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Plenari Cosell Municipal de Districte, 8 de juliol de 2021

El Pla dels Barris Carmel i Can Baró
És una iniciativa municipal amb horitzó 4 anys per revertir la actual situació de
desigualtat en alguns àmbits de la ciutat.
El Pla de Barris és un programa extraordinari amb el qual es vol revertir les desigualtats mitjançant
l'aplicació de noves polítiques públiques; implicant als i les ciutadanes en el desenvolupament de
projectes dinamitzadors dels seus barris i amb un pressupost assignat extraordinari i intensiu durant un
temps acotat.

Objectius del Pla de Barris
El Pla dels Barris no té un únic fi, sinó que té objectius múltiples que aspiren a
transformar qüestions clau en els àmbits de l'educació i la salut pública, els
drets socials, l'equitat de gènere i l'acció comunitària, l'habitatge, l'ocupació,
l'impuls econòmic i l'economia social, l'espai públic i l'accessibilitat i la
sostenibilitat ambiental i l'emergència climàtica.
L'objectiu principal del Pla de Barris és empoderar els veïns i les veïnes perquè s’organitzin i
estableixin objectius i actuacions de millora de la vida col·lectiva al barri, tot impulsant les pràctiques
d’innovació social i l’acció ciutadana amb un objectiu clar de millorar i enfortir el capital social dels
barris. Per a cadascun dels àmbits abordats (drets socials, educació, activitat econòmica, ecologia
urbana i sostenibilitat ambiental) es concreten en una sèrie d’objectius específics. Aquests objectius
més operatius són els següents:

EDUCACIÓ I SALUT PÚBLICA
Enfortir la xarxa educativa als barris a través de projectes educatius integrals i transformadors (dins i
fora de l’escola) i donar suport als centres en les tasques socioeducatives complementàries. En
aquesta edició, amb una mirada especial als efectes que ha tingut i pot tenir la crisi sanitària en el
desenvolupament de la tasca educativa dels centres i amb una mirada més intensa en el lleure
educatiu i la formació fora de l’escola.

DRETS SOCIALS, EQUITAT DE GÈNERE I ACCIÓ COMUNITÀRIA
Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població que resideix en aquests
barris, amb especial atenció a aquelles persones quemés ho necessiten (gent gran, infància, població
en situació d’atur, població migrada) des d’un tractament integral. Es promourà amb especial èmfasi
combatre les desigualtats de gènere, es treballarà de forma intensiva la diversitat cultural i d’origen per
aconseguir barris més cohesionats i teixits més diversos, es tindrà especial cura en la salut mental i els
problemes derivats d’una soledat no volguda i es seguirà apostant per promoure uns hàbits saludables
tant pel que fa a l’alimentació com als hàbits esportius. En aquesta edició, i amb més sentit que mai,
també es farà una aposta clara i decidida per la reducció de l’escletxa digital i es seguirà treballant amb
la voluntat d’ampliar el capital social dels barris.

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL I EMERGÈNCIA CLIMÀTICA
Cal combatre les desigualtats derivades de l’impacte del clima sobre població vulnerable i contribuir a
generar territoris més sostenibles, i treballar per aconseguir uns barris amb més verd per càpita, més
pacificats i amb sistemes de transport més sostenibles. Es promourà l’educació ambiental i els espais
verds comunitaris i es treballarà per reduir la pobresa energètica i mitigar-ne els efectes.

OCUPACIÓ, IMPULS ECONÒMIC I ECONOMIA SOCIAL
Recuperar i impulsar l’activitat econòmica als barris, el foment de l’economia social i cooperativa i la
reactivació i l’impuls del petit comerç i l’emprenedoria. En aquesta ocasió, amb una especial atenció al
suport i acompanyament dels col·lectius més afectats per la crisi econòmica i al comerç de proximitat.

ESPAI PÚBLIC I ACCESSIBILITAT I HABITATGE
Fer front als dèficits urbanístics, com ara la degradació de l’espai públic, les dificultats d’accessibilitat,
la falta d’espais on desenvolupar vida comunitària a l’aire lliure, la baixa qualitat de l’habitatge, la
manca d’equipaments i els dèficits de mobilitat i connexió dels barris entre si i en relació amb la resta
de la ciutat.

