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TOTAL DE SOL.LICITUTS PRESENTADES A BARCELONA  
(dades de 22 de març de 2022)  
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OFERTA I DEMANDA PER TITULARITAT 
Sol.licituds d’I3 i 1r d’ESO 



. 

EVOLUCIÓ SOL·LICITUDS DE PREINSCRIPCIÓ 



Suport i 
acompanyament als 
comerços d’origen 
cultural divers 
. 



OBJECTIUS 
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 Apropar i adaptar recursos de promoció econòmica a comunitats que no en fan ús, treballant 
amb el comerç en particular i fomentant col·laboracions amb associacions de comerciants, ixí 
com també, potenciar i donar solidesa a les estructures organitzatives de comerç que ja 
existeixen en les pròpies comunitats.  

 Sistematitzar les necessitats específiques del comerç divers, i dissenyar estratègies per redirigir 
a recursos generalistes, tot adaptant aquests a les necessitats concretes del col·lectiu 

 Potenciar l'enxarxament de comerços d'origen cultural divers en les plataformes de 
dinamització comercial del Districte i assajar fórmules d’optimització de les estructures de 
Serveis i ocupació. 

 Reconèixer actors i interlocutors claus per tal que es puguin experimentar millores en la 
comunicació entre les comunitats d’origen cultural divers i l’administració en la dimensió 
econòmica i ciutadana.  

 



CALENDARI 
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Setembre 2021 a juliol 2022 
Implementació de la prova pilot als barris del Raval, Sant Pere, Santa Caterina i la 
Ribera. 
 
 
Setembre 2022 a agost 2023  
Continuació de la prova pilot i implementació als barris de Barceloneta i Gòtic 
 
  
 
 
 



RESULTATS ASSOLITS 
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- 200 visites realitzades a comerços d’origen cultural divers  
- 115 entrevistes en profunditat realitzades  
- Difusió dels serveis de promoció econòmica de l’Ajuntament de Barcelona 

donant especial rellevància als del  Districte de Ciutat Vella, i concretament al 
Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica (PAAE). 

- 51 comerços es detecta que necessiten assessorament urgent o prioritari i 56 
es considera recomenable, i seran visitats pel PAAE i per Comerç a Punt (en 
aquest últim cas només al barri del Raval) 

- Des del PAAE s’han visitat 60 comerços i amb 10 comerços s’hi ha iniciat 
assessorament i es segueixen visitant comerços per donar a conèixer el 
servei i oferir assessorament. 

- 14 comerços s’han apuntat al Comerç a Punt. 
- Difusió entre els comerços d’origen cultural divers de la convocatòria de 

Barcelona Activa d'ajuts per finançar projectes que impulsin l'economia dels 
barris de la ciutat de Barcelona.  



IMPACTE 
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- S’ha establert una primera proposta d’indicadors indirectes de comerç 
d’origen cultural divers. 

 

- S’estan realitzant entrevistes I enquestes a entitats I comerços d’origen 
cultural divers amb l’objectiu de: Detectar  necessitats específiques del 
comerç i  informar sobre els serveis que podrien donar-hi resposta; i apropar i 
adaptar els recursos de promoció econòmica a comerços que no en fan ús. 

 

- S’ha establert el canal de derivació al PAAE dels comerços interessats. 

 

- S’està en procés de consolidar sistemes de treball conjunt amb enfoc 
intereseccional entre la Direcció de Serveis a les Persones i Territori amb la 
Direcció de Proximitat de Barcelona Activa. S’ha establert en el Pla de 
Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella Promoure la implicació dels 
comerciants d’origen cultural divers en la vida comunitària i les associacions i 
eixos comercials. 



REPTES 
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- Hi ha pocs antecedents de treball conjunt entre la Direcció de Comerç i el 
Programa Barcelona Interculturalitat 

 
- Dificultats per establir quins indicadors defineixen que un comerç sigui d’origen 

cultural divers.  
 
