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



 
  

 

Llistat accions PdB. Drets Socials  
 
1.Disseny i implantació d’accions concretes per millorar la qualitat de vida de la 
Gent Gran. 5. Projectes per millorar les condicions de vida a través de 
l’envelliment saludable: Inici: maig 2018  
 
1. Baixem al carrer. Creu Roja (voluntariat. Cadires grua)+ASPB. Promoure la 

millora de la salut física , mental i la qualitat de vida de persones majors de 
65 anys i aïllades socialment per: Problemes de mobilitat, barreres 
arquitectòniques i dificultats per anar soles pel carrer. 10 persones/barri.  

2. Anem! Fem!. Programa comunitari de sortides periòdiques amb recursos 
tècnics i humans adequats, per a persones grans aïllades i amb difícil accés a 
les activitats proposades  als barris de  Sant Genís dels Agudells i La 
Teixonera.  

3. I tu ja et cuides?. Cuidem als cuidadors. Famílies que accedeixin a rebre 
suport d’un SAD o no mentre, la persona cuidadora, assisteix a una activitat.  

4. Programa d’activitats (calendarització). 
5. Fem salut a la piscina de St. Rafael. 4 mesos estiu-matinals. Espai de relació 

a través del medi aquàtic. 2 grups. Juny a setembre. Dies a concretar.   



 
  

 

 
Llistat accions PdB. Drets Socials  
2.Promocionar l’oci saludable entre els joves a Can Soler i al Centre Cívic de la 
Casa Groga.  
Millora de la sala dels adolescents-joves i programació d’activitats. Definició i lloc 
dels nous usos (zona de ball, de música electrònica, d’estudi-lectura, 
d’ordinadors.....).  
Inici obres: març-abril  (2 mesos). Els joves desenvolupen els seus propis 
projectes i interessos. Comptem amb un dinamitzador juvenil.  
  
3. Projecte de recuperació de la Memòria Popular Col.laborativa.  
Recollida de fotografies de fons familiars dels veïns/nes o entitats. Març-juny 18  
Creació de l’Arxiu de Memòria de Sant Genís.  
Creació d’una pàgina web de Memòria de Sant Genís 
Es treballa amb alumnes de batxillerat de l’IES Vall d’Hebron. (Treball de recerca 
de memòria del barri).  
Creació d’un documental del desenvolupament urbanístic del barri. L’auto-
construcció i la història dels barris de SGA-LT "Amb les nostres mans” 
   



 
  

 



 
  

 



 
  

 



4. Programa de rehabilitació específic per a finques 
d’alta complexitat que permeti abordar els 
processos de rehabilitació o d’instal·lació 
d’ascensors, adaptat a la realitat socioeconòmica 
de les finques.  
 
Programa de rehabilitació específic per a finques  d’alta  
complexitat que permeti abordar (de forma  acompanyada ) els 
processos  de  rehabilitació  d’elements comuns  en finques amb 
un alt nivell  de  vulnerabilitat (social i residencial). 
- Estudi de vulnerabilitat UPC 2017 
- Equip multidisciplinar per asegurar les 2 fases: 
- El criteris fixats en la convocatòria d’ajuts  2017: 

 
1. que la construcció de la finca sigui anterior a 1992,  
2. que cap propietari tingui més del 30% dels  habitatges. 
3. que el 70% dels habitatges  sigui domicili habitual i permanent 
dels propietaris. 
4. que la finca no hagi realitzat obres de rehabilitació en els 
darrers 15 anys i necessiti obres de rehabilitació. 
 
S’estan definint les finques per a Sant Genís.  



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



 
  

 

Llistat accions PdB.  Educació 
 
1. Projecte Integrasons 
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 de l’IES Vall 
d’Hebron. Assajos els dimecres a la Casa Groga.  
 
2on Concert de l’orquestra Infantil de Sant Genís 
del Agudells i La Teixonera el dia 27 d’abril a 
l’escola Mare de Déu de Montserrat (matinal 
entorn escolar 15:30 hores).   
 
2on  Concert de l’orquestra juvenil el Centre Cívic 
Casa Groga el dia 26 d'abril, conjuntament amb 
musics convidats 12:00 hores. Public escolar.   
 
Darrer concert dins la Festa Major de Sant Genís. 
(8 de Juny 2018. 19:30 hores. Casa Groga)  



 
  

 

Llistat accions PdB.  Educació 
 
2. Projecte d’Escoles Enriquides (Consorci d’Educació de Barcelona (CEB) 
 
3. Projecte Baobab. Programa de lleure educatiu comunitari 
Campaments urbans. Agost 2018.  Escola Mare de Déu de Montserrat.  
Participants:  Infants de 4-12 anys. Horari: de 10 a 17h. Cost:  Gratuït, inclòs servei 
de menjador. Eix activats:  Convivència i activitats en grup (competències, actituds 
i valors), projecte de barri, activitats en medi obert. 
Organització: 

 Torns de 15 dies  
 40 places per torn 
 Divisió de grups segons franges d’edat 

Equips:  Equips de 6 persones  per campament urbà 
  5 monitors/es i 1 director/a  
 50% de les federacions de lleure i 50% del territori 

 
Enfortiment de la xarxa de lleure educatiu 



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



 
  

 

 
Llistat accions PdB.  Activitat Econòmica  
 
1. Promoure projectes de formació-ocupació en l’àmbit de la salut, les 
cures i els serveis sanitaris, a la gent gran.   
 
Formació i orientació laboral amb la Fundació ARED. Projecte de formació 
i ocupació adreçat a veïns/nes en atur de llarga durada majors de 45 anys. 
Formació (certificat de professionalització) 
 
Proper Curs gratuït. Subvencionat el transport. 