Àmbits d'actuació
Els àmbits d’actuació l'educació i la salut pública, els drets socials, l'equitat de
gènere i l'acció comunitària, l'habitatge, l'ocupació, l'impuls econòmic i
l'economia social, l'espai públic i l'accessibilitat i la sostenibilitat ambiental i
l'emergència climàtica.

El Pla té una clara vocació integral i de transversalitat i s’estructura en sis àmbits:

1.Educació i salut pública: engloba totes aquelles accions que promouen la generació de
noves oportunitats educatives o que aborden la millora de la salut pública, amb una mirada
comunitària.

2.Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària: són les accions que afecten
directament la comunitat i els seus drets, amb una mirada especial a aquelles desigualtats que
afecten especialment les dones o altres col·lectius vulnerables. Engloba, també, totes les
accions encaminades a millorar el treball en xarxa i la cohesió entre veïns i veïnes i a reforçar
la vida comunitària dels barris.

3.Habitatge: reuneix totes les accions que persegueixen la millora de les condicions de vida
dels veïns i veïnes en relació amb els seus habitatges. Principalment respon a millores físiques
de les seves finques però també a aquelles accions d’acompanyament social a les comunitats.

4.Ocupació, impuls econòmic i economia social: integra totes les accions encaminades a
fomentar l’activitat econòmica i l’ocupació de qualitat.

5.Espai públic i accessibilitat: engloba totes les accions que persegueixen una millora de
l’espai públic amb una visió comunitària o amb l’objectiu de millorar-ne l’accessibilitat.

6.Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica: inclou les accions que específicament
tenen l’objectiu de reduir els efectes de l’impacte climàtic en els barris i població més
vulnerables.

Estructura organitzativa

L’Ajuntament de Barcelona ha encarregat a Foment de Ciutat la gestió i la coordinació del Pla dels
Barris. Foment de Ciutat és una societat municipal, amb llarga experiència en la gestió de projectes
integrals, vinculats als territoris i que requereixen la coordinació de múltiples agents, interns i externs.
Cada pla té un cap de projecte, que és la persona que el lidera i coordina amb dedicació exclusiva.
Foment de Ciutat no executa directament totes les actuacions que inclou el Pla de Barris, sinó que és
la responsable d’aglutinar la capacitat municipal necessària per poder-les desenvolupar amb el major
grau de transversalitat possible. En aquest sentit, l’equip de Foment de Ciutat treballa conjuntament
amb els tècnics municipals de totes les àrees i districtes de l’Ajuntament de Barcelona vinculats amb
les actuacions dels plans i amb els veïns, les veïnes i les entitats dels territoris. En paral·lel a aquest
marc s’ha constituït un Consell assessor per assistir en el disseny i l’aplicació del Pla dels Barris.

Criteris de selecció de barris
Si es comparen els valors de diferents indicadors en el conjunt dels 73 barris de la ciutat es fan paleses
unes mancances comunes o estructurals, principalment concentrades en certes parts del territori com
ara l’eix del Besòs, els districtes de Nou Barris, Horta-Guinardó, Ciutat Vella i Sants-Montjuïc. Una
comparativa d’aquesta índole dona una idea de les desigualtats entre barris.
D’altra banda, a través del càlcul de la variació (en tant per cent) del valor dels diferents indicadors de
cada barri respecte del valor mitjà de Barcelona s’obté una visió complementària de l’anterior, útil per a
detectar altres mancances específiques de cada part del territori. La visió conjunta obtinguda
mitjançant aquesta doble anàlisi permet fer una estimació del nivell de fragilitat més representatiu de
cada barri; identificar aquells factors que generen una major desigualtat, i visualitzar en quines zones o
àmbits de la ciutat es concentren aquestes desigualtats.
D’acord amb aquesta anàlisi d’indicadors s’ha realitzat la selecció dels àmbits incorporats a l’edició del
Pla de Barris 2021- 2024. En tots ells s’han identificat uns indicadors estructurants, comuns en el
conjunt dels barris seleccionats que manifesten uns àmbits amb major necessitat d’accions o de
millores per tal de reduir les desigualtats existents a dia d’avui. Aquests indicadors són els següents:
Percentatge de població només amb estudis obligatoris
Percentatge de població amb estudis universitaris o cicles formatius de grau superior (CFGS)
Percentatge de població amb batxillerat superior
Percentatge de població sense estudis
Taxa específica de fecunditat en mares de quinze a dinou anys
Superfície mitjana dels habitatges
Superfície d’habitatge per habitant
Valor cadastral
Índex de renda familiar disponible (IRFD)