- En el marc d’aquest projecte s’ha hagut de prioritzar l’eix de promoció 

econòmica, quedant pendent d’abordar de forma més profunda la dimensió 
ciutadana. 

 
- Inici de la línia de treball de promoció de l’associacionisme i articulació entre 

els eixos comercials i les estructures organitzatives de comerços d’origen 
cultural divers. 

 
- S’ha implementat aquesta prova pilot als barris del Raval i Sant Pere, Santa 

Caterina, i la Ribera, quedant pendent els barris del Gòtic i la Barceloneta. 



Pla del joc  
a l’espai públic  
amb horitzó 2030 
. 
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01 
ESTRATÈGIA BARCELONA CIUTAT 
JUGABLE  
El Pla del joc a l’espai públic  
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El Pla: finalitat i motius 

Recuperar el carrer 
com a lloc que 

convidi al joc i a la 
trobada.  

Més i millors 
oportunitats de joc i 

activitat física.  

El joc i l’activitat 
física a l’aire lliure 

com a política 
pública:  

Pla pioner i ambiciós  

Altres Plans de ciutat:  
Pla del Verd, Pla clima, 
Urbanisme amb 
perspectiva de gènere, 
Pla d’adolescencia i 
juventut, Pla d’infancia , 
etc.  

Contribueix als ODS fent 
ciutats més inclusives, 
segures i resilients (nº11)  



Quatre motius + una evidència (I) 
DRET AL JOC i AL TEMPS LLIURE--El joc és una 
activitat vital  
 
 
 
 

BENESTAR I DESENVOLUPAMENT SALUDABLE 
Joc a l’aire lliure font d’aprenentatges i gaudi.  
 
 
 
 

VIDA COMUNITÀRIA  Al voltant del joc 
s’enriqueix la vida comunitària  
 
 
 

CIUTATS RESILIENTS La millora dels espais de joc 
és una oportunitat per naturalitzar i pacificar la 
ciutat.  
 

QUATRE  
MOTIUS  



Quatre motius + una evidència (II) 

LA PANDÈMIA DE LA COVID 10 
La pandèmia ha fet més 
rellevants els motius per avançar 
cap a una ciutat jugable  

EVIDÈNCIA 
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Horitzó a 
2030:  
Una Barcelona 
jugable amb 6 
visions  

1. Una ciutat on els infants gaudeixen el seu dret al joc 
i al temps lliure i tothom recupera el gust de jugar a 
l’espai públic. 
 

2. Una ciutat que promou la salut, el 
desenvolupament integral i el benestar a través del 
joc i l’activitat física a l’aire lliure. 
 

3. Una ciutat que ofereix i integra arreu més i millors 
oportunitats de joc. 

 
4. Una ciutat amb entorns naturalitzats, segurs i 
pacificats que permeten el joc al carrer. 

 
5. Una ciutat que estimula el joc inclusiu tenint en 
compte la diversitat d’edats, gèneres, orígens i 
capacitats funcionals. 

 
6. Una ciutat que enriqueix la vida comunitària i la 
convivència de persones i usos al voltant del joc. 

 



18 

3 CAPES DE LA INFRAESTRUCTURA LÚDICA 

*Espais lúdics: Parcs, places, jardins i 
interiors d’illa que ofereixen possibilitats de 
joc en convivència amb altres usos i que pot 
incloure àrea de joc o no. 
*Ciutat jugable: Altres espais  urbans 
(carrers peatonalitzats voreres amples, 
Skateparcs, elements esportius) i naturals 
(platges, boscos, etc) i recorreguts de 
vianants de la ciutat:  
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7 CRITERIS DE QUALITAT PER 
DISSENYAR ESPAIS DE JOC 

Múltiples propostes de jocs 
creatius i amb reptes pel 
desenvolupament saludable 
d’infants i adolescents  

Espai físic divers, estimulant, 
versàtil, connectat i accessible. 

Espais de joc inclusius per 
edats, gèneres, orígens i 
diferents capacitats. 

