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El Pla de Barris de Barcelona,
una eina per a la cohesió social

La reducció de les desigualtats és un dels indicadors més clars del progrés social. Assolit
un determinat nivell de riquesa col·lectiva, el
benestar social, més que mesurar-se sobretot pel creixement econòmic, ha de ser avaluat per les possibilitats que tothom pugui
gaudir d’unes condicions de vida dignes. Per
aconseguir-ho, són imprescindibles la disminució de les disparitats socials i l’impuls de la
solidaritat, el suport mutu i la implicació de
la ciutadania en la vida col·lectiva.
A les ciutats, la reducció de les desigualtats
topa amb un impediment destacat: els barris tenen nivells força diversos de qualitat
urbanística, serveis i accessibilitat. Aquestes
diferències es combinen amb les característiques de l’habitatge, de manera que aquells
barris més mal dotats solen tenir habitatge
de pitjor qualitat. És en aquests barris on el
mercat, a través dels preus del sòl i l’habitatge, empeny les persones i les famílies amb
menys recursos a aplegar-se.
Es produeix, així, el cercle viciós de la segre-

gació urbana: la població amb menys recursos ha de residir en els barris més mal dotats
i el mateix fet de viure-hi esdevé un factor
que condiciona les seves oportunitats laborals i socials. Així, els estudis que s’han dut a
terme a Catalunya i a altres països mostren
que hi ha una relació clara entre la qualitat
de l’entorn i l’avenç escolar, la condició de salut, la inserció laboral i les oportunitats vitals
de la ciutadania. D’aquesta manera, la segregació no només reflecteix les desigualtats,
sinó que contribueix a mantenir-les i a ampliar-les. Si la segregació s’aguditza, es corre el
risc que les nostres ciutats esdevinguin realitats creixentment fracturades i polaritzades.
Per això, qualsevol societat preocupada
per reduir les desigualtats ha de fer front
a la segregació i els seus efectes. Ho haurà
de fer amb un doble objectiu: per un costat,
millorar les condicions de vida de la població
socialment més vulnerable, i, per l’altre, evitar que les desigualtats es mantinguin, es reprodueixin i s’eixamplin. Un instrument per
aconseguir-ho són les polítiques de millora

de barris, aquelles que es proposen que tothom, amb independència del lloc on visqui,
pugui gaudir d’un accés equitatiu als serveis
i a un entorn urbà de qualitat i saludable.
Així, les actuacions de rehabilitació urbana
constitueixen un element imprescindible en
el combat contra la desigualtat i en la defensa dels drets socials, al costat de les polítiques fiscals, laborals, educatives i de gènere.
Barcelona té una llarga tradició de polítiques
de rehabilitació urbana, que en èpoques contemporànies ha comptat amb episodis decisius, com els projectes d’Ildefons Cerdà en la
segona meitat del segle xix o els assajos del
GATCPAC en els anys de la Segona República. D’ençà del retorn de la democràcia municipal, l’any 1979, les actuacions de rehabilitació urbana s’han comptat entre les iniciatives
més destacades (i sovint més polèmiques) de
l’Ajuntament barceloní, fins al punt que les
polítiques desenvolupades a Barcelona en
aquest camp han esdevingut una referència
no només a Catalunya i al conjunt d’Espanya,
sinó també a escala internacional.
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Al llarg de dècades, les polítiques de rehabilitació han tingut, sens dubte, llums i ombres, però en termes generals resulta innegable que avui la gran majoria dels barris
de la ciutat són espais de molta més qualitat i de molt més bon viure que aquells
que es van heretar de la dictadura, ara fa
quaranta anys. En aquest període, les polítiques de rehabilitació han anat guanyant
complexitat: si l’urbanisme tradicional es
preocupava sobretot d’intervenir en el
centre històric, el focus s’ha anat ampliant
per abastar tots els barris de la ciutat i, en
particular, aquells nascuts en el període
de gran creixement dels anys cinquanta,
seixanta i setanta del segle passat; si les
intervencions havien tingut un caràcter
eminentment físic, aviat es feu evident que
calia donar-los un abast transversal, de
manera que les actuacions sobre el medi
construït es combinessin amb programes
socials; si el seu impuls havia correspost
només a les administracions, ha acabat
imposant-se el convenciment que la implicació activa de la ciutadania i les seves

entitats és un requisit imprescindible en
qualsevol projecte de millora urbana.
Ara bé, tot i les conquestes assolides, les
polítiques de rehabilitació han hagut de fer
front, a Barcelona i arreu, a dinàmiques
que tendeixen de manera permanent a
mantenir i a ampliar les desigualtats. Entre
aquests factors han destacat, en les darreres dècades, el boom immobiliari del període 1996-2007, la crisi econòmica iniciada a
partir de 2008, les polítiques d’austeritat i
de desregulació del mercat laboral, la persistent mancança d’habitatge social i, en els
últims mesos, l’esclat i les conseqüències de
la pandèmia Covid-19.
En aquest context, resulta especialment
rellevant la resolució de l’Ajuntament de
Barcelona d’impulsar un pla de barris per
a la ciutat. Es tracta d’una iniciativa iniciada l’any 2016 que recull i amplia la tradició
barcelonina i catalana en aquest àmbit. El
Pla de Barris compta ja, doncs, amb quatre
anys de vida, durant els quals s’ha intervin-
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gut en setze barris de la ciutat i s’han dut
a terme prop de 700 actuacions. El volum
total de recursos invertits i esmerçats fins
ara és de 150 milions d’euros i la població
beneficiària supera les 350.000 persones.

ons d’euros. D’aquesta manera, el Pla arribarà a un conjunt de 23 barris, en els quals
viu una quarta part de la població de Barcelona. Poques ciutats europees compten
amb una iniciativa d’un abast comparable.

El Consell Assessor del Pla de Barris, integrat per persones expertes en els àmbits de les ciències socials, l’urbanisme i
el medi ambient, ha proposat uns criteris
per al desplegament del Pla i n’ha efectuat el seguiment. Així mateix, ha valorat
de manera positiva la voluntat de l’Ajuntament de mantenir i ampliar la iniciativa
amb la implicació del veïnat, el compromís dels agents socials i el consens amb
les forces polítiques.

La implicació de la ciutadania és, com es
deia, un dels requisits essencials per al
desenvolupament dels plans de barris. Per
això resulta de tanta importància donar a
conèixer el contingut dels plans i les seves
actuacions. A aquesta comesa està destinada precisament la sèrie de publicacions
de la qual aquest quadern forma part: exposar els objectius, la diagnosi de partida,
els projectes, el pressupost i la gestió de
les actuacions previstes en cada un dels
barris. Si la seva lectura contribueix a impulsar el coneixement i el debat ciutadà
sobre el Pla de Barris, la publicació haurà
assolit la seva finalitat.

Ara, el Consistori es proposa iniciar una segona etapa del Pla de Barris, tot mantenint
l’atenció a aquells que ja hi figuren i ampliant les actuacions a set nous barris —Can
Baró, Can Peguera, el Carmel, el Poble-Sec,
la Prosperitat, el Turó de la Peira i el Verdum— amb una nova inversió de 150 mili-

Oriol Nel·lo
President del Consell Assessor
del Pla de Barris de Barcelona

Pla de Barris
del Turó de la Peira i Can Peguera
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Bloc 1 >

1 | Objectius generals

Després de quasi quatre anys de desenvolupament del
Pla de Barris 2017-2020, tot i poder constatar una primera tendència de reducció de les desigualtats a la ciutat de
Barcelona, es continua observant (inclús en alguns dels
barris on ja s’hi ha actuat) indicadors de desigualtat que
fan inqüestionable la necessitat d’intervenir (o continuar
intervenint) des d’una lògica intensiva i integral en aquests
barris, amb un objectiu clar: la reducció d’aquestes desigualtats entre els diferents barris de Barcelona.

l’edició anterior, amb la voluntat de pal·
liar, també, els efectes d’aquesta crisi en
aquests barris.

La reducció de les desigualtats, evidentment, és un objectiu d’un abast complex i de difícil resolució amb períodes curts, però és evident que una política intensiva
en els eixos que més desigualtat generen pot revertir
aquestes desigualtats i oferir, a aquests barris, oportunitats que puguin canviar tendències o reduir impactes
i plantar les llavors perquè a llarg termini aquestes desigualtats puguin revertir-se.

Des d’aquesta lògica i mirada integral,
els objectius del Pla de Barris segueixen sent els següents: per una banda,
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.

més 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.

En el cas del Pla de Barris 2021-2024, l’existència de la
crisi sanitària que ha impactat (i seguirà impactant) socialment i econòmicament en els barris més vulnerables
obliga a redefinir alguns dels objectius i enfocaments de

En segon lloc, 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 que

Un altre dels objectius és 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
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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.
El Pla de Barris també planteja 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.
Per altra banda, 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.
I, per últim, 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.

Parc de Montjuïc
Font: Ajuntament de Barcelona
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2 | Metodologia del Pla de Barris

El Pla de Barris és un programa que té
una voluntat d’intervenció integral i,
per tant, la necessitat d’un abordatge multisectorial i una planificació que tingui en
compte diferents àmbits i mirades. De la
mateixa manera, és un pla que té la vocació
de construir-se i desplegar-se conjuntament amb els veïns i veïnes dels barris i,
per tant, la necessitat de teixir sinergies i
espais de coproducció amb el territori.
La definició del Pla de Barris
El punt de partida per a la redacció dels
documents ha estat una anàlisi exhaustiva
dels indicadors socioeconòmics, demogràfics i urbans dels vint-i-tres barris inclosos
en aquesta edició, per a detectar aquells
que apuntaven cap a clares desigualtats o
que podien alertar de possibles mancances.
En paral·lel s’ha treballat amb els diferents
agents que intervenen en aquests territoris (des de l’àmbit municipal fins al veïnal)
per a elaborar una diagnosi compartida,
que aportés dades més qualitatives que no
sempre apareixen als indicadors, alhora

que permetia conèixer projectes i voluntats històriques ja plantejades en aquests
barri. En aquest sentit, s’ha intentat treballar amb diferents agents.
Per una banda, els agents de barri, és a
dir, persones que formen part de l’entorn
immediat dels barris: entitats, tècnics, taules i espais comunitaris i veïns i veïnes que
treballen i viuen en el territori. Cal tenir
present que, en l’actual context de pandèmia, aquesta feina s’ha hagut de realitzar
en gran mesura de forma telemàtica, cosa
que ha fet més difícil i complex aquest treball participatiu i de lligam amb el territori.
En segon lloc, els agents de districte,
tècnics de l’Ajuntament o personal que
treballa a l’Administració en equipaments
del Districte i que tenen un coneixement
detallat del que passa als barris i una perspectiva de Districte.
I, finalment, els agents municipals, els
quals tenen una perspectiva de ciutat,
d’eix o d’àmbit metropolità que permet
ubicar els barris en relació amb la ciutat i

amb la resta de barris o territoris. S’hi inclouen les àrees, instituts i departaments
sectorials de l’Ajuntament.
El conjunt d’aportacions i visions des de
les diferents escales ha permès elaborar
una diagnosi compartida i definir uns objectius específics per a cada pla. El procés de participació i el treball compartit
amb Districte i àrees ha permès apuntar
les primeres accions.
El contingut i l’abast d’aquest document
s’estructura, doncs, en anàlisi, diagnosi,
objectius específics i accions. En l’anàlisi es realitza una valoració quantitativa de la situació, resultat d’un treball de
recerca i d’interlocució amb els diferents
agents implicats. A la diagnosi s’exposen
les conclusions que s’extreuen de l’anàlisi,
des d’un punt de vista més qualitatiu. Per
la seva banda, els objectius específics defineixen aquells vectors que es volen tractar de forma més intensiva en aquell pla, al
marge dels objectius generals. I, per últim,
les accions són les eines concretes a partir
de les quals es vol arribar als objectius.
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El Pla té una clara vocació integral i de transversalitat i s’estructura en sis àmbits:

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

Desplegament conjunt amb el veïnat
El Pla de Barris té la voluntat d’implicar els veïns i veïnes
no sols en la definició del contingut del Pla, sinó sobretot en
el seu desplegament, que és quan, en gran mesura, agafen
forma i s’acaben de concretar la majoria d’accions apuntades al document inicial.
És evident que en aquest context de pandèmia el procés
de participació dels plans ha hagut d’adaptar-se a una virtualitat que és totalment contrària a la filosofia d’aquest
pla. Malgrat tot, s’ha intentat establir el vincle i el diàleg
amb tots els agents del territori possibles per intentar
conformar uns documents com més consensuats millor
amb el territori.
Cal posar de manifest que els documents del Pla de
Barris són vius i dinàmics. Tot i incorporar accions concretes des d’un inici, els documents es van acabant de
configurar i definir a través del treball conjunt i continu
amb el teixit comunitari. Aquest treball conjunt permet
adaptar-se a noves oportunitats, reconèixer nous actors
o redefinir propostes a mesura que el Pla avança. Aquest
factor aconsegueix que el Pla s’adapti molt millor a nous
contextos i permet adaptar i millorar les accions per aconseguir els objectius plantejats.

