signat el conveni d’assessorament i 96 ja 
han signat el conveni d’obres.—

El projecte, 
dotat amb 
15 milions 
d’euros, 
beneficia al 
voltant de 
1.582 famílies 
que viuen 
en uns 900 
habitatges

07

05

06

Marxes exploratòries
Les dones canvien l’espai 
públic

Qui decideix l’urbanisme de l’espai públic? Carrers i places 
massa foscos, zones on no es pot transitar amb un cotxet 
de bebè, falta de jardins i parcs infantils... L’espai públic és de 
tothom, però aquests són només alguns dels problemes que, 
amb ulls de dona, detecten les veïnes quan caminen pels bar-
ris. Per tal de revertir aquesta sensació i millorar l’espai públic 
per a tothom, el Pla de Barris va iniciar fa mesos uns recorre-
guts a peu amb perspectiva de gènere, amb les veïnes, per 
trobar solucions conjuntes que facin la vida més fàcil, agrada-
ble i segura a tot el veïnat. D’aquesta manera, les dones van 
observar in situ elements que dificulten la vida quotidiana i 
que, si els canviem, la milloren. Aquestes passejades, treballa-
des prèviament en una sessió de preparació, s’han dut a ter-
me als barris de la Marina, la Verneda i la Pau, la Trinitat Vella, el 
Bon Pastor, la Trinitat Nova, i el Besòs i el Maresme. 

Ara, a principis d’aquest any, el veïnat de la colònia Santi-
veri i de tot el barri de la Marina —especialment, les veïnes, és 
clar— han celebrat la reurbanització dels entorns, renovats a 
partir de les demandes que van sorgir en la marxa exploratòria 
amb perspectiva de gènere que es va fer a la mateixa zona 
fa dos anys. S’ha millorat la il·luminació, la visibilitat, la vege-
tació i l’amplada de les voreres, s’ha renovat el clavegueram, 
el mobiliari urbà, tot el paviment i les àrees enjardinades. Ara, 
els carrers s’han tornat més accessibles, agradables i també 
segurs, per a les dones, i per a tothom.—

Formació a entitats
Una eina clau per reforçar els moviments 
comunitaris

Barcelona és una ciutat rica en esperit associatiu i reivindicatiu. A molts barris el veïnat amb 
inquietuds socials i ganes de canviar les coses es troben, comparteixen experiències i pensen 
com millorar el futur junts. Per mantenir obert aquest camí, les entitats del barri —agents clau al 
territori de potenciació de la xarxa comunitària— han d’estar vives i en moviment. El Pla de Bar-
ris vol reforçar els moviments comunitaris i, per això, al llarg dels dos últims anys, conjuntament 
amb Torre Jussana, un centre de servei per a les associacions de la ciutat, ha posat en marxa 
un programa d'acompanyament i formació de l'acció veïnal als 16 barris del Pla de Barris. Un 
total de 34 entitats han rebut formació en els quatre àmbits clau per al seu bon funcionament: 
la intenció, la participació, l’acció i la gestió.—
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8 — Mapa d’obres 

El Raval sud
i el Gòtic sud

La Marina

Mapa d’obres  
del Pla de Barris 

  El Raval sud i el Gòtic sud
01.  Reurbanització i millores dels jardins  

de les Voltes d’en Cirés per potenciar l’ús  
i la programació d’activitats per al veïnat  
als equipaments del voltant dels jardins.

02.  Reurbanització i millores de la rambla del 
Raval, plaça de Salvador Seguí i plaça  
de Vázquez Montalbán per dinamitzar els 
espais, potenciar els usos veïnals, afavorir  
la convivència i connectar els tres espais.

03.  Millores al Moll de la Fusta, ara anomenat 
Balconada: circuït per a activitats de lleure i 
exercici físic, jardí, umbracle i espai de repòs.