 
2ª Edició: Del 03/04/2018 al 12/07/2018.  
Horari: De dilluns a dijous de 14:30 a 19:30 hores. 
 

Contacte: través de l'adreça electrònica creant.ocupacio@fundacioared.org 
933513865 
 

mailto:creant.ocupacio@fundacioared.org


 
  

 



 
  

 

 
Llistat accions PdB.  Activitat Econòmica  
 
2. Promoció de l’economia cooperativa, social i solidària (ECSS)  
Impuls de l’economia social i solidària al voltant de l’economia de les 
cures, de la mà de Barcelona Activa. Acabada fase diagnostica (abril 
2018). Inici del “programa a mida” i de la fase de formació. Persones 
interessades en formar part contactar amb:  
 marta.raventos@barcelonactiva.cat 
 
 
2. Projecte 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. Contacte: innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat    
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QUÈ S’HA FET? 
 
CONTINGUT DE LES ACCIONS DE L’ÀMBIT  
D’ECOLOGIA URBANA  
 



 
  

 

Llistat accions PdB. Àmbit Ecologia Urbana. Urbanisme  
 
1. Creació d’usos comunitaris a l’entorn de Can Soler  
 
2. Re-urbanització del C/Olvan  
 
3. Re-urbanització de l’avinguda Elies Pagès  
 
4. Re-urbanització dels entorns del Casal de Gent, plaça Meguidó  
 
5. Millora dels jardins C/Tir 5/C/Judea 7X  
 
6. Facilitar la connexió entre Sant Genís i Montbau. Carrer Nínive 
 
7. Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic  
     Millores escales i murs de Font del Roure a C/Cànoves 
  



 
  

 

1. Can Soler.  Nous usos comunitaris  



 
  

 

Projecte executiu definitiu. Juliol 2018  
Inici obra. Desembre  2018 
Final obra. Desembre  2019 



 
  

 



 
  

 

Possible futur pas de vianants entre C/Natzaret i Can Soler per l'interior del recinte de  
l’Escola Bressol Sant Genís  



 
  

 



 
  

 

Centre d’interpretació de la natura de Can Soler  
Porta oberta al Parc de Collserola  
 
INAUGURACIÓ: el 5 de juny de 2018,  
coincidint amb el dia mundial del Medi ambient  
  
  
MILLORAR L’ACCESSIBILITAT: Avantprojecte amb les actuacions per millorar 
l’accessibilitat i l’ordenació dels espais de l’entorn de can Soler. 
  
ESPAI EXPOSITIU: s’acondicionarà una sala a la masia de 35 m2 per 
contextualitzar el centre com espai fronterer entre Collserola i la ciutat, 
l’entorn, el paisatge, l’habitat, el coneixement ambiental, el seu patrimoni 
cultural i natural i el projecte executiu.   
  
SERVEI D’ATENCIÓ ALS VISITANTS: Tasques d’informació i d’educació 
ambiental. Quinzenal, dissabtes i divendres, de 9 a 14 h. Un informador i un 
educador ambiental, gestionaran i dinamitzaran el programa d’activitats 
lúdiques i pedagògiques 



 
  

 
 

2. Re-urbanització del C/Olvan  

Projecte executiu. Maig  2018  
Inici obra. Octubre  2018 
Final obra. Febrer 2019 



 
  

 
 

Proposta 



 
  

 
 

3.Reurbanització de l’Av. Elies Pagès      
Des de la Plaça Madrona Prat fins inici Carrer Costa Pacheco 



 
  

 

4. Reurbanització dels entorns del Casal de Gent Gran, a la Plaça Meguidó 



 
  

 

Projecte executiu. Maig 2018 
Inici obra. Octubre  2018 
Final obra. Febrer  2019 



 
  

 

5. Millora dels jardins del Carrer Tir 5 i Carrer Judea            
Projecte executiu.  Març   2018 
Inici obra. Juliol  2018 
Final obra. Febrer  2019 



 
  

 



 
  

 

6. Facilitar la connexió entre Sant Genís i Montbau. Carrer Nínive 

Projecte executiu. Juny  2018  
Inici obra. Novembre 2018 
Final obra. Febrer  2019 





7. Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic  

Millores escales i murs des de  la font del Roure al C/Cànoves.  
Fase estudi. Delimitació propietats públiques i privades. Terminis a definir.  



Moltes gràcies, 


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35