Bloc 1 | Metodologia del Pla de Barris
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3 | Àmbit del Pla de Barris

En l’edició del Pla de Barris 2021-2024 s’ha
considerat necessari ampliar el territori
d’actuació respecte de l’edició anterior
amb altres barris que, pels seus indicadors
i la seva tendència, també requereixen una
intervenció extraordinària. En aquesta
línia, després d’una anàlisi acurada d’indicadors de vulnerabilitat, es determina
incorporar set nous barris (Verdum, Can
Peguera, el Turó de la Peira, la Prosperitat, el Carmel, Can Baró i el Poble-sec) i
ampliar l’àmbit d’actuació a tot el Raval
(en la primera edició es limitava al Raval
sud). Tanmateix, es mantenen vius la resta
de plans de l’edició anterior per tal d’assolir els objectius marcats amb una visió de
més llarg termini.

Així, el nou Pla de Barris es planteja des de dos
nivells d’intensitat diferents, segons el grau de
vulnerabilitat, per un total de 15 plans de barri
i 23 barris, que arribaran a una població de
377.000 persones:

Al Districte de Nou Barris:

- Deu plans de barri amb un desplegament integral i intensiu. Es plantegen plans de barri
totalment nous, amb pressupost extraordinari,
lideratge d’un cap de projecte i intensitat d’intervenció alta. D’aquesta manera s’amplia l’actuació
a set barris nous i es manté la intervenció intensiva a vuit dels setze barris de l’edició anterior.

PdB de les Roquetes i Verdum

PdB de la Zona Nord
PdB de la Trinitat Nova

PdB del Turó de la Peira i Can Peguera
PdB de la Prosperitat
Al Districte de Sant Andreu:
PdB de la Trinitat Vella
Al Districte de Sant Martí:
PdB del Besòs i el Maresme
Al Districte de Ciutat Vella:
PdB del Raval
Al Districte d’Horta-Guinardó:
PdB del Carmel i Can Baró
Al Districte de Sants-Montjuïc:
PdB del Poble-sec
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- Cinc plans de barri amb un desplegament de
polítiques estructurals i de manteniment. Es
mantenen programes educatius, de rehabilitació
i ocupació que requereixen una aplicació més
llarga en el temps per poder revertir certes tendències, però es fa sense un lideratge de cap de
projecte i sense una dotació específica per obres.
Vuit barris de l’anterior edició entren en una fase
de manteniment:

Sarrià

Les Corts
Sants
Badal

La Bordeta

Al Districte de Ciutat Vella:

Al Districte d’Horta-Guinardó:
PdB de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera

La Marina
de Port
La Marina del
Prat Vermell

L’Antiga
Esquerra
de l’Eixample
La Nova
Esquerra
de l’Eixample

Sants

PdB de la Verneda i la Pau

PdB del Gòtic sud

Sant
Gervasi
Galvany

La Maternitat
i Sant Ramon

Al Districte de Sant Martí:

Hostafrancs

La Font de
la Guatlla

La
Teixonera

La Salut

Vila de
Gràcia

Can
Baró
El Baix
Guinardó

La Dreta
de l’Eixample

La
Guineueta

La Clota

Can Peguera
La Font
d’en
Fargues

Navas

Baró de Viver

El Bon
Pastor

La Sagrera

El Camp
de l’Arpa
del Clot

El Raval
El Parc
nord
i la Llacuna
El Gòtic
del Poblenou
nord
Sant Pere,
El Raval
Santa Caterina
El
sud
Poblenou
El Gòtic i la Ribera
La Vila
sud
Olímpica
del Poblenou

La Trinitat
Nova
La Trinitat
La
Vella
Prosperitat

Verdun

El Congrés
i els Indians

El
Guinardó

Vallbona

Les Roquetes

El Turó de la Peira
Porta
Vila
piscina i la Torre
Llobeta
Sant Andreu

El Clot
El Fort
Pienc

Torre Baró

Canyelles

El Carmel

El Camp
d’en Grassot
i Gràcia Nova

Sant Antoni

El Poblesec
Parc de
Montjuïc

Vallcarca
i els
Penitents

El
Putget
i el
Farró

Ciutat
Meridiana

La Vall d’Hebrón

El Coll

Les
Tres
Torres

Al Districte de Sant Andreu:

Horta

Sant Genís
dels Agudells

Sant
Gervasi La Bonanova

Pedralbes

PdB del Bon Pastor i Baró de Viver

Montbau

Vallvidrera,
el Tibidabo i
les Planes

La Verneda
i la Pau
St. Martí
de Provençals
Provençals
del Poblenou
El Besòs
i el Maresme

Diagonal Mar
i el Front Marítim
del Poblenou

Plans de Barris
2021-2024
(15 barris)
Plans de Barris en
manteniment
(8 barris)

La Barceloneta

Al Districte de Sants-Montjuïc:
PdB de la Marina de Port i del Prat Vermell

Plànol de situació dels àmbits del Pla de Barris
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Bloc 1 >

4 | Indicadors de vulnerabilitat

La distribució territorial de la renda presenta desigualtats evidents en els barris i
districtes de la ciutat. Aquesta desigualtat
de rendes es produeix sota un patró de
concentració territorial i afecta especialment uns sectors de població concrets,
cosa que contribueix a l’empitjorament de
les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes de rendes baixes i esdevé una barrera a la igualtat d’oportunitats i a l’accés
a la renda i als serveis.
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.

Centre de serveis socials
Guineueta-Verdún-Prosperitat
Font: Ajuntament de Barcelona
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D’acord amb aquesta anàlisi d’indicadors
s’ha realitzat la selecció dels àmbits incorporats a l’edició del Pla de Barris 20212024. 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 equipa-

ments per habitant, i persones exposades
a la contaminació acústica.
Les desigualtats que representen aquests
indicadors no només són de les més significatives entre els indicadors analitzats en el
marc d’aquest programa, sinó que també
són les més transversals pel fet d’aparèixer de manera recurrent en la majoria dels
barris incorporats al Pla. D’altra banda, hi
ha altres indicadors que potser no són tan
recurrents però que, en àmbits concrets,
poden manifestar mancances o vulnerabilitats importants. En aquesta categoria hi trobem indicadors com la densitat
neta (densitat d’habitatges per hectàrea
residencial); la població de 65 anys o més
que viu sola; locals en planta baixa sense
activitat; llars amb connexió a internet; la
superfície destinada a usos comercials; la
densitat d’habitatges; habitatge de compra amb pagaments pendents; nombre
d’habitants per habitatge; percentatge de

població estrangera; sòl de parcs urbans
per habitant; l’antiguitat dels edificis, i
l’esperança de vida.
Cal tenir present, però, que només s’han
analitzat indicadors dels quals es disposa
de dades actualitzades i que són interpretables objectivament mitjançant tècniques estadístiques. Per tant, és possible
que hi hagi altres aspectes que no quedin
reflectits en els indicadors esmentats.
Aquesta anàlisi no només serveix per a detectar aquells barris que s’han d’incorporar al Pla, sinó que també és de gran ajuda
per orientar les estratègies i propostes a
fi i efecte que siguin les més adequades en
la lluita contra l’increment de les desigualtats en cadascun dels àmbits inclosos al
Pla. Per a facilitar la comprensió i conceptualització, s’han agrupat els indicadors
analitzats dins els sis eixos temàtics en
què s’estructura el Pla de Barris.

Bloc 1 | Indicadors de vulnerabilitat
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Educació i salut pública
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Font: Urbaning, a partir de dades de l’Ajuntament de Barcelona (2019)

la Verneda i la Pau

el Bon Pastor

Baró de Viver

Sant Genís dels Agudells

la Teixonera

la Marina de Port

el Barri Gòtic

el Besòs i el Maresme

la Trinitat Vella

Barcelona

la Marina del Prat Vermell

Barris

Vallbona

Ciutat Meridiana

Torre Baró

la Trinitat Nova

la Prosperitat

Verdun

les Roquetes

Can Peguera

el Turó de la Peira

el Carmel

Can Baró

el Poble-sec

0

el Raval

Tot i que les dades demostren com en el
conjunt de la ciutat d’ençà de l’any 2014
s’està reduint progressivament el volum
de població sense estudis i, en paral·lel,
està augmentant el gruix de població amb
estudis universitaris o cicles formatius de
grau superior, en la majoria de barris del
Pla de Barris s’observa com encara hi ha
desigualtats significatives en aquest àmbit. En el cas de la taxa de població amb
estudis universitaris o cicles formatius
de grau superior (CFGS), la mitjana de la
ciutat es situa a 32,8; tanmateix, tots els
barris que formen part d’aquesta edició
del Pla de Barris presenten uns valors inferiors, i en dotze d’aquests barris la taxa
es situa per sota de 16 (la meitat de la mitjana de la ciutat). A l’altre extrem també
s’observa com la taxa de població amb baix

% població amb només estudis obligatoris
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nivell formatiu (població amb només
estudis obligatoris) presenta uns valors
molt superiors en els àmbits seleccionats respecte de la mitjana de la ciutat.
En aquest sentit, cal dir que l’anàlisi de
correlacions evidencia que existeix una
relació significativa entre la manca de
formació acadèmica i la renda familiar
disponible. Per tant, és necessari avançar cap a la desaparició de la desigualtat d’oportunitats educatives, tant per
millorar la taxa de població amb estudis
superiors com per reduir la taxa de població sense estudis o només amb estudis obligatoris amb especial incidència
en els àmbits del Pla de Barris.