04.  Millores de la façana del Centre  
Cívic Drassanes.

05.  Millores dels espais d’entrada de les escoles 
Drassanes, Rubén Darío i Collaso i Gil.

06. Remodelació de la plaça de Sant Miquel: 
nou espai sense cotxes i ampliació de la 
zona de jocs.

  La Marina
07.  Nou espai per a joves i entitats del barri  

de la Marina. 
08.  Millores dels entorns de l’espai públic  

de l’antiga colònia Santiveri. 
09.  Renovació i millora dels jardins  

de la Mediterrània.
10.  Instal·lació de nous ascensors verticals  

a la zona del Polvorí.
11.  Nova pista de bàsquet als jardins  

de Can Ferrero.
12.  Reurbanització i millores de la zona verda 

del carrer de la Química.
13.  Construcció d’un skate park a la plaça  

del Moviment Obrer.
14.  Millores a l’Escola Enric Granados. 
15.  Millores a la sala de teatre  

de l’Escola Bàrkeno.

  Sant Genís dels Agudells i la Teixonera
16.  Millores a la plaça de Matías Guiu.
17.  Instal·lació d’escales mecàniques al carrer 

de la Mare de Déu dels Àngels. 
18.  Instal·lació d’escales mecàniques entre  

el carrer de Samaniego i el carrer d’Arenys.
19.  Reurbanització i millores dels entorns  

de la masia Can Soler.
20.  Reurbanització del carrer d’Olvan. 
21.  Reurbanització dels entorns del Casal  

de Gent Gran de Sant Genís dels Agudells.
22.  Reurbanització dels jardins del carrer de Tir.
23.  Reurbanització i millores del carrer de Nínive.
24.  Reurbanització i millores de l’espai esportiu 

de La Campa. 
25.  Millores a la plaça de la Font del Roure.
26.  Millores a la plaça de la Teixonera.
27.  Millores a la plaça de la Vall d’Hebron.
28.  Millores a la plaça dels Garrofers.
29.  Millores a la plaça d’Isop. 
30.  Creació d’un nou parc urbà i mirador  

al carrer de Santa Rosalia.
31.  Instal·lació d’escales per a vianants al carrer  

de Sant Crispí.
32.  Millores a la Casa Taxonera. 

  La Trinitat Nova
33.  Reurbanització dels espais interiors entre  

els carrers de Portlligat, d’Aiguablava,  
de Maria Zambrano i de Nou Barris.

34.  Arranjament de les connexions subterrànies 
de la Casa de l’Aigua.

35.  Remodelació total de l’Institut Sant Jordi 
i creació d’un nou centre: Institut Escola 
Trinitat Nova.

36.  Millores a l’Escola Bressol L’Airet
37.  Millores puntuals a l’espai públic

  Les Roquetes
38.  Reurbanització i millores del carrer de Mina  

de la Ciutat.
39.  Reurbanització de la plaça de Fornells. 
40.  Millores del pati i la sala d’actes de l’Institut 

Escola Turó de les Roquetes.
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Mapa d’obres — 9 

Zona Nord

Sant Genís 
dels Agudells 
i la Teixonera

Les Roquetes

La Trinitat 
Vella

La Trinitat 
Nova

El Bon Pastor  
i Baró de Viver

La Verneda 
i la Pau

El Besòs 
i el Maresme

Les obres del Pla de Barris, conjuntament amb les més de  
500 accions que conformen el pla, tenen com a objectiu rebaixar 
les desigualtats socials que pateixen els barris. Per això, s’han 
prioritzat les intervencions que afavoreixen la vida comunitària, 
milloren l’accessibilitat dels barris i contribueixen a reduir  
les desigualtats educatives. 
Les intervencions es reparteixen en:
– 22 millores estructurals d’equipaments comunitaris
– 21 obres de millora de l’espai públic
– 19 millores d’accessibilitat o connectivitat entre barris
– 11 millores de centres educatius públics
La inversió total d’aquestes 73 obres és de 87 milions d’euros.

  Zona Nord
41.  Reurbanització i instal·lació d’escales 

mecàniques als entorns de l’avinguda  
de Rasos de Peguera.

42.  Adequació dels vestidors del camp  
de futbol de Ciutat Meridiana.

43.  Creació de cobertura de la pista esportiva 
del Campillo de la Virgen.

44.  Reurbanització i millores de l’antiga  
zona esportiva de Ciutat Meridiana.

45.  Millores de la senyalística al barri  
de Torre Baró. 

46.  Construcció d’una Oficina de l’Habitatge, 
OAC i Punt d’Assessorament Energètic  
a Zona Nord.

47.  Millores d’accessibilitat per al transport 
públic a Torre Baró. 

  El Bon Pastor i Baró de Viver
48.  Reurbanització i remodelació  

del carrer de Caracas.
49.  Reurbanització i millores a la plaça  

de Mossèn Cortinas.
50.  Renovació del clavegueram dels carrers  

de Clariana i Campins.
51.  Construcció d’un nou camp de futbol  

a Baró de Viver. 
52.  Nou Casal de Gent Gran del Bon Pastor.
53.  Remodelació i millores de l’espai esportiu 

Club de Lluita.
54.  Remodelació i millores de l’Institut Escola 

Cristòfol Colom. 