Contacte amb la natura, el verd 
i el joc amb elements naturals 
com  l’aigua i la sorra. 

Joc compartit, 
intergeneracional  i 
col·laboratiu. 

Lloc de trobada i convivència 
comunitària 

Ecosistemes lúdics i entorn 
segur i jugable. 

http://institutinfancia.cat/wp-content/uploads/2018/03/20180312_7criteris_areesjocbcn.pdf
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02 
DESPLEGAMENT DEL PLA  
Serveis a les persones i Territori 
 
De les accions puntuals a l’estratègia 
compartida.    
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Ecologia, 
Urbanisme i 

Mobilitat 

Cultura, 
educació, 
ciencia i 

comunitat 

Drets Socials 

Gerència 
Territorial 
Districtes 

Arquitecte en cap + Institut Municipal de Parcs i Jardins (IMPJ) 
Institut Infància i Adolescència de Barcelona (IIAB) 

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat (IMPD) 

AGENTS 
INVOLUCRATS EN EL 
PROCÉS I EN EL 
DESPLEGAMENT  

http://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/espai-public-de-qualitat/barcelona-dona-molt-de-joc
http://institutinfancia.cat/projectes/barcelona-dona-molt-joc/
http://ajuntament.barcelona.cat/accessible/ca/impd/institut-municipal-persones-amb-discapacitat
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• Grup IMPULSOR i COORDINADOR: Àrea Ecologia, Urbanisme i Mobilitat- Gerència Arquitecte en Cap i 
Àrea de Cultura, Educació, ciència i Comunitat.- Direcció d’Educació, Gerència Territorial. Àrea de 
Drets Socials, ASPB, IMPD  
 

• Comissió transversal de desplegament del Pla del joc. Caps de departament, responsables i referents 
municipals. Referents dels 10 projectes tractor, referents d’aspectes transversals de 
desenvolupament del Pla: Verd, Gènere, IMPD, immigració, comunitària, referents de departaments 
que tinguin actuacions clau i districtes.  
 

•  Participació en els grups motor ad hoc a cada projecte tractor o actuació. Els districtes participen en 
els grups motor dels projectes tractor segons necessitats i implicació. A continuació breu resum  
 

• Sessions districte a districte segons necessitats: Es valorarà la necessitat de fer sessions específiques 
de treball en cada districte. 

GOBERNANÇA  
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3 EIXOS ESTRATÈGICS  
 
Eix 1. Més i millors espais pel joc a l’entorn 
urbà: la infraestructura lúdica en una ciutat 
jugable 
 
Eix 2. L’estímul de l’activitat lúdica i física a 
l’aire lliure: els usos lúdics en una ciutat 
jugada 
 
Eix 3. L’impuls d’un canvi de paradigma: el 
joc guanya lloc a la ciutat  
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ACTUACIONS RELLEVANTS 
ACTUACIÓ  LIDERA 

Disseny dels espais de joc segons els 7 Criteris de 
qualitat de ciutat jugable. Especial atenció a les àrees 
de joc accessibles   

TOTS ELS PROMOTORS 

Planificar la infraestructura lúdica de la ciutat a mig i 
llarg termini en el marc d’ecosistemes lúdics, tot 
assegurant el seu adequat manteniment i neteja. 

MASU 

Retirada dels cartells de prohibit jugar a Pilota. 
(Projecte Tractor) 

 

DIRECIÓ DE LLÌCÈNCIES I SERVEIS A LES PERSONES  
ECOLOGIA URBANA  

Participació dels infants i adolescents en els projectes 
de transformació de l’espai públic. Processos de 
cocreació per a tenir en compte els interessos i 
necessitats d’ infants, adolescents 

DIRECCIÓ DE LLICÈNCIES  
ALTRES PROMOTORS (EU, etc.) 