Plànol resum de l’eix d’educació i salut pública
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Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària

En el camp dels drets socials, equitat de gènere i acció
comunitària també s’evidencien importants desigualtats
al llarg i ample de la ciutat.
Un dels indicadors representatius en aquest aspecte és el
percentatge de població estrangera respecte de la població total. Els àmbits amb un percentatge elevat de població estrangera solen presentar una complexitat social que
requereix una atenció específica per donar resposta a les
necessitats esdevingudes fruit d’aquesta complexitat. Des
del punt de vista estadístic, els territoris amb alts índexs
de població estrangera presenten correlació elevada amb
aspectes com l’antiguitat dels edificis o altes taxes d’atur.
Aquestes dades posen de manifest les necessitats d’atenció específica d’aquest col·lectiu que es poden abordar des
del treball de la cohesió i la integració o aprofundint en el
treball del reconeixement de la diversitat.
Altres indicadors destacables en aquest àmbit són la proporció de població de 65 anys o més que viu sola o l’índex de sobreenvelliment. Tant l’un com l’altre fan evident

l’existència d’un sector significatiu de població, considerat
vulnerable, que també requereix una atenció i actuacions
específiques. En aquest sentit, els barris més vulnerables
són la Prosperitat, el Turó de la Peira i el Besòs i el Maresme, ja que presenten una proporció de gent gran molt
superior al valor mitjà de la ciutat.
També cal parar atenció a la taxa específica de fecunditat
en mares d’entre quinze i dinou anys (valor quinquennal),
que representa els nascuts per cada mil dones en aquesta
franja d’edat. Si bé en el conjunt de la ciutat aquesta taxa
s’ha reduït del 8,4 (per al quinquenni 2003-2007) al 5,5
(per al quinquenni 2014-2018), la gran majoria de barris
del Pla de Barris presenten uns valors molt superiors a
la mitjana de la ciutat, arriben a valors de 31 o 27,4 (per
al quinquenni 2014-2018) en el cas de la Trinitat Nova i
les Roquetes, respectivament. Els embarassos en edats
prematures poden comportar entrebancs per a una bona
formació acadèmica i, per tant, per a un accés a una renda
digna i a l’increment de les desigualtats socials d’aquest
segment de població.
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Habitatge

Les desigualtats o vulnerabilitats en matèria d’habitatge són una de les problemàtiques més transversals i evidents en els
barris que formen part del Pla de Barris.
Són diversos els indicadors que així ho
manifesten, com per exemple la superfície mitjana dels habitatges. Si bé la mitjana a Barcelona es situa (l’any 2019) als
78 m² per habitatge, en tots els àmbits del
Pla de Barris aquesta ràtio és inferior, per
exemple, arriba a disminuir fins a 53,6 m²
per habitatge en el cas de Can Peguera. Si
es creua la dada de la dimensió dels habitatges amb la seva ocupació, s’observa
com en tots els barris del Pla de Barris
la superfície d’habitatge per habitant és
inferior a la mitjana de la ciutat. A banda
de la disminució de la qualitat de vida que
implica disposar d’un menor espai domèstic per habitant, també té implicacions pel

que fa a la salut dels ocupants dels habitatges, i més encara en plena pandèmia
per la Covid-19. Per tant, és un factor molt
important a tenir en compte.
Un altre indicador significatiu pel que fa a
l’habitatge és el valor cadastral mitjà. Segons dades del 2019, el valor cadastral mitjà
de Barcelona és de 1.018 €, mentre que els
àmbits del Pla de Barris en presenten uns
de molt inferiors, com ara a Ciutat Meridiana i Vallbona, on el valor cadastral mitjà
és de 393,4 € i 382,9 €, respectivament. Un
valor cadastral baix indica, entre altres aspectes com la situació de l’immoble, una
mala qualitat en general de l’habitatge. Si
es suma aquest fet a la superfície i al nombre de convivents d’aquests habitatges, es
fan ben paleses les desigualtats en matèria
d’habitatge en aquests barris.

A banda d’aquests indicadors, n’hi ha d’altres que indiquen una vulnerabilitat elevada tot i que potser de manera més localitzada, com per exemple l’antiguitat dels
edificis, especialment en el cas del Raval, el
Poble-sec i Can Peguera. Un parc d’habitatges envellit juntament amb un baix nivell de
conservació provoca que una part de la població amb pocs recursos es vegi obligada
a viure en males condicions d’habitabilitat.
També es pot analitzar la densitat d’habitatges, ja que els barris amb major densitat
residencial tenen més necessitat d’ús de
l’espai públic i, per tant, aquest presenta un
ús més intensiu i s’agreuja la possibilitat de
conflictes entre els diferents usuaris de la
via pública. Verdum, el Raval, la Prosperitat o el Turó de la Peira són alguns dels barris que presenten una densitat d’habitatge
més elevada de tota la ciutat.
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En l’àmbit de l’habitatge, cal citar l’Estudi
i detecció a la ciutat de Barcelona d’àmbits
de vulnerabilitat residencial, elaborat per
la UPC el març del 2017, que consisteix en
una recerca multidisciplinària en àrees de
la geografia urbana, la sociologia i l’economia, centrades en l’habitatge, l’estat de
l’edificació, la fiscalitat de béns immobles i
patrimoni arquitectònic.
L’estudi permet generar una matriu d’informació geoespacial que abasta continguts sociodemogràfics i socioeconòmics,
de les característiques urbanístiques i de
l’estat dels habitatges, suficients per a establir una diferenciació relativa a una major situació de vulnerabilitat residencial.
Aquest sistema s’aconsegueix mitjançant
un procés d’anàlisi d’indicadors de diferent naturalesa.
Des del punt de vista físic, es tracten
certs descriptors que s’identifiquen amb
els processos de regressió urbanística i
que descriuen components de caire físic

de l’edificació, de la qualitat i envelliment
que pot generar situacions de risc, la falta
d’accessibilitat (ascensor), l’activitat rehabilitadora que exigeix el manteniment i
una conservació normal i adequada a les
edificacions de certa antiguitat. Concretament, s’avaluen els següents indicadors:
la superfície mitjana dels habitatges; l’antiguitat dels edificis; la categoria mitjana
de l’ús residencial; l’estat ruïnós, dolent
o deficient dels edificis d’habitatges; el tipus edificatori; els edificis de quatre o més
plantes sense ascensor; els edificis de més
de quaranta anys sense sol·licituds de rehabilitació; els expedients de conservació
d’interiors; els expedients de conservació
de façanes; els edificis de més de quaranta
anys sense expedients d’obres, i la qualificació F o G d’eficiència energètica.
Amb la ponderació de tots aquests indicadors s’elabora un plànol de vulnerabilitat
on s’observa com la majoria d’àmbits que
formen part del Pla de Barris presenten
uns valors elevats.

BANÍSTICS
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Ocupació, impuls econòmic i economia social
Cal fer esment d’altres indicadors econòmics que
denoten desigualtats territorials, com per exemple la superfície destinada a usos comercials o el
percentatge de locals en planta baixa sense activitat. Tot i que aquestes dades estan variant de
forma negativa, per efecte de la pandèmia, a la
data de redacció del Pla de Barris s’observa com

posen de manifest la situació desfavorable de
bona part dels barris inclosos en el programa del
Pla de Barris, especialment pel que fa als locals
buits, on destaquen la Prosperitat, Can Peguera,
Verdum, les Roquetes o la Trinitat Vella per sobre
de la resta.

Índex renda familiar disponible
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Font: Urbaning, a partir de dades de l’Ajuntament de Barcelona (2017)
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Tot i l’evolució positiva dels valors econòmics de
la ciutat en el bienni 2015-2017 (els darrers biennals publicats), continuen sent evidents les desigualtats territorials en l’àmbit econòmic. De
fet, juntament amb els indicadors d’habitatge,
les desigualtats en matèria econòmica són les
més clares i transversals en tots els àmbits del
Pla de Barris. Dos dels indicadors que mostren
amb més força aquesta desigualtat en termes
econòmics són els elevats índexs d’atur i el baix
índex de renda familiar disponible (IRFD) dels
barris que conformen el Pla de Barris respecte de la resta de la ciutat. D’acord amb l’informe Distribució territorial de la renda familiar
disponible per càpita a Barcelona (2017), dotze
barris dels quinze que formen part d’aquesta
edició del Pla de Barris disposen d’una renda
molt baixa. L’evidència socioeconòmica i l’estudi de correlacions determinen que uns baixos
nivells de renda estan directament relacionats
amb unes pitjors oportunitats laborals, amb un
menor grau de formació acadèmica i amb una
menor qualitat de l’habitatge. En el cas de l’atur,
les dades de desembre de 2020 mostren com
la taxa d’aturats és superior a la mitjana de la
ciutat (8,6 %, amb un fort augment durant l’any
2020 de resultes dels efectes de la Covid-19),
gairebé el doble en el cas de Ciutat Meridiana
(16,5 %) o la Trinitat Nova (15,8 %).
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En l’actual conjuntura socioeconòmica,
aquestes desigualtats s’estan veient incrementades ja que, si bé és cert que la crisi
sanitària provocada per la Covid-19 afecta
de manera transversal a tota la població,
els efectes econòmics que aquesta genera
en forma de pèrdua de llocs de feina i de
reducció de la renda familiar disponible és
més significativa en els sectors de població
amb menys recursos.
Per tant, tot i la millora global a nivell de
ciutat i la reducció de la distància entre
els barris situats als extrems, el programa del Pla de Barris té per objectiu seguir
treballant en la reducció de la desigualtat de
l’ocupació, l’impuls econòmic i l’economia
social en aquells barris més desafavorits.

Plànol resum de l’eix d’ocupació, impuls econòmic i economia social
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Espai públic i accessibilitat

En l’àmbit de l’espai públic és més difícil establir relacions comparatives ja que depèn molt de la configuració i morfologia de
cada barri. Tanmateix, sí que s’observa una certa desigualtat
en l’oferta de sòl d’equipament per habitant. Concretament, en
onze dels quinze barris inclosos a la nova edició del Pla de Barris
la ràtio de sòl d’equipament per habitant és inferior a la mitjana de la ciutat (que l’any 2019 es situava a 6,2 m²/habitant). En
aquest sentit, destaca el cas de Verdum, amb una ràtio de 0,7.
També és rellevant el fet que bona part dels barris inclosos al
pla tenen una proporció elevada de sòl residencial i, especialment, de densitat d’habitatges per hectàrea residencial (densitat neta). Aquestes dades posen de manifest que disposen de
menor quantitat, proporcionalment, d’espai públic on poder socialitzar i un major nombre, proporcionalment, de població que
ha de fer ús d’aquest espai. Si es superposen unes condicions
dels habitatges de baixa superfície amb una menor quantitat
d’espai públic i una major densitat neta, es fa evident la desigualtat dels habitants d’aquestes parts del territori respecte de
la disposició de l’espai públic.
Un altre factor a tenir en compte des del punt de vista de l’accessibilitat és la topografia. La majoria dels àmbits del Pla de Barris
presenten desnivells importants. Aquest fet implica més dificultat en termes de mobilitat, especialment per a la gent gran i per
a aquells sectors de població en situació de vulnerabilitat.

Ciutat Meridiana
Font: Ajuntament de Barcelona
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Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica

Els indicadors de sostenibilitat ambiental i emergència climàtica analitzats en
el marc del Pla de Barris presenten una
realitat diferent a la resta d’indicadors
considerats en els altres eixos temàtics.
Si bé és cert que bona part de l’Eixample i de la zona alta de la ciutat presenten uns valors de contaminació acústica
i atmosfèrica superiors als límits recomanables (cosa que posa de manifest que
és un tema pendent de la ciutat i que
s’està intentant revertir amb iniciatives,
per exemple, la creació de les superilles), s’observa com en dotze dels barris
que formen part d’aquesta edició del Pla
de Barris la taxa de persones exposades
a un soroll nocturn (de les 23.00 h a les
7.00 h) igual o superior a 55 decibels és
superior a la mitjana de la ciutat. Aquesta
exposició pot tenir una doble casuística,
ja sigui per la proximitat a nusos i infraestructures importants (rondes, nus de la
Trinitat, av. Meridiana), o bé per l’activitat relacionada amb activitats nocturnes
(com ara els bars musicals o similars de
Ciutat Vella i proximitats).