  La Trinitat Vella
55.  Reurbanització i millores al carrer de la 

Foradada i nova plaça dels Drets dels Infants.
56.  Nou Casal de Gent Gran de la Trinitat Vella.
57.  Remodelació, adequació i millores del 

passatge de la Trinitat i de l’Espai Barcino.
58.  Creació d’una cal·listènia i millora  

de l’enlluernat del Camí del Rec.
59.  Remodelació i millores de l’Escola  

Ramón y Cajal.
60.   Millores puntuals de l’espai públic  

als entorns de la presó de la Trinitat Vella.

  El Besòs i el Maresme
61.  Reurbanització i millores al carrer  

d’Alfons el Magnànim.
62.  Enderroc de l’antic cinema Pere IV per a la 

futura construcció d’un nou equipament.
63.  Millores a l’Institut Rambla Prim.
64.  Millores a la sala d’actes de l’Institut  

Barri Besòs. 
65.  Millores puntuals al Mercat del Besòs.
66.  Remodelació i millores del menjador social  

i cooperativa Gregal. 
67.  Nou equipament provisional per a joves  

al carrer del Maresme.

  La Verneda i la Pau
68.  Reurbanització i millores a l’espai públic  

de la Via Trajana. 
69.  Reurbanització i millores dels entorns  

del carrer de Camp Arriassa. 
70.  Nou circuit esportiu: millores dels espais 

esportius a l’aire lliure de la Verneda i la Pau.
71.  Millores a l’Institut Bernat Metge.
72.  Millores a la sala de teatre de l’Escola La Pau. 
73.  Millores dels jocs infantils als espais públics 

de la plaça de l’Escola La Pau.
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10 — Canal barri 

Sant Genís dels 
Agudells i la Teixonera

Raquel Puerto
Tècnica de gent gran
–
Dintre del programa d’En-
velliment Saludable hem 
implantat diversos projectes 
a la Teixonera i Sant Genís, 
un dels quals és Fem Salut a 
la Piscina, de juliol a setem-
bre, a la piscina de l’Hospital 
Sant Rafael. La idea era po-
tenciar l’esport mitjançant el 
medi aquàtic, i es van crear 
dos grups. Els del primer 
nivell eren persones que 
havien tingut poc contacte 
amb l’aigua i que, lògica-
ment, els provocava molta 
por. Així que vam adaptar les 
activitats del segon nivell, 
com gimnàstica aquàtica o 
Pilates, dins de la piscina. 
L’objectiu era que perdes-
sin la por, i la veritat és que 
els resultats han estat molt 
bons.—

El Besòs i el Maresme

Harman Famir 
Simgh 
Estudiant
–
Tinc 10 anys i jugo com a 
defensa central a l’equip de 
l’Escola Concepció Arenal. 
La meva mare és de Bolívia 
i el meu pare, de l’Índia. Vaig 
participar al partit de futbol 
antiracista, i la veritat és 
que no me’n recordo gaire, 
perquè va ser fa temps, però 
el que sí que recordo és que 
érem molts equips de colors 
diferents i jugàvem nens i 
nenes de diferents països 
tots barrejats. Ens ho vam 
passar molt bé. Jo sempre 
dic que tots som bons, 
jugant, és igual del país que 
siguem, perquè si algun dia 
dic que jo soc millor que 
els altres, pot resultar que 
un dia no ho sigui tant com 
penso, que hi hagi algú 
millor.—