Ludoteca 0-99 al carrer  DIRECCIÓ EDUCACIÓ  

Transformem els Patis. (Projecte Tractor) 
 

DIRECCIÓ EDUCACIÓ I CEB 

Patis escolars oberts al barri. Bressol i primària  DIRECCIÓ EDUCACIÓ I IMEB 

Ampliem Espais Educatius DIRECCIÓ EDUCACIÓ I CEB 

https://institutinfancia.cat/es/mediateca/eina-de-cocreacio-despais-ludics-amb-infants-i-adolescents/
https://institutinfancia.cat/es/mediateca/eina-de-cocreacio-despais-ludics-amb-infants-i-adolescents/
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ACTUACIONS RELLEVANTS 
ACTUACIÓ  LIDERA 

Protegim escoles. (Projecte tractor) 
 

GERÈNCIA ARQUITECTE EN CAP I DIRECCIÓ EDUCACIÓ 

Obrim Carrers. (Projecte tractor) DIRECCIÓ COMUNICACIÓ DE LA ÀREA D’ECOLOGIA 
URBANA I DISTRICTES  
 

Zones prioritàries de joc dissabtes a la tarda per caus i 
esplais. (Projecte tractor) 

DEPARTAMENT DE JOVENTUT I DISTRICTES  
 

Servei de suport al joc per a infants amb diversitat 
funcional. (Projecte tractor) 

IMPD  
 

Juguem a les places programa de propostes lúdiques 
itinerants per afavorir l’hàbit de trobar-se a jugar a les 
places. (Projecte tractor).  

DISTRICTE + DIRECCIÓ EDUCACIÓ 

Increment de les oportunitats de joc amb aigua. 
(Projecte tractor) 
 

BCASA, DISTRICTES I DIFERENTS PROMOTORS  

Obertura de guinguetes-bar en espais verds per oferir 
lavabos i préstec d’un kit bàsic de jocs. (Projecte 
tractor) 
 

DISTRICTES, IMPJ 

Parcs esportius Urbans. (Projecte tractor) IBE, DIFERENTS PROMOTORS.  
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ACTUACIONS RELLEVANTS 
ACTUACIÓ  LIDERA 

Ludoteques, Casals Infantils, Casals estiu O SERVEIS 
DE PROXIMITAT (Biblioteques, Casals Gent Gran, 
etc.) surten a jugar al carrer. O altres equipaments 
de proximitat organitzen activitats lúdiques al carrer.  
 

DISTRICTES/ENTITATS/ICUB 

Promoció del Dia Internacional del joc.  DISTRICTES /ENTITATS 

Accions de corresponsabilitat de l’espai públic, cura 
dels parcs i espais de joc, etc.  

DISTRICTES  

Suports públics per als projectes d’iniciativa social o 
comunitària de compartir i/o intercanviar jocs i 
joguines. 

ENTITATS/VEINS I VEINES 

Exploració d’accions per a millorar la convivència 
d’usos entre gossos i jocs a l’espai públic. 

DISTRICTES, CONVIVÈNCIA, DIRECCIÓ DE SERVEIS DE 
DRETS DELS ANIMALS 
 

Gestió de conflictes a l’espai públic on hi ha 
conflictes d’usos i una alta presència de joc. 

DISTRICTES, SERVEIS A LES PERSONES I TERRITORI, 
GESTIÓ DE CONFLICTES 

Comunicació i sensibilització sobre la importància 
social del joc 
 

DIRECCIÓ DE COMUNICACIÓ, DIVERSES ÀREES, CENTRAL 
I DISTRICTES  



 
Coordinació del desplegament del Pla 
del joc  
Emma Cortés (IIAB) 
ecortes@institutinfància.cat 

 
 

 

 

 
 
 

#PladelJoc 
#CiutatJugable 

Més informació en aquest 
enllaç  
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mailto:ecortes@institutinfància.cat
mailto:ecortes@institutinfància.cat
mailto:ecortes@institutinfància.cat
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/que-fem-i-per-que/espai-public-de-qualitat/barcelona-dona-molt-de-joc


Gràcies per la vostra col·laboració! 

www.bcn.cat/ciutatvella 
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