D’altra banda, és important tenir en compte l’estudi que recentment ha realitzat el
Departament de Resiliència Urbana de
l’Ajuntament de Barcelona en col·laboració
amb Barcelona Regional, com a part dels
estudis de Territorialització de riscs a
l’espai públic, centrat en l’anàlisi dels riscos climàtics (Pla clima 2018-2030) i dels
riscos socioeconòmics (Pla de resiliència
2020-2030) i que es sumen als estudis ja
existents dels riscos tecnològics.
Des del punt de vista dels riscos socioeconòmics, l’estudi destaca els següents factors com a determinants en l’impacte en
l’espai públic: contaminació atmosfèrica;
contaminació acústica; avidesa tèrmica
dels teixits urbans; proximitat a espais
públics verds; pressió turística; índex d’activitat a l’espai públic; xarxes veïnals; mobilitat quotidiana; manteniment de l’habitatge en lloguer, i exclusió residencial. Per
a cadascun d’aquests factors realitza una
territorialització i mapatge de riscos, així
com la identificació dels perfils de població
més vulnerables.

En aquest sentit, una de les anàlisis que fa
l’estudi consisteix en l’exploració de la població exposada a l’impacte tèrmic, segons
el qual es diferencien les àrees de la ciutat d’acord amb les seves característiques
d’albedo, densitat de vegetació i radiació
solar, de manera que destaquen diferències entre barris residencials amb elevada
proporció de vegetació —com Sant Martí
de Provençals i Pedralbes—, i àrees amb
una menor proporció de verd, com la Dreta de l’Eixample, i districtes industrials,
com el Bon Pastor. També queden evidenciades amb un índex molt baix de confort
àrees amb cobertes més reflectants com la
Zona Franca o el Port, infraestructures calentes com l’estació de Sants o la Fira II de
Barcelona, així com les grans infraestructures viàries desproveïdes de vegetació,
com la ronda del Litoral i la de Dalt. Ara
bé, amb una mirada sobre els col·lectius
més vulnerables (més petits de 5 anys i de
més de 75 anys) aquesta fotografia canvia
sensiblement. Així, els punts més crítics
per als nadons (de 0 a 4 anys) es troben
en conjunt d’illes dels barris de Ciutat
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Meridiana, les Roquetes, el Verdum, la Trinitat Nova, Vilapicina i la Torre Llobeta, la Sagrera i Navas. De forma
més aïllada, també sorgeixen illes als barris de Sants, el
Guinardó i la Verneda i la Pau. Pel que fa a la gent gran
(més de 75 anys), apareixen punts crítics a la Sagrera, i
al voltant de la plaça de Lesseps als barris de la Salut, el
Camp d’en Grassot i Gràcia Nova, i la Vila de Gràcia. En
un grau d’afectació menor, observem illes als barris de la
Sagrada Família, el Congrés i els Indians, la Prosperitat,
el Baix Guinardó i Navas. En alguns d’aquests barris, el
nombre d’illes afectades és prop de la meitat del total.

Població per grup d’edat més exposada
a l’impacte tèrmic per acumulació de
calor en superfície (grup d’edat de 0 a 4
anys). Font: Departament de Resiliència Urbana, Ajuntament de Barcelona

El risc d’acumulació de calor en superfície, intensificat
per l’efecte illa de calor urbana, afecta especialment la
gent gran (de més de 75 anys), els nadons (de 0 a 4 anys),
les persones amb malalties cròniques i els col·lectius més
desafavorits i sense sostre.
També és rellevant, en el marc del Pla de Barris, l’anàlisi
del temps de desplaçament als espais verds que es duu
a terme en el citat estudi. Des d’aquesta òptica, conclou
que hi ha diverses zones de la ciutat que demostren tenir un dèficit d’espais verds públics de proximitat sigui
quina sigui la velocitat emprada per a l’anàlisi. Aquestes
àrees engloben àmplies zones del barri de Gràcia, bona
Temps de desplaçament als espais
verds públics més propers (grup d’edat
de 0 a 4 anys i de 75 anys i més). Font:
Departament de Resiliència Urbana,
Ajuntament de Barcelona
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part de l’Eixample central i l’àrea del 22@.
Tanmateix, si ens fixem només en els resultats obtinguts en els mapes de població
vulnerable, s’observa que s’han d’afegir
moltes altres zones de baixa proximitat al
verd públic. Hi ha exemples repartits per
tota la ciutat, com els barris de Sant Antoni i el Poble-sec, Sants i la Maternitat o la
Verneda i el Besòs. Cal destacar també la
manca d’espais verds de proximitat a bona
part dels barris d’Horta-Guinardó, ja que
tot i tenir grans parcs a prop, aquests són
de difícil accés ja que es troben en zones
de pendents pronunciats. D’altra banda,
si es centra l’anàlisi en aquelles parts de
la ciutat amb més concentració d’habitants, es poden identificar les àrees on el
dèficit d’espais verds revesteix més importància. En el cas de la població en situació de vulnerabilitat, les zones amb major
dèficit són al barri del Camp d’en Grassot
i Gràcia Nova, el Camp de l’Arpa, Navas,
el Poble-sec, Sant Antoni, el Raval, Sants
i el Carmel. A nivell global, pràcticament

la meitat de la població d’entre 5 i 74 anys
compta amb un espai verd públic de més
de 0,5 hectàrees a menys de cinc minuts
a peu, mentre que per la població considerada vulnerable la proporció és només del
20%. De fet, prop d’un 50% de la població
vulnerable té l’espai verd més proper a
més de deu minuts. En aquest sentit, els
deu barris per població vulnerable (rondat al centau més proper) amb una menor proximitat als espais verds (més de
quinze minuts a peu) són la Vila de Gràcia
(6.300), el Camp de l’Arpa del Clot (7.800),
l’Antiga Esquerra de l’Eixample (4.900),
Sant Antoni (4.600), la Dreta de l’Eixample (4.400), el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova (3.500), Sant Gervasi-Galvany
(3.000), el Raval (2.200), Navas (2.100) i el
Guinardó (2.000).

Gervasi-Galvany, la Sagrada Família, el Baix
Guinardó, el Guinardó, el Carmel, la Guineueta, la Prosperitat, Sarrià i la Trinitat Nova
són barris amb alts nivells de condicionants
per als menors de cinc anys; i el Poble-sec, la
Font de la Guatlla, Vallcarca i els Penitents,
Montbau, la Sagrada Família, el Guinardó,
el Baix Guinardó, la Prosperitat, Horta, el
Putxet i el Farró i Sant Gervasi-Galvany

També és destacable l’anàlisi que es fa de
la incidència en la mobilitat quotidiana
dels condicionants a la mobilitat activa. En
aquesta línia, s’apunta que el Raval, Sant

Nivell de condicionants per a la
mobilitat quotidiana. Font: Departament de Resiliència Urbana,
Ajuntament de Barcelona
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presenten alts nivells de condicionants per
a la gent gran. Aquests condicionants novament incideixen negativament en aquells
sectors de població més vulnerables i també, en mirada de gènere, en la mobilitat quotidiana de les dones ja que, estadísticament,
aquestes fan un ús dels serveis de barri molt
per sobre que els homes.
Des del punt de vista dels riscos climàtics,
cal fer esment de l’estudi d’onades de calor
del Pla clima. En aquest estudi es consideren diferents paràmetres per a determinar
la vulnerabilitat de Barcelona a les onades
de calor. Els més destacats dels quals es
disposen dades són la presència de gent
major de 75 anys, la demanda energètica
de fred dels edificis, la presència/absència
de vegetació dins la trama urbana i la instrucció insuficient. La vulnerabilitat global
a les onades de calor (tenint en compte
els quatre paràmetres esmentats) mostra
unes zones més vulnerables als barris més
propers al sector del Besòs i part d’Horta i
gran part del districte de Sants-Montjuïc.

Tal com conclou l’estudi, si s’analitza la
vulnerabilitat per a cadascun dels quatre
paràmetres per separat, les zones més vulnerables són les següents:
Per al paràmetre de gent major de 75 anys:
els barris d’Horta-Guinardó, Nou Barris,
els barris de Sant Martí situats més cap al
Besòs i part de Collserola.

Per tant, es constata que, en la gran majoria de barris inclosos en el Pla de Barris,
a les vulnerabilitats socials, econòmiques
i educatives analitzades en els paràgrafs
anteriors se li suma la vulnerabilitat des
del punt de vista de la sostenibilitat ambiental i l’emergència climàtica, així que
s’accentuen les desigualtats de la població
que viu en aquests territoris.

Per al paràmetre de demanda energètica
dels edificis: els districtes de Sarrià-Sant
Gervasi, les Corts, l’Eixample, i part dels
barris més nous o transformats del districte de Sant Martí.
Per al paràmetre de manca de vegetació:
polígon industrial de la Zona Franca i Bon
Pastor, el districte de Nou Barris, Sant Andreu o algunes zones de Ciutat Vella, Sants
i Horta-Guinardó.
Per al paràmetre de formació insuficient:
Sants-Montjuïc i la zona propera al sector Besòs.

Vulnerabilitat global a les onades de calor.
Font: Pla clima. Departament de Resiliència Urbana, Ajuntament de Barcelona
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Visió conjunta

Efectes de la Covid-19 sobre les vulnerabilitats existents

La superposició de les desigualtats en els sis
eixos temàtics analitzats aporta una visió de
conjunt que permet detectar quines parts de
la ciutat són les que presenten unes majors i
més accentuades mancances (ponderant el
component quantitatiu i el qualitatiu). Amb
aquesta aproximació des del punt de vista
estadístic de l’anàlisi d’indicadors més el coneixement del territori aportat pels diferents
agents intervinents en la definició del Pla de
Barris (agents de barri, de districte i municipals) s’ha realitzat la selecció dels nous barris
que s’han incorporat en la present edició del
Pla de Barris.

No es pot deixar de banda l’efecte que la
Covid-19 està tenint sobre la societat. Si
s’analitza la incidència en la població (casos positius per cada 100.000 habitants)
i l’efecte en la variació de l’atur (entre
els mesos de gener i setembre del 2020)
conjuntament amb la resta d’indicadors,
s’observa com la seva propagació i els seus
efectes nocius tenen una correlació directa estadísticament significativa amb tres
aspectes concrets, entre d’altres, el nivell
educatiu de la població, les característiques dels habitatges i la situació econòmica i laboral de la població.
En els àmbits amb més proporció de
població amb baixa formació acadèmica (sense estudis o només amb estudis
obligatoris) s’està produint una major
incidència de l’epidèmia. Per contra, allà
on hi ha més proporció de població amb
estudis universitaris la incidència en la
població és menor.