Tant per cent d’aturats
Percentatge de locals de comerç al detall en plantes baixes
Sòl destinat a equipaments per habitant
Persones exposades a la contaminació acústica

Participació i treball comunitari
La proximitat i la relació constant amb el veïnat és un element imprescindible per a l’èxit d’una política
de transformació com el Pla de Barris. Tant en la definició del què cal fer a cada barri, a l’inici del Pla,
com en el desenvolupament de les accions, el treball amb el teixit social i comunitari de cadascun dels
barris és continu, estret i fructífer.
La participació i el treball comunitari en el Pla de Barris s’orienta en tres direccions, interrelacionades i
dependents entre elles: la participació ciutadana en la definició dels plans i les accions, l’enfortiment
del teixit social i el desenvolupament de projectes de manera comunitària.
El procés de definició de cada Pla de Barris, on es fixen les línies de treball i la concreció de les
accions, es fa des de l’inici en diàleg i treball conjunt amb el teixit social i comunitari de cadascun dels
barris. Per la definició dels Plans de Barris 2021-2024 s’ha convocat un procés de participació reglat,
segons el Reglament de Participació de l’Ajuntament de Barcelona, que s’ha desenvolupat durant la
tardor de l’any 2020. Aquest procés s’ha adaptat al context actual de la crisi sanitària i s’ha
desenvolupat en diferents fases i accions per aconseguir una participació oberta, plural, diversa i
representativa:
Sessions de treball temàtiques i entrevistes amb els principals agents del barri
Punts d’informació i recollida de propostes als carres per arribar a la ciutadania no organitzada

Plataforma decidim.barcelona

Com ho fem?
Comissions de seguiment
Un dels espais centrals de participació i rendició de comptes al llarg de tot el procés de
desenvolupament dels Plans de Barri són les Comissions de Seguiment de cada barri. La Comissió de
Seguiment està formada per veïns i veïnes i per entitats del territori i tenen com a objectiu vetllar pel
bon desplegament del Pla de Barris i fer-ne el seguiment, a través de reunions periòdiques, cada dos o
tres mesos.

Els processos i les accions participades
Hi ha algunes accions, sobretot relacionades amb millores de l’espai públic, que inclouen sessions o
processos específics que es fan amb la finalitat d’incorporar la veu dels veïns i veïnes en diferents
projectes del Pla de barris. Aquests processos poden ser específics per cada un dels barris o comuns i
transversals a tots els plans de barri.

Taules de treball temàtiques
En el desenvolupament d’algunes de les accions del Pla també tenen un paper important les taules de
treball temàtiques, que són espais de coproducció. Poden ser creades expressament en el marc del
Pla de Barris o bé poden ser espais ja existents al barri, als quals el Pla se suma.

Inversió
Pressupost PdB Carmel i Can Baró
Educació i Salut Pública
Adeqüació equipaments educatius
Transformació vestidors camp futbol

8.000.000 €
Carmel
1.900.000 €

Espai públic i accessibilitat
Reurbanització Jardins Jaume Planas
Transformació escales mecàniques Font de la Mulassa
Pacificació entorns Pl. Can Baró
Transformació Albert Llanas/Miquels dels Sants Oliver
Pla del joc, arranjaments espais i activitat física aire lliure

1.900.000 €
750.000 €

Transformació Casal de barri Pirineu
Transformació local social Raimon Casellas
Millora projecte comunitari pistes esportives
Millora del parc d'habitatges projecte Habita Carmel

Total

1000000 + 400000
500.000 €

Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària

Habitatge

Can Baró

750.000 €

250.000 €
250.000 €
250.000 €

1.750.000 €

1.750.000 €

1.750.000 €

1.550.000 €

2.050.000 €

250.000 €
1.300.000 €
500.000 €
1.400.000 €
150.000 €

3.600.000 €

Accions previstes