Zona Nord

Pilar Murteira
Àvia
–
Soc de l’associació Amb 
Cor de Dona Zona Nord, i 
estem impulsant el projecte 
Zona Esportiva Provisional. 
El que busquem és digni-
ficar aquest espai i crear 
una gran plaça on tinguin 
cabuda diferents equipa-
ments, tant per a adults com 
per a infants. Ara mateix hi 
ha un pàrquing, un petit parc 
infantil, una pista de bàsquet 
no reglamentària i quatre 
màquines d’exercici en mal 
estat per a la gent gran. 
La idea per al futur és fer 
una reserva per als equi-
paments, fer una pista de 
bàsquet polivalent, pistes 
de petanca, o sigui, un lloc 
on es pugui passejar, fer 
exercici... La veritat és que 
quedarà molt guapo.—

La Trinitat Vella

Rubén Arjona 
Membre de la comissió de 
festes
–
Soc de la comissió de festes 
de la Trinitat Vella, organit-
zem tot el que són cicles 
festius, com per exemple la 
cavalcada de Reis. Les car-
rosses que teníem al barri ja 
eren molt velles i les volíem 
canviar, fins i tot per un tema 
de seguretat, ja que eren de 
ferro i pesaven moltíssim. 
Així que quan va aparèixer el 
Pla de Barris se’ns va encen-
dre la bombeta i vam pensar 
de demanar-los ajut i crear 
un projecte comú conjun-
tament amb altres entitats 
culturals. I així ho vam fer: 
vam contractar un dissenya-
dor que va fer tres propos-
tes, es van exposar al barri 
i els veïns i les veïnes van 
votar la seva preferida.—

Les Roquetes

Maria Martínez
Directora del CAP
–
Soc la directora del CAP de 
les Roquetes, i des del 2002 
estem dins el Pla Comuni-
tari Roquetes. Es va crear 
el projecte Primera Infància 
davant la necessitat de rea-
litzar un diagnòstic precoç 
de les malalties mentals, 
i poder així intervenir des 
del moment zero, quan la 
dona està embarassada. 
Així, i durant tres visites pre 
i postpart, es detectaven 
possibles problemes com 
la depressió. Des de la 
taula de salut i en col·labo-
ració amb les altres taules 
(educació, orientació...) vam 
ampliar el programa per als 
infants des dels 0 fins als 9 
anys per tal d’intervenir de 
manera precoç en trastorns 
psicomotrius o d’autisme.—

La Verneda i la Pau

Sebas Tobaruela
Empresari
–
Soc membre de l’AMPA de 
l’Escola Els Horts i represen-
tant de la vocalia de famílies. 
La meva feina és traslladar 
les necessitats que tenen 
famílies, veure si són facti-
bles i si hi ha possibilitats de 
dur-les a terme. En aquest 
sentit, el Pla de Barris ens 
ha donat molta energia, amb 
això. Per exemple, volíem 
crear una colla de batucada, 
i gràcies a les reunions del 
Pla de Barris i altres asso-
ciacions hem pogut fer un 
grupet de persones i assa-
gem cada divendres. El més 
positiu del Pla és que ens 
han posat cara, a totes les 
associacions, cosa que ens 
permet exposar les nostres 
necessitats i que sorgeixin 
solucions.—

El Raval sud  
i el Gòtic sud

Kiran Khan
Tècnica en dinamització 
cultural
–
La meva feina a Migra 
Studium és assessorar les 
comerciants i els comerciants 
de procedència majoritària-
ment paquistanesa i benga-
lina. Juntament amb altres 
entitats municipals, com 
Barcelona Activa, el que fem 
és assessorar-los en diverses 
àrees. Per exemple, si volen 
posar un negoci, els infor-
mem sobre les llicències que 
poden adquirir, que van en 
funció de les necessitats de 
la gent del barri, com són les 
de la gent gran que no poden 
desplaçar-se grans distànci-
es. Un problema que ens tro-
bem sovint és el de l’idioma, 
ja que quan hi ha inspeccions, 
molts cops no entenen què 
els demanen i la situació pot 
derivar en una multa.—

La Trinitat Nova

Nerea Caballero
Estudiant de pedagogia
–
Van contactar amb mi per 
participar al programa Nous 
Lideratges, perquè estic 
estudiant pedagogia i havia 
participat en un parell de 
taules rodones al barri. Em 
van fer l’entrevista i em 
van escollir, i la veritat és 
que van ser tres caps de 
setmana molt intensos. Al 
programa havies de fer de 
tot: participar en tallers, 
visitar exposicions, anar al 
teatre i assistir a xerrades 
de personalitats molt diver-
ses, des d’un economista 
que enfocava l’economia 
des del punt de vista social 
fins al conseller Chakir el 
Homrani. Quan vam acabar, 
tots estàvem molt ansiosos 
per trobar una sortida a tot 
allò que havíem après.—