La Covid-19 afecta més aquelles zones on
més petita és la superfície mitjana dels
habitatges i on la ràtio de superfície d’habitatge per habitant és menor. De la mateixa manera, l’efecte de l’epidèmia està sent
més elevat en els àmbits que presenten habitatges amb un valor cadastral més baix
(reflex d’unes pitjors condicions de superfície i salubritat).
En general, la Covid-19 té més incidència en
barris que presenten una alta proporció de
població en pitjor situació econòmica (menor IRFD i major taxa d’atur). En especial,
destaca la incidència de l’epidèmia on s’observa major taxa d’atur de llarga durada
(de més de dotze mesos). També s’observa
un major increment de l’atur entre els mesos de març i desembre del 2020 (possiblement originat, en gran part, pels efectes
de la pandèmia) en barris que tenen una
proporció de població estrangera elevada,
fet que evidencia una possible mostra de
la vulnerabilitat d’aquest col·lectiu enfront
dels efectes de la crisi sanitària.
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Més enllà de les dades sanitàries de la pandèmia, en l’informe de l’Institut d’Estudis
Regionals i Metropolitans de Barcelona
(IERMB), Una aproximació als efectes
socioeconòmics de la Covid-19 a la metròpoli de Barcelona, es fan estimacions
de la desigualtat social i pobresa de l’any
2020 a l’àmbit metropolità en dos escenaris. Aquestes estimacions es sumen a
altres iniciatives d’innovació metodològica en els àmbits nacional i internacional
amb l’objectiu d’informar amb rapidesa de
l’impacte social de la pandèmia. El projecte s’emmarca en el programa de recerca
metropolità (IERMB-AMB) i està previst
realitzar publicacions periòdiques a partir
de dades actualitzades. En aquest informe
s’aporta una primera fotografia de l’abast
de l’impacte social de l’actual crisi econòmica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona
per efecte de la Covid-19 i aporta les següents conclusions:

Font: Urbaning, a partir de dades de l’Ajuntament de Barcelona (desembre del 2020)
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És també important assenyalar que l’increment de la pobresa a l’àrea metropolitana de
Barcelona ha afectat més a uns perfils socials que a d’altres. El gràfic 7 recull una síntesi

38

dels increments de pobresa que s’haurien produït segons les estimacions realitzades
entre la població metropolitana en funció d’algunes característiques socials i
demogràfiques.
Gràfic 7. Taxa de risc de pobresa moderada (60% mediana) i taxa de risc de pobresa
moderada ancorada (2018-2019) segons característiques socials. Total població. Àrea
metropolitana de Barcelona, 2018-19 — 2020

“- Segons les estimacions realitzades, la renda anual neta
mitjana de les llars metropolitanes de Barcelona el 2020
s’ha reduït entre un 7% i un 8% i es situa entre els 32.330
€ i els 32.036 €.
- Hi ha un increment moderat de la desigualtat social a
l’Àrea Metropolitana de Barcelona. El coeficient de Gini
l’any 2020 es situa en valors d’entre el 0,329 i el 0,331, mentre que l’any 2018-2019 es situava en un 0,321.
- El 2020 s’estima que a l’Àrea Metropolitana de Barcelona hi ha entre 129.000 i 152.000 persones més en risc de
pobresa que abans de la pandèmia, les quals s’afegirien a
les 648.000 preexistents.
- S’incrementa també la pobresa extrema (50.000 persones més, amb un resultat total de 221.000), i es produeix
un lleuger augment de la intensitat de la pobresa.
- Segons les estimacions realitzades, els perfils socials
més afectats per l’actual crisi econòmica són els infants,
la població jove, la població d’origen migrant i les classes
treballadores.
- Es calcula que els ERTO (i els ajuts als autònoms) estan
reduint la pobresa moderada en un 18,5% i la pobresa extrema en un 35,7%.

Taxa
risc de
pobresa
moderada (60%
de mitjana)
i taxa
de riscdedevida,
pobresa
moderada
ancorada
(2018Font:de
IERMB
i Idescat,
Estadístiques
metropolitanes
sobre
condicions
2018-2019;
IERMB,
Estimacions
de
2019)
característiques
rendasegons
escenari
covid-19, 2020. socials. Total població. Àrea Metropolitana de Barcelona, 2018-19 - 2020.
Font: IERMB, Una aproximació als efectes socioeconòmics de la Covid-19 a la metròpoli de Barcelona.

Si bé, entre homes i dones les diferències no són rellevants, per edats els increments
de pobresa estimats són molt desiguals. Els infants i els adolescents, juntament amb la
població jove, són clarament els col·lectius més afectats per l’actual crisi econòmica. La
població metropolitana menor de 18 anys ja era abans de la pandèmia la que presentava
un nivell de risc de pobresa més elevat (27%) i, segons les estimacions, en el context
actual s’ha incrementat al voltant de 7 punts percentuals. La població jove d’entre 18 i
34 anys també ha patit un increment similar, tot i que partia d’un nivell de pobresa inferior
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- El 2020 s’estima que la població metropolitana en règim de lloguer destina una mitjana
d’entre un 43,8% i 44,9% de la seva renda a cobrir les despeses d’habitatge, mentre que l’any
2018-2019 aquest percentatge era del 40,5%.
- L’any 2020 es calcula que la població metropolitana que destina més del 40% dels seus ingressos al pagament de l’habitatge es situa al
voltant del 16%. Abans de la pandèmia aquest
percentatge era del 13%.”(1)
Per tant, s’evidencia que la paràlisi de l’activitat econòmica derivada de les mesures
adoptades per combatre la crisi sanitària de
la Covid-19 està agreujant aquells aspectes
econòmics i socials que es troben en la base
de les desigualtats exposades en els paràgrafs
precedents, amb greus conseqüències sobre
els nivells de renda i la pèrdua de llocs de treball, i amb especial afectació en els sectors de
població que prèviament ja patien desigualtats econòmiques i socials.

(1) Una aproximació als efectes
socioeconòmics de la Covid-19 a la
metròpoli de Barcelona, IERMB
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5 | Àmbit territorial d’actuació específic
5.1 | Descripció i encaix territorial

Situació de l’àmbit respecte
de la ciutat
Font: Urbaning

El Turó de la Peira i Can Peguera són dos
barris fronterers ubicats al districte de
Nou Barris que comparteixen i es comuniquen a través del parc del Turó de la Peira.
Tots dos limiten amb el barri d’Horta. Can
Peguera, per la seva banda, té frontera
amb el parc Central de Nou Barris, que
pertany a la Guineueta i el Turó de la Peira
limita amb els barris de Porta i Vilapicina i
la Torre Llobeta.
Malgrat que són barris veïns, cadascun té
les seves característiques particulars, marcades també per la pròpia història i constitució. En el cas de Can Peguera, per la peculiaritat de ser l’únic barri de les anomenades
cases barates que perviu a Barcelona, i com
a parc de cases de protecció oficial. Es troba
enmig dels blocs d’edificis dels barris contigus, i de vies principals com el passeig de Fabra i Puig o el passeig d’Urrútia; representa,
però, un oasi de calma amb un funcionament
quasi de poble independent.

El Turó de la Peira, per la seva banda, està
marcat per la seva expansió urbana que,
tot i l’alta densitat de blocs i la interrelació amb el parc que li dona nom, el fa un
barri especial. El passeig de Fabra i Puig i
el carrer de Pi i Molist, ambdues artèries
comercials al districte de Nou Barris, separen el barri del Turó de la Peira de Vilapicina i Porta, respectivament.
L’encaix territorial d’ambdós barris ve determinat principalment per la delimitació
que representen el passeig Fabra i Puig i
el passeig d’Urrútia, així com per ser els
barris que rodegen el parc del Turó de
la Peira i per la relació a nivell orogràfic
amb aquest enclavament muntanyós que
dificulta alguns accessos i implica dificultats d’accessibilitat i mobilitat. Un altre
aspecte important és la proximitat amb el
parc Central de Nou Barris, amb la seu del
Districte i, per últim, amb el barri d’Horta,
amb qui es relacionen històricament.
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Plànol d’encaix territorial
Font: Urbaning
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5 | Àmbit territorial d’actuació específic
5.2 | Història

El Turó de la Peira i Can Peguera són dos
barris amb identitat pròpia i singular pel
que fa a la seva història, i, malgrat la seva
evident proximitat i relació, és imprescindible explicar-la per separat.
El Turó de la Peira, amb una alçària de 133
metres, és un dels set turons que rodegen
la plana de Barcelona. És una elevació amb
un dels pinars més importants i antics de
la ciutat, recorreguda per petites rambles
i torrents que regaven els petits cultius i
les vinyes de les masies veïnes, com Can
Peguera, Can Mir, Can Manent, Ca la Peira, Can Platat, Can Bonet, Can Garibaldi,
Can Sabastida, Can Gaig, Can Vilasaló,
Can Costa, Can Sabadell, Ca n’Artés, Can
Basté, Can Carreras, entre d’altres.
El 1936 es va convertir en un dels primers
parcs públics de la ciutat, i durant la Guerra Civil, en la reserva de llenya dels barris
dels voltants. Uns anys més tard, el veïnat
es va organitzar per preservar el pinar. Entre els anys cinquanta i setanta del segle
xx van desaparèixer la majoria de masies,
que van ser substituïdes pels edificis que

responien a la demanda d’habitatges per
l’onada migratòria. En pocs anys el barri
va arribar als 25.000 veïns i veïnes, que
van ocupar aquests habitatges en molts
casos en situació d’infrahabitatge. Altres
edificacions van desaparèixer per l’arribada de la línia 5 del metro a Vilapicina i amb
la continuació del passeig de Fabra i Puig.
Es va aconseguir però, gràcies a les reivindicacions veïnals, la conservació d’una
part original del parc. L’esfondrament el
1990 d’un edifici al carrer del Cadí a causa del ciment aluminós, utilitzat a bona
part del barri, va fer activar i incentivar
el procés de reforma d’aquest. Es van enderrocar illes d’habitatge senceres, es va
executar la consolidació de part del barri,
la construcció de nous blocs, la recuperació de nous espais urbans i jardins, i la
restauració del parc del Turó de la Peira,
així com la recuperació d’edificis històrics.
La història del barri de Can Peguera data
dels primers anys del segle XIX al Turó de
la Peira, conegut aleshores com a Turó de
Montadell. Un emplaçament rural de boscos, camps de conreus i vinyes a on es van

construir diverses masies, algunes de les
quals encara romanen en peu. Entre elles,
la desapareguda Can Peguera, on fabricaven cola i de la qual finalment el barri n’adquireix el nom, fruit de les reivindicacions
veïnals dels anys setanta del segle passat.
El barri de Can Peguera està marcat pel
seu origen com a conjunt del projecte de
cases barates a quatre zones perifèriques
de Barcelona i que es van succeir en tres
moments diferents a partir del 1929; així
com per la seva ubicació i relació amb
l’antic Institut Mental de la Santa Creu
(1889). Els primers habitants van ser treballadors arribats de diferents indrets
d’Espanya atrets per l’oferta laboral que
generava l’exposició universal del 1929
i els diferents projectes urbanístics i de
creixement de la ciutat.
La història i idiosincràsia la determinen
aquest fet de barri obrer i la relació amb
l’antic Patronato de la Habitación de Barcelona, creat específicament per gestionar
el sòl i les edificacions públiques d’aquesta
mena. Els habitatges i la urbanització van
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ser dissenyats per l’arquitecte Xavier Turull. Responen a les característiques del
terreny i de la ubicació, i als criteris familiars i d’estalvi relacionats amb la població
a qui estaven adreçades. D’aquesta forma,
entre els anys 1929 i 1932 es van construir
els dos models de cases unifamiliars, als
anys cinquanta el bloc de pisos de la plaça de Sants Francesc Xavier i als noranta els darrers edificis de l’entorn de Can
Carreres, batejats com a 10HG (gent gran)
i 10HJ (joves). Can Peguera i els seus habitants queden marcats, també, per la
Guerra Civil espanyola. Com a testimonis
patrimonials d’aquest fet queden el refugi
antiaeri i l’esperit lluitador del barri.

El Turó de la Peira i Can
Peguera són dos barris
amb una forta identitat de
caràcter obrer

Centre Cívic Can Basté
Font: Ajuntament de Barcelona
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5 | Àmbit territorial d’actuació específic
5.3 | Antecedents

Can Peguera és un barri totalment marcat per la seva constitució com a cases
barates, habitat des d’un inici per persones treballadores vinculades al moviment obrer i, posteriorment, al compromís amb la república, l’antifranquisme
i els moviments veïnals dels setanta. En
aquest sentit, cal ressaltar la seva rica
i vital vida associativa, malgrat ser un
barri petit. L’Associació de Veïns de Can
Peguera, l’associació de segon grau La
Cosa Nostra i l’associació Ca n’Ensenya
són les més representatives d’aquest barri. Per altra banda, destaca la relació del
moviment associatiu amb la llarga lluita
per aconseguir la modificació del Pla general metropolità (PGM), que va permetre evitar l’enderrocament i la desaparició del barri i, per tant, la possibilitat d’un
projecte per mantenir-ho i millorar-ho.
És a través del Pla de futur de Can Peguera (que es treballa a partir del 2015
quan es confirma l’aprovació del MPGB)

que l’Administració i el veïnat han dissenyat la manera en què es desenvoluparà
la millora i conservació d’aquest singular
barri, dintre el context de sòl d’habitatge públic de l’Ajuntament de Barcelona
amb la complexitat que comporta aquest
fet (respecte de les dotacions municipals
d’habitatge públic i l’equilibri amb la peculiaritat i història del barri). Aquest
projecte condiciona la intervenció en els
àmbits d’habitatge, equipaments, mobilitat i espai públic, però també en la resta
d’àmbits donada la urgència del veïnat en
veure resolta la qüestió de la rehabilitació
dels seus habitatges.
El Turó de la Peira també es caracteritza
per tenir una vida associativa històrica
relacionada amb les reivindicacions
per la millora del barri i les denúncies
per les irregularitats comeses durant la
seva construcció per part de la constructora; així com per la millora de l’entorn i
de les condicions de vida del veïnat en ge-

neral. És així com, a més de l’Associació
de veïns i veïnes Turó de la Peira, trobem
també entitats i associacions de persones
nouvingudes en les darrers arribades migratòries o de diverses temàtiques. L’esfondrament de l’edifici al carrer del Cadí
l’any 1990 és sens dubte l’element d’inflexió que va iniciar la intervenció per part
de l’Administració per millorar el barri,
refent i acompanyant el parc urbà de carrers amples, plenament transitables, bon
transport públic i equipaments, entre els
quals destaca Can Basté.
En l’àmbit comunitari, el Turó de la Peira comparteix la majoria de taules comunitàries amb Can Peguera, ja que el 2015 es
va incorporar el programa Salut als barris
de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
(ASPB), el qual va dinamitzar les taules
que hi havia i en va posar en marxa d’altres, amb la col·laboració dels dos barris.
La majoria d’aquests espais estan formats
per persones tècniques.
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Àmbit (ortofoto)
Font: Urbaning
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5 | Àmbit territorial d’actuació específic
5.4 | Dades generals i sociodemogràfiques

El barri del Turó de la Peira té una extensió
de 35,4 ha i una població de 15.825 habitants,
que representa el 9,23 % de la població de Nou
Barris i un 0,95 % de la població total de Barcelona. Can Peguera té una extensió de 11,9 ha
i una població de 2.247 habitants, l’1,31 % de la
població de Nou Barris i el 0,13 % del total de
Barcelona. Per tant, són barris petits tant en
el conjunt de la ciutat com del districte. Destaca l’alta densitat del barri del Turó de la Peira
amb 1.168 hab./ha residencial enfront dels 369
de Can Peguera, els 736 del districte o els 590
de Barcelona.
La distribució de la població per sexes és similar als dos barris i a la de la resta del districte i
de la ciutat. Al Turó de la Peira hi ha un 53,7 %
de dones i un 46,3 % d’homes, i a Can Peguera,
un 52,9 % de dones i un 47,1 % d’homes.
La piràmide de població del 2019 mostra dos
barris amb poc pes de població jove, malgrat
que, comparat amb Barcelona, la dada sigui
lleugerament més alta; sobretot a Can Peguera, on l’índex de població infantil (0-14 anys) és
de 14,2, exactament 1,7 punts per sobre del de
Barcelona (12,5) i superior, també, a l’índex del
Turó de la Peira (13,9).

46. el Turó de la Peira 2019
8. Nou Barris 2019
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Piràmide de població del Turó de la Peira (2019)
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament
d’Estadística i Difusió de Dades

5

Dones

8.504

10

53,7%

15

Pla de Barris · el Turó de la Peira i Can Peguera |

Al Turó de la Peira el 34,8 % de la població
està en les franges entre 40 i 64 anys, i el
20,9 % de més de 65. A Can Peguera la població en les franges entre 40 i 64 anys representa el 35,2 %, i el 22,2 % correspon als
de més de 65. Ressalta l’alt índex de sobreenvelliment del Turó de la Peira, amb
6,62 punts està per sobre del de Barcelona
(4,15) i del districte (4,32). Per tant, podem
afirmar que tant Turó de la Peira com Can
Peguera tenen una població envellida,
amb poca població jove, molt semblant a
la mitjana del districte i de Barcelona.

47. Can Peguera 2019
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Piràmide de població de Can Peguera (2019)
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament
d’Estadística i Difusió de Dades
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Can Peguera, possiblement pels moviments de població donada la condició de
transitorietat dels habitatges de lloguer
social, presenta una piràmide de població desigual quant a grups d’edat, amb un
15,9% de població nascuda a l’estranger,
molt més baixa que a Barcelona i la resta
de barris del districte. En nombres absoluts, significa que dels 2.247 del total de
veïns i veïnes del barri, 358 són nascuts
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a l’estranger. D’aquests, gairebé la meitat
són nascuts a Amèrica (47,5 %), seguits
dels nascuts a Àfrica (22,5 %), a Europa
(16,4 %) i, per últim, a Àsia (13,5 %). Els
països principals de la població estrangera
són el Marroc, Hondures i l’Equador.

ca (8,5 %). Els països d’origen amb més
nombre d’habitants són Bolívia, el Pakistan i la República Dominicana. Quant a la
distribució per zona censal, la majoria de
persones nascudes a altres països viuen a
l’anomenada part alta del Turó de la Peira.

Al Turó de la Peira, en canvi, si bé la piràmide de població és similar a la de Can Peguera pel que fa a la distribució per grups
d’edat, destaca el percentatge de població
nascuda a l’estranger (33,9 %), provinent
majoritàriament d’Amèrica (55,6 %) i Àsia
(23,8 %), seguits per Europa (12,1 %) i Àfri-

La població de més de 65 anys és un dels
indicadors de major vulnerabilitat i a on
cal parar atenció a les diverses casuístiques. Als dos barris és elevat el percentatge de la població considerada gent gran:
20,9 % al Turó de la Peira i 22,2 % a Can
Peguera. A més, al Turó de la Peira més de

la meitat d’aquestes persones viuen soles
(54,2 %) i, tot i que aquest percentatge és
inferior a Can Peguera, continua sent elevat: un 44,7 %.
A Can Peguera l’índex de sobreenvelliment és del 5,03, una dada que cal tenir
present. Per últim, és rellevant l’alt nombre de dones majors de de 65 anys que viuen soles tant a un barri com a l’altre. En
nombres absoluts, pel que fa a població de
més de 65 anys que viu sense companyia,
al Turó de la Peria hi ha 843 dones i 212 homes, i a Can Peguera 105 dones i 30 homes.

Població segons lloc de naixement (2019)
Nombre
d'habitants
total

Nombre
d'habitants
espanyols

Nombre
d'habitants
estrangers

%
d'habitants
espanyols

%
d'habitants
estrangers

el Turó de la Peira

15.825

10.466

5.359

66,1%

33,9%

Can Peguera

2.247

1.889

358

84,1%

15,9%

Districte de Nou Barris

171.290

126.767

44.523

74,0%

26,0%

Barcelona

1.650.358

1.216.512

433.846

73,7%

26,3%

Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades

El percentatge de gent gran
és elevat als dos barris, al
Turó de la Peira destaca que
el 54,2% de les persones de
més de 65 anys viuen soles
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Indicadors socioeconòmics
el Turó de la Peira

Can Peguera

Districte de Nou
Barris

Barcelona

Població (2019)

15.825

2.247

171.290

1.650.358

Superfície (ha)

35

12

805

10.135

Densitat neta (hab/ha residencial) (2019)

1.168

369

736

590

Població per sexe (2019)

Dones

8.504

1.188

90.919

867.803

Homes

7.321

1.059

80.371

782.555

Població per edat (%) (2019)

Població per lloc de naixement (%)
(2019)

Població per nacionalitat (%)
(gener 2019)

0-14

13,9%

14,2%

13,3%

12,5%

15-64

65,2%

63,6%

64,1%

66,3%

65 i més

20,9%

22,2%

22,7%

21,3%

Barcelona

44,0%

64,6%

47,1%

50,1%

Resta Catalunya

4,6%

4,0%

4,9%

7,3%

Resta Espanya

17,5%

15,5%

22,0%

16,3%

Estranger

33,9%

15,9%

26,0%

26,3%

Espanyols

76,9%

89,1%

81,3%

73,7%

Estrangers

23,1%

10,9%

18,7%

26,3%

Principals nacionalitats estrangeres (gener 2019)

Bolívia
Pakistan
Rep. Dominicana

Marroc
Hondures
Equador

Hondures
Pakistan
Marroc

Itàlia, Xina,
Pakistan

% Titulats superiors i CFGS (2019)

15,8%

10,0%

15,0%

32,8%

Taxa natalitat / 1000 hab (2018)

9,60

7,90

7,80

8,00

Població de 65 anys i més que viu sola (2019)

54,2%

44,7%

52,0%

43,9%

Índex de sobreenvelliment (2019)

6,62

5,03

4,32

4,15

Turismes (persones físiques) / 1000 hab (2018)

218,62

267,83

272,19

302,12

Motos (persones físiques) / 1000 hab (2018)

78,13

91,52

81,00

131,69

Nombre d’aturats registrats (desembre 2020)

1.028

142

12.383

93.842

IRFD (2017)

51,9

51,5

55,0

100,0

Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
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6 | Anàlisi
6.1 | Educació i salut pública
6.1.1 | Nivell formatiu

Per analitzar i copsar la situació d’un territori quant a les diferències socials, el
nivell d’estudis serveix com a indicador
indiscutible. Així, es constata que al Turó
de la Peira i Can Peguera ressalten com a
indicadors d’alta vulnerabilitat el baix nivell d’estudis, comparat amb la resta de
la ciutat i amb nivells similars a la mitjana
del districte.

Nivell formatiu de la població major de 16 anys (2019)
Sense estudis

Estudis
obligatoris

Batxillerat
superior /
CFGM

Estudis
univers. /
CFGS

el Turó de la Peira

5,0%

53,2%

24,0%

15,8%

Can Peguera

4,5%

64,1%

18,0%

10,0%

Districte de Nou Barris

4,3%

56,0%

22,6%

15,0%

Barcelona

2,3%

37,9%

25,1%

32,8%

Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades

Amb les dades actuals s’observa que el
percentatge de població amb estudis superiors dels dos barris és gairebé la meitat que la mitjana en el conjunt de Barcelona (32,8 %), amb un cert greuge en el cas
de Can Peguera (10 %). Sobta, també, l’alt
percentatge de persones sense estudis o
amb només estudis obligatoris. Al Turó
del a Peira hi ha un 5 % de persones sense
estudis, i a Can Peguera, un 4,5 %, dades
superiors al 2,3 % de Barcelona i semblants
a la mitjana del districte de Nou Barris. Pel
que fa a les persones amb només estudis
obligatoris, destaca l’alt percentatge a Can

El percentatge de
població amb estudis
superiors als dos barris
és gairebé la meitat que
la mitjana del conjunt
de Barcelona (32,8%)
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Peguera (64,1 %), que gairebé duplica
el de Barcelona (37,9 %), tot i que és
molt similar a la mitjana del districte (56 %), considerada molt alta. Per
tant, és evident que tots dos barris
mostren un nivell formatiu de la població amb pitjors paràmetres que
la mitjana de Barcelona.
Per una altra banda, de les informacions recollides sobre el funcionament
escolar, i considerant que als barris
hi ha tan sols dues escoles primàries
públiques, una de concertada i un institut públic, és significatiu el fenomen
de segregació escolar que sembla donar-se als barris, detectat en els moviments de matrícula i elecció d’escoles.
La distribució de l’alumnat segons lloc
de naixement dels pares i mares es
concentra en alguns centres escolars,
havent-hi una diferència important entre aquests, ja siguin d’educació primària o secundària.