El Bon Pastor 
i Baró de Viver

Josep M. Romero
Jubilat
–
Endavanta’l és un programa 
d’alimentació saludable que 
fem al Bon Pastor i que surt 
a partir del Rebost Solidari 
d’Aliments. Al seu dia vam 
detectar que no es feia un 
bon ús dels productes que 
repartíem i vam decidir fer 
tallers de cuina saludable 
amb personal del CAP. 
L’acció va anar tan bé que 
es va obrir a tot el barri, i 
va ser aleshores que vam 
percebre el problema de la 
mala alimentació infantil, per 
tant, es va adaptar l’Enda-
vanta’l als nanos amb la 
col·laboració de les escoles 
del barri, en versió concurs 
d’entrepans saludables, a 
l’estil Masterchef Junior. I ha 
resultat tot un èxit!.—

La Marina

Fina Flores 
Propietària del Bar Flores
–
Al nostre barri, de dia hi 
ha molt moviment gràcies 
a les empreses i els polí-
gons industrials, però de 
nit és una altra història. Fa 
temps que reclamem que 
ens facin més cas, però no 
ha estat fins a l’entrada de 
l’actual govern municipal 
que se’ns ha escoltat. El 
2016 vaig participar en una 
marxa exploratòria. Junta-
ment amb els tècnics i les 
tècniques de l’Ajuntament 
ens vam reunir en una taula 
per expressar el que no 
ens agradava del barri, i tot 
seguit vam fer una ruta per 
detectar els punts més fos-
cos del barri. I ara ja s’han 
anat fent moltes coses, com 
per exemple l’enllumenat 
públic al carrer.—

Canal barri
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L’entrevista — 11 

Com eren abans aquestes pistes? 
Anna:  Ui, molt diferents. Era una instal·lació 
d’adults, únicament homes. Hi havia un bar, i la 
gent venia a jugar una estona, a menjar i beu-
re. Era un equipament on l’esport no era tan 
important, i no acollia tot el veïnat del barri.
Dani: Sí, era una altra cosa. Únicament s’hi 
feia futbol i ja està, i funcionava sobretot els 
caps de setmana, no cada dia, com ara. No té 
res a veure.

I com vau aconseguir canviar aquest 
enfocament? 

Anna: Amb els equips del Pla de Barris i 
Districte vam decidir canviar l’enfocament i 
dinamitzar l’espai per donar cabuda a tot el 
barri. Al principi, quan vam intentar remode-
lar els serveis, ens costava agafar dades de 
les persones, especialment les adultes. No hi 
havia confiança.

Després, a poc a poc, vam començar a 
guanyar-nos el veïnat. Des del principi un 
dels objectius va ser posar en marxa una 
instal·lació comunitària, un equipament salu-
dable que anés més allà de l’esport, i acon-
seguir que les famílies i els seus nanos fessin 
seu aquest espai. Al principi només venien 
els nens, sense els pares ni les mares. Llavors 
vam oferir un espai d’esport també adreçat a 
les famílies, i així van començar a venir. Vam 
fer campanya pel barri, per les escoles, pels 
carrers, parlant amb els professors, els edu-
cadors, treballant amb tota la xarxa del barri.
Dani: Primer vam seguir amb el futbol, i com 
que els adults van començar a venir de nit, 
vam decidir oferir les tardes a nenes i nens 

petits. I els nanos atreuen altres nanos.  
A poc a poc, van anar arribant altres famílies: 
es coneixen els uns als altres, s’ho expliquen 
a l’escola, a l’escala de casa, a les botigues 
i al carrer. Un factor clau per al bon funcio-
nament de les pistes és que són un servei 
gratuït, i això inclou també l’equipament 
esportiu, les samarretes. 

I aneu aconseguint els objectius comu-
nitaris marcats? 