Foto aèria del Turó de la Peira i Can Peguera
Font: Ajuntament de Barcelona
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6 | Anàlisi
6.1 | Educació i salut pública
6.1.2 | Equipaments educatius

Un dels elements que uneix els barris és
el fet que els centres docents són compartits, tots ubicats al Turó de la Peira. L’únic
equipament docent ubicat a Can Peguera
és l’Escola de l’IGOP (Institut de Govern i
Polítiques Públiques), que és un centre de
recerca i formació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Com a equipaments públics al Turó de la
Peira hi ha, per una banda, l’Escola El Turó,
actualment amb problemes greus d’infraestructura i degradació general de les instal·
lacions. Té baixa demanda de matriculació
i una alta concentració d’alumnat de famílies d’origen estranger, així com incorporacions en matrícula viva. És una escola
molt vinculada al barri que acull diversos
projectes singulars i un casal infantil. També hi ha l’Escola Calderón de la Barca, que
duu a terme diversos projectes singulars i
innovadors, té una alta demanda i acull part
de l’alumnat provinent del barri de Porta, i
l’Escola Bressol Municipal el Turó, que tot
i trobar-se en un edifici annex al de l’Escola
del Turó, no hi ha transferència d’alumnes
i quan acaben l’etapa de bressol marxen a
altres col·legis a cursar la primària.

Quant als instituts, donada la proximitat
amb el barri d’Horta, l’Institut Josep Pla
acull més alumnat hortenc que del propi
barri, i té poca vinculació amb les dinàmiques del Turó. Per tant, l’alumnat de
les escoles primàries del barri marxa cap
l’Institut Barcelona-Congrès de Vilapicina
i la Torre Llobeta, institut considerat d’alta complexitat.
A banda d’aquestes, també hi ha l’escola
concertada Amor de Dios que cobreix des
d’escola bressol fins a batxillerat i està ben
valorada al barri, i el Centre d’Educació
Especial Josep Pla, per a alumnes sords,
que rep alumnat de ciutat i té poca vinculació amb les dinàmiques comunitàries.
Al barri no hi ha escola d’adults; el centre
més proper és al barri veí de Porta.
Pel que fa a l’educació no formal, a part
del Casal Infantil Turó de la Peira, esmentat anteriorment, també hi ha un centre
obert al barri de Can Peguera gestionat
per l’Associació Infantil i Juvenil Tronada.
Aquesta entitat gestiona també un projecte d’esplai al barri.

Els centres educatius
es troben al Turó de la
Peira i són compartits
entre els dos barris
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Plànol d’equipaments educatius
Font: Urbaning
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6 | Anàlisi
6.1 | Educació i salut pública
6.1.3 | Escletxa digital

Les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) milloren la qualitat de vida de
les persones, atès que l’accés i la capacitació
digital de la ciutadania permeten millorar
el seu desenvolupament personal i professional en molts àmbits (laboral, formatiu,
social, polític, etc.), així com superar també
certes barreres d’espai i temps. L’escletxa
digital fa referència a la desigualtat entre
les persones que poden tenir accés o coneixement de les noves tecnologies i les que
no. Fa referència, també, a les diferències
entre grups segons la seva capacitat d’utilitzar les TIC de manera eficaç. Existeixen
tres tipus d’escletxa digital: d’accés, que
fa referència a la possibilitat o no d’accedir
a la tecnologia; d’ús, basada en les persones
que saben o no utilitzar la tecnologia, i la
de qualitat de l’ús, que es fonamenta en les
capacitats que té cadascú per utilitzar les
eines que ofereix la xarxa.

En el cas del Turó de la Peira i Can Peguera, amb les dades que existeixen actualment, com a mínim, es fa evident l’escletxa digital d’accés a les TIC. Segons dades
de l’enquesta elaborada en el marc de la
Mobile World Capital, el percentatge de
llars que no disposen d’internet és del
50% a Can Peguera i el 28,6% al Turó de
la Peira, molt per sobre de la mitjana de
Barcelona, on només un 17,1% de les llars
no disposen de connexió. Tanmateix, la
majoria de cases disposen de smartphone,
qüestió que s’hauria d’analitzar considerant el nivell d’estudis de la població, fet
que possiblement faci augmentar l’escletxa quant a l’ús i la qualitat d’ús de les TIC.
L’Associació de Veïns i Veïnes del Turó de
la Peira enguany ha engegat un projecte
anomenat Turó digital que té com a objectiu digitalitzar-se i facilitar al veïnat
l’accés a internet des del seu local.

Amb les dades actuals, es
pot dir que als dos barris es
fa evident l’escletxa digital
amb la dificultat d’accés a
les TIC d’algunes famílies
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6.1.4 | Salut

El Centre d’Atenció Primària (CAP) TuróVilapicina és l’equipament sanitari de referència principal del veïnat del Turó de
la Peira i Can Peguera, tot i que una part
d’aquest s’atenen al CAP Guineueta. A més
de l’atenció primària que inclou pediatria,
els professionals del CAP Turó col·laboren
amb l’Escola de Salut per a gent gran, que
s’ha creat amb l’objectiu de promocionar
l’envelliment actiu, aprendre a cuidar-se i
fomentar les relacions socials amb altres
veïns i professionals del barri. Organitzen
i participen també de grups per deixar de
fumar, grups pre i postpart, l’escola d’habilitats parentals, així com tallers de massatge infantil.
Al novembre del 2016, l’ASPB va començar el desplegament del programa Salut
als barris fent una anàlisi compartida
als dos barris, reconvertint la Taula de
Salut existent fins aleshores en l’actual
Grup Motor de Salut als barris. Arran
d’aquesta diagnosi i aterratge del programa, s’han anat creant diferents taules de
treball per tal d’abordar les problemàti-

ques prioritzades de forma participativa:
solitud i aïllament de la gent gran; consum d’alcohol i cànnabis (tota la població,
especialment joves); dificultats de pares i
mares en el seguiment, educació i criança
dels seus fills i filles; falta de motivació i
expectatives laborals i personals; precarietat laboral i atur que genera diversos
problemes de salut (tota la població); embarassos en adolescents i en joves; manca
d’estudis i preparació professional; mals
hàbits alimentaris per causes econòmiques i educatives; mala salut per les males
condicions dels habitatges (humitats, pobresa energètica i mancances en l’accés);
sobrecàrrega dels avis i àvies pel suport
i cura de la resta de la família (Can Peguera); necessitat de prevenir la violència
de gènere i domèstica (Turó de la Peira), i
problemes de convivència a l’espai públic
i incivisme (Turó de la Peira). Per una altra banda, l’ASPB desplega cinc dels seus
programes a les escoles del territori que
tenen per objectiu la prevenció de qüestions relacionades amb l’alimentació saludable i les addiccions.

L’anàlisi feta va concloure que malgrat que
la població de Can Peguera és més jove que
la del conjunt de Barcelona, hi ha un col·
lectiu de persones grans que viuen soles
en situació de vulnerabilitat i amb necessitat d’atenció en els àmbits de salut mental,
pobresa, alimentació i accés als recursos.
Per aquesta raó es va crear la Taula de
Gent Gran. Es detecta també una situació
de pobresa lligada tant als índexs de renda
familiar disponible (IRFD) com a la pobresa
energètica, que generen una alta prevalença de problemes de salut mental, i problemes d’accés a una alimentació saludable i
les conseqüències associades. Dins l’anàlisi
del consum de drogues, destaca el consum
problemàtic d’alcohol especialment en població adulta i amb una incidència en els
usos dels espais públics que provoca la creació del grup de treball d’alcohol.

El CAP de referència
per als dos barris és el
Turó-Vilapicina, tot i que
també els presta atenció
el CAP Guineueta

Pel que fa a l’esperança de vida, és major
en les dones del Turó de la Peira respecte
dels homes (90,4 i 81 anys, respectivament).
A Barcelona l’esperança de vida és de 87,1
anys en les dones i de 81 en els homes.
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En relació amb la natalitat, ambdós barris
tenen una taxa de natalitat més elevada
que al conjunt del districte i de Barcelona.
Al Turó de la Peira la taxa de natalitat per
cada 1.000 habitants és de 9,6, mentre que
a Can Peguera és de 7,90, al districte de
7,80, i a Barcelona de 8.

ha implementat el programa SIRIAN (Salut sexual i reproductiva en dones immigrades i autòctones), que té per objectiu reduir
els embarassos no desitjats i augmentar els
coneixements sobre contracepció mitjançant entrevistes personals de consell anticonceptiu en l’àmbit comunitari.

Els embarassos en adolescents i joves és
una de les problemàtiques per abordar ja
que la taxa de fecunditat de mares d’entre
quinze i dinou anys, tant al Turó de la Peira com a Can Peguera, continua sent molt
superior a la de Barcelona, malgrat que ha
baixat considerablement al Turó de la Peira
i lleugerament a Can Peguera. Durant el període comprès entre el 2014 i 2018, al Turó
de la Peira va ser de 15,4, a Can Peguera de
19,8, i a Barcelona de 5,5. Cal tenir present
que entre el 2010 i 2014 al Turó de la Peria era de 22,4, a Can Peguera de 20,2, i a
Barcelona de 8,6. S’observa, per tant, un decreixement, malgrat que, comparativament
amb la taxa mitjana del conjunt de la ciutat,
en aquests barris les taxes continuen sent
molt elevades. Per combatre això, l’ASPB

Actualment el Grup Motor de Salut als
barris està liderat per l’ASPB i té la voluntat d’impulsar i coordinar les accions
relacionades amb la salut que es fan al territori. Fa seguiment als diferents projectes
i taules de treball en marxa que responen
als objectius plantejats arran de la diagnosi feta. Per una banda, hi ha la Taula de
Gent Gran, que impulsa i coordina les accions relacionades amb la qualitat de vida
de la gent gran que es fan al territori com
l’Escola de Salut de gent gran i el projecte Radars que va iniciar el 2019. En segon
lloc, la Taula Jove té com a objectiu principal impulsar i coordinar les accions vinculades a la prevenció de consums que es
fan al territori. Genera diferents projectes
com el de reducció del consum d’alcohol, i

darrerament un projecte de tastet d’oficis
per al col·lectiu de joves desocupats, sense formació i més vulnerables, que es va
posar en marxa tot just al març del 2020.
La Taula d’Infància impulsa i coordina les
accions relacionades amb el benestar de la
infància que es fa al territori. D’una altra
banda, el grup d’habilitats familiars impulsa i coordina el programa d’habilitats
familiars que es realitza al territori, com
l’Espai Familiar de Can Peguera Trèvol. I,
per últim, hi ha el grup de treball d’alcohol,
que pretén reduir el consum de risc d’alcohol en els diferents grups de població als
barris. Enguany han començat a formular
diferents propostes de manera coordinada
entre els serveis, equipaments i professionals que hi participen.

Hi ha actius programes de
salut dirigits a col·lectius
com la gent gran, els joves,
o la infància, per abordar
les problemàtiques dels
habitants dels dos barris
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Situació d’excepcionalitat
per la Covid-19
L’emergència sanitària iniciada el mes de
març del 2020 a causa de la pandèmia per
la Covid-19 ha plantejat un nou panorama
psicosocial, econòmic, laboral i, per suposat, de salut pública, que acabarà impactant a totes les actuacions posteriors. En
el moment de fer aquesta anàlisi, tot just
s’està en el procés de fer front a les urgències i diverses situacions que han impactat en la població, com ara la relació entre
salut i desigualtat social; les diferències
en l’atenció i seguiment a l’escolarització i
aprenentatges de les famílies als fills; l’escletxa digital de moltes famílies que han
tingut dificultat per fer un seguiment uniforme de l’escolarització online, i l’impacte
desigual en la salut que ha afectat principalment les persones grans i els col·lectius
amb majors índexs de vulnerabilitat.