Anna: Creiem que sí. Entre totes les entitats 
implicades hem aconseguit sumar més usu-
aris, obrir l’espai a tothom i tenir una oferta 
molt més interessant. Ara, a banda del futbol 
fem altres esports, com el criquet o el hand-
bol. Venen mares, venen nenes. La veritat és 
que l’antic poliesportiu s’ha transformat en 
un centre social divers i ple de vida.

Per què creieu que és important que 
funcioni un espai com aquest al barri 
del Besòs i el Maresme? 

Anna: L’esport és una eina educativa per 
generar bons hàbits i conductes, i és també 
una bona excusa per trobar-se i socialitzar 
en un equipament segur més enllà de l’espai 
públic. Hi ha pares i mares que no volen que 
les nenes i els nens estiguin al carrer. A al-
guns els anem a buscar al casal del Barri i els 
portem aquí, a les pistes. Els oferim aprendre 
a fer esport, a jugar, i també a fer els deures. 
D’aquesta manera es coneixen els infants, les 
famílies, s’obren els uns als altres, reforcen la 
seva confiança. El que fem és, al cap i a la fi, 
incentivar el joc i l’estudi.
Dani: Els nanos es diverteixen, aprenen, es 
troben millor i fan salut. És un bon canvi.

I vosaltres, què n’heu après d’aquest 
programa?  

Anna: La veritat és que, en perspectiva i 
mirant enrere, em pregunto on eren abans 
totes aquestes nenes i nens, on jugaven i es 
trobaven, si no era a l’escola. M’adono que la 
transformació d’aquestes pistes és important 
per a tot el barri, que és una idea que funciona.
Dani: Jo també ho penso. Recordo com 
estàvem al principi de tot, i mira ara. Vam co-
mençar amb molt pocs nens i nenes i ara n’hi 
ha moltíssims. I això va a més, especialment 
quan vingui el bon temps! —

“L’antic 
poliesportiu s’ha 

transformat en un 
centre social

divers i ple de vida”

REDACCIÓ —

Les pistes Francesc Abad, 
conegudes al barri com La 
Besonense, al barri del Besòs  
i el Maresme, fins fa poc eren un 
espai infrautilitzat on anaven a 
fer partits de futbol únicament 
homes, i tots d’edat adulta. Tot 
això ha canviat de dalt a baix. 
El Pla de Barris, amb els equips 
de districte de Sant Martí i la 
taula comunitària de la pista 
esportiva, va començar l’any 
2017 a treballar en un nou enfo-
cament per promoure l’activitat 
esportiva com a instrument 
d’integració i cohesió social, i 
amb perspectiva de gènere i 
diversitat. Ara les pistes s’om-
plen cada tarda de nenes i nens, 
i de famílies que es troben, es 
coneixen, xerren i, a vegades, 
s’animen a fer activitats junts.  
Ara és un espai obert de tro-
bada, de caire social, esportiu,  
i d’acompanyament en els  
estudis que el barri ja ha fet 
seu. Anna Hita i Dani Rosillo, de 
l’Associació Sant Martí Esport, 
ens expliquen les claus de la 
transformació d’aquestes pis-
tes, un dels projectes socials  
del Pla de Barris per fomentar 
la cohesió, la inclusió i la convi-
vència als barris.

Anna Hita i Dani Rosillo  
Pistes Francesc Abad – El Besòs i el Maresme

L’entrevista

Pistes Francesc Abad



 Luis Ramos era veí del barri de la Prosperitat, la Pros-
pe, i es va sentir com a casa quan va arribar a la Tri-
ni el 1989. Va formar part dels col·lectius més actius 
dels 90, vinculats a l’autogestió, l’antimilitarisme i el 
rebuig total al servei militar obligatori. Recorda com 
el va emocionar la mobilització de veïnes i veïns de 
tota edat i condició davant la detenció d’un insub-
mís del barri. Va estar vinculat a les okupacions i al 
moviment punk. L’any 1996 s’okupa Can Mireia, re-
convertit en un centre social —el primer del barri— i 
habitatge per a gent jove al llarg de 10 anys, que te-
nia molta acceptació entre tots els veïns i les veïnes. 
Creu que moltes entitats reivindicatives del barri van 
perdre la seva llibertat quan van entrar al circuit de 
subvencions i ajudes de l’administració municipal. 