Centre d’atenció primària Turó
Font: Ajuntament de Barcelona
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En relació amb les dades i indicadors
d’aquestes anàlisis, cal tenir en compte
que han estat recopilades abans d’aquesta
emergència sanitària i social, que ràpidament ha provocat un empitjorament en les
condicions de vida de moltes persones i en
especial d’aquelles amb situacions de major
vulnerabilitat. Per tant, totes les dades, diagnosi i propostes d’actuacions posteriors
hauran d’observar-se des d’aquesta perspectiva que enguany no es pot incorporar.
Respecte a la incidència de la malaltia als
barris, durant la primera onada de la pandèmia, les dades del registre RSAcovid-19
del Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya indiquen que, encara que una
mica més baix que a alguns dels altres barris del districte, els veïns i veïnes del Turó
de la Peira han estat més afectats.
A l’informe Els alumnes de la ciutat de
Barcelona en situació de vulnerabilitat
durant el confinament per la Covid-19 fet
pel Consorci d’Educació de Barcelona, es
conclou que la gran majoria dels alumnes

objecte d’estudi tenen origen estranger, resideixen als districtes menys benestants de la
ciutat i estan matriculats a centres públics.
L’alumnat de Can Peguera i del Turó de la
Peira està dintre aquest perfil socioeducatiu.
Tanmateix, la ciutadania es va organitzar
a partir de març del 2020 de forma espontània i a través de les xarxes socials ja existents per donar resposta immediata a les
qüestions més urgents en el moment del
confinament i el postconfinament.
Als barris del Turó de la Peira i Can Peguera, també a partir de març del 2020, el
Centre Cívic Can Basté va oferir un servei
extraordinari d’alimentació i higiene per
atendre els col·lectius més vulnerables, i a
través de la pàgina web donava informació actualitzada sobre els diferents ajuts i
serveis engegats per atendre les dones en
situació de violència de gènere, per l’accés
als ajuts per al pagament de l’habitatge i
donar consells i mesures de l’Ajuntament
adreçades a la gent gran, les famílies, els
infants i altres col·lectius.

Des del Pla d’acció comunitària de Can Peguera, juntament amb les associacions de
veïns, es va promoure la Xarxa de Suport
Can Peguera-Turó de la Peira que, a més
d’ajudar a pal·liar els efectes negatius de
la crisi en les famílies i veïnat amb més necessitats, ha creat i potenciat una nova relació comunitària entre els barris. Aquesta
xarxa va aplegar diferents entitats i veïnat,
i ha impulsat diverses iniciatives de solidaritat veïnal com la recollida d’aliments que
després entregaven als bancs d’aliments
dels barris per distribuir-los. Es tracta
d’una acció liderada per les Dones dominicanes, anomenada el botó solidari, per
facilitar l’accés a aliments frescos als comerços del barri, entre d’altres.

La pandèmia de la
Covid-19 ha provocat un
empitjorament de les
condicions de vida i ha
disparat les situacions
de risc i vulnerabilitat de
moltes famílies dels barris
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6 | Anàlisi
6.2 | Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària
6.2.1 | Teixit associatiu

Malgrat que les dades quantitatives reflecteixen que els dos barris tenen una
alta densitat de teixit associatiu en relació
amb les dimensions i població, qualitativament s’observa que existeixen entitats
i associacions de diverses tipologies, però
concentrades sobretot al Turó de la Peira.
El teixit associatiu històricament ha tingut
un paper important a la vida dels barris,
tot i que en alguns casos ha tingut necessitats de renovació i cerca de nous suports
en l’organització. Donada aquesta rellevància en el rol que juguen en la definició i
vida comunitària, és necessari fer esment
de les principals entitats i associacions
existents als dos barris. Segons l’últim registre, a Can Peguera existeixen un total
de 15,58 entitats per cada 1.000 habitants,
un nombre significatiu i considerablement
més alt que al Turó de la Peira (7,65) i que
al conjunt del districte (6,57).
Les entitats són de caire veïnal i social i,
en aquest moment, a Can Peguera, destaquen les següents: l’Associació Sociocultural La Cosa Nostra, que és una entitat de
segon nivell que gestiona el Casal de Barri La Cosa Nostra, i que està conformada
per l’Associació de Veïns i Veïnes de Can
Peguera, URC Dr. Pi i Molist, l’Associació
de Familiars de Malalts Mentals (AFEM),

Renacer Boliviano, Grup de Dones (amb
un paper molt actiu), i l’Associació Juvenil Tronada; l’Associació de Veïns i Veïnes
Can Peguera, que gestiona el Pla d’acció
comunitària; l’Associació Juvenil Tronada,
que gestiona el Centre Obert Tronada i té
també un esplai els dissabtes al matí i un
grup de joves, i Ca n’Ensenya, una entitat
que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual en un projecte de lleure en
horari de tardes.
Turó de la Peira concentra un major i més
diversificat nombre d’entitats i associacions, donada també la seva major diversitat
d’activitats i dimensions: TASC. Turó Acció Social, entitat de segon nivell que gestiona l’equipament de Can Basté, formada
per diverses entitats del barri i creada amb
aquesta finalitat. Algunes entitats que en
formen part són l’Associació de Veïns i Veïnes Turó de la Peira, Ecologistes en Acció
de Catalunya, l’Associació Cultural El Casalet, el Taller Jove d’Informació Urbana,
el Club de Futbol Sala Montsant, la Secció
Esportiva Santa Eulàlia (SESE), l’Associació Lúdica Educativa l’Espill, i el Centro
Cultural Deportivo Turó de la Peira. L’Associació de Veïns i Veïnes Turó de la Peira
és l’associació de veïns que inicialment representava els dos barris. Posteriorment,

a causa de les lluites veïnals pel deteriorament dels habitatges del Turó de la Peira,
es va escindir i actualment pertany només
a aquest barri. Enriquezarte és un projecte
de voluntariat internacional, amb obertura comunitària, i que fa tres anys que és al
barri. El Casalet, projecte de casal, obert a
tots els públics, però amb població de gent
gran. Club de Futbol Montsant: club històric que ha liderat la lluita veïnal pel pavelló
del Complex Esportiu Municipal (CEM) el
Turó. El Club Cultural i Deportivo Turó de
la Peira gestiona el camp de futbol Turó
de la Peira; dona cabuda al col·lectiu llatí,
tant a infants com a adults (lliga llatina).
L’AMPA Turó, que forma part del projecte
de suport a les AMPES, l’AMPA Calderón
de la Barca i l’AMPA Amor de Dios. L’Associació de Dones de la República Dominicana, recentment registrada. I altres entitats i grups ubicats a Can Basté: el nostre
espai, ACAF (Associació Catalana d’Afectats i Afectades de Fibromialgia), ACVD
(Acció Contra la Violència Domèstica),
Associació Sociocultural Matissos, XIC
(Xarxa d’Intercanvi de Coneixements),
Endavant Chicas (formada per dones que
han patit càncer de pit), Rondalla Can
Basté, RSK Ràdio, La Cebolla Roja, Grup
d’Història de Nou Barris, grups de cinema i Son de México.
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Font: Ajuntament de Barcelona

Plànol de la xarxa associativa
Font: Urbaning
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6 | Anàlisi
6.2 | Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària
6.2.2 | Serveis socials

El centre de serveis socials (CSS) de referència, actualment ubicat al barri de Porta, dona cobertura als dos barris que són
limítrofs, i està pendent de traslladar-se a
l’edifici que es construirà a l’illa Q al Turó
de la Peira. El centre fa atenció individual,
familiar i grupal (grups informatius, accions grupals preventives i treball grupal
amb persones en situació d’exclusió), i duu
a terme accions comunitàries coordinant i
treballant en xarxa i compta amb un equip
d’educadors de carrer (APC). Algunes de
les accions que actualment desenvolupen
són el programa JASP (Joves Sexualment
Preparats), Grup de suport psicosocial a
dones que viuen violència masclista, projecte de treball amb les emocions Espai
per a tu amb l’IES Barcelona-Congrés,
projecte Radars per a l’acompanyament
a persones grans en situació de solitud,
projecte BK’T per facilitar a les famílies la
informació dels recursos disponibles en el
lleure, i diferents projectes impulsats per
l’equip d’educadors d’APC.

Durant l’últim període registrat (2019) van
atendre un total de 3.330 veïns i veïnes
amb una acumulació de 582 noves atencions i 1.567 expedients reoberts. Tot i així,
aquest CSS té un temps d’espera per una
primera visita inferior al del districte,
19,55 dies naturals enfront dels 21,30 del
conjunt de Nou Barris.
Els canals d’entrada per a l’atenció de
persones i famílies són les escoles amb les
quals tenen relació a través de les comissions socials, els centres de salut, els cossos
de seguretat, la Direcció General d’Atenció
a la Infància i l’Adolescència, les entitats
veïnals i altres centres de serveis socials
o la justícia, a més de les persones que s’hi
adrecen directament.
Pel que fa al treball en xarxa, des de Serveis Socials hi ha una coordinació mensual
amb l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA), i coordinacions segons
necessitats amb el Centre de Salut Mental

d’Adults (CSMA) i el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ), els centres
d’atenció primària, el Servei d’Ajuda a Domicili i l’Equip d’Atenció Pedagògica. Així
mateix es coordinen regularment amb el
Centre Obert Tronada, amb qui han col·
laborat des dels seus inicis.
A nivell comunitari, Serveis Socials ha impulsat el treball comunitari existent a tots
dos barris, i forma part activa, des dels
seus inicis, de tots els espais comunitaris
existents actualment, tant compartits pels
dos barris com de Can Peguera. Ha desenvolupat diverses iniciatives impulsades
des d’aquests espais de coproducció responent a les demandes i detecció de necessitats de tots els agents.

El Centre de Serveis Socials
de referència es troba al
barri de Porta, i el 2019 va
atendre un total de 3.330
veïns i veïnes
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6.2.3 | Convivència
Can Peguera, per les seves singularitats,
funciona com un poble dintre la ciutat. Té
una part important del veïnat amb un fort
arrelament i sentiment de pertinença, que
en els darrers temps intenta conservar i
traslladar els veïns i veïnes nouvinguts, els
quals, en molts casos, presenten situacions
de vulnerabilitat. A través del moviment
associatiu i liderat per l’Associació de Veïns
i Veïnes, actualment existeix el Pla d’acció
comunitària de Can Peguera, que, com
descriuen, té per objecte “millorar la realitat i capacitats del nostre barri i les condicions de vida de les persones que hi viuen, a
través de la participació a aquestes”.
El pla desenvolupa projectes en els àmbits
de gent gran, infància i joves, famílies i alimentació, i formació i inserció laboral. Tanmateix té un projecte innovador que consisteix en un protocol de benvinguda al veïnat
nou que es va incorporant habitualment als
habitatges de lloguer social del barri.
Quant a problemàtiques de convivència es
detecten alguns focus de venda i consum
de drogues que des de l’àrea de prevenció
de districte s’estan tractant.
La Taula d’Infància, liderada pel Pla
d’acció comunitària i amb participació de
serveis, incideix, tant en Turó de la Peira
com a Can Peguera i genera un projecte
al territori amb un recorregut important
anomenat “La família va de festa”.

Al Turó de la Peira la situació és més complexa: s’han detectat problemes de civisme
i convivència a l’espai públic pel mal ús dels
contenidors; problemes amb les deixalles;
conductes incíviques de sorolls, i mal ús del
mobiliari públic. Les zones on es concentren
principalment aquestes problemàtiques són
el parc del Turó de la Peira, el carrer d’Aneto, entre Cadí i Travau, i el carrer d’Olof
Palme. Per una altra banda, és evident la
desconnexió entre la part alta i la part baixa
del barri, ja que tenen dinàmiques molt diferents. Per a la gestió d’aquestes temàtiques
ha estat treballant fins ara l’equip municipal
de professionals del Servei de Gestió de
Conflictes d’Àmbit Social a l’Espai Urbà
(SGC), que s’ha activat des del Districte en
els darrers anys per fer-hi front. Tot just ara
ha