La Margarita, la Teresa i el Luis volen compartir la seva 
història —que és, també, la història del seu barri— per 
mitjà del projecte Memòria Visual. En el cas de Trinitat 
Vella, el projecte documenta i fa accessible part del fons 
fotogràfic de l’Associació per a la Recerca i Difusió de la 
Memòria Històrica de la Trinitat Vella, una àmplia memòria 
visual del barri recollida en fotografies domèstiques do-
nades per veïns i veïnes. 

Però el programa Memòria Visual també funciona al re-
vés, quan tot està per fer. Aquest és el cas de Sant Genís 
del Agudells i el barri de la Teixonera, al districte d’Hor-
ta-Guinardó. Des de fa més d’un any, i de la mà del projec-
te Memòria Visual, el veïnat dels dos barris ja ha comen-
çat tota la feina de recerca de fotos, vídeos i la gravació 
de testimonis on descobriran el seu passat.—

www.memoriavisualtrinitatvella.barcelona
www.memoriavisualsantgenis.barcelona
www.memoriavisualteixonera.barcelona

Una de les línies transversals del Pla de Barris és la recu-
peració de la memòria popular i col·laborativa dels barris. 
La idea de fons a l’hora de treballar la memòria popular als 
barris és potenciar la identitat i l’orgull del barri, el treball 
conjunt entre els més grans i els més joves, el reconei-
xement de les successives onades migratòries. Al cap-
davall, es tracta de potenciar la xarxa comunitària d’un 
territori. D’aquesta manera, a partir del projecte Memòria 
Visual s’explica com era el barri abans, i tot el que el veïnat 
ha hagut de fer —i lluitar— per arribar on som ara.

Memòria Visual és el pal de paller del projecte Memò-
ria Popular Col·laborativa, desenvolupat en el marc del 
Pla de Barris de la Trinitat Vella i el Pla de Barris de Sant 
Genís dels Agudells i la Teixonera. 

A banda del projecte de Memòria Visual amb material 
fotogràfic i digital inèdit en aquests tres barris, el Pla de 
Barris ha posat en marxa 30 projectes amb el veïnat de 
vuit barris per reivindicar la memòria popular i posar en 
valor la seva història.

 
 Margarita Bellet és del barri de la Trinitat Vella. Literal-
ment. Va néixer a casa, al número 22 del carrer Turó 
de la Trinitat. Recorda quan el barri era petit, eren 
tots al carrer, i eren les mateixes veïnes les que vigi-
laven les criatures de tothom. La Margarita recorda 
que a la seva infantesa hi havia vinyes, i recorda fa-
mílies que trepitjaven el raïm per fer vi. Ella sap que 
tot el que ha anat tenint el barri és gràcies al veïnat. 
Als anys 70 ja portava a la seva filla, de llavors tres 
anys, a les manifestacions veïnals que tallaven la 
Meridiana per demanar que el barri tingués metro.

 Teresa Lorenzo va venir des de Madrid al barri de Sant 
Genís dels Agudells l’any 1966. Era llavors un en-
torn rural, on l’horitzó era la ciutat i el mar de fons. 
Va conrear patates, tenien un munt de conills, feia 
conserves de tomàquet per a tot l’any, tenia un hort 
amb faves. Les faves les venia al públic que anava a 
un camp de futbol proper. Un cop, van aconseguir 
vendre’n 90 quilos en una sola tarda especialment 
emocionant i futbolera! Diu que a l’estiu s’hi vivia bé, 
a Sant Genís, però que a l’hivern hi feia molt de fred, 
molta humitat, i hi havia molt fang. Recorda un cop 
que va anar a buscar els fills a l’escola enmig d’una 
tempesta i que l’aigua els arribava als genolls. "I així 
vam viure, lluitant per la vida d'un lloc a l'altre".

Memòries a la contra  Teresa Lorenzo

“I així vam viure, 
lluitant per la vida 
d'un lloc a l'altre”

www.pladebarris.barcelona
SENSE BARRIS NO HI HA BARCELONA Per a més informació sobre altres accions 

municipals, consulteu el web de l’Ajuntament 
www.barcelona.cat

L’església de Sant Genís dels Agudells (1890-1899).
Jaume Anglada Colominas (atribuïda). AFB

Col·locació simbòlica de la primera pedra d’una nova escola pública (la Trinitat Vella). 
Nadal del 1974. / Foto cedida per Diego Reina Ruiz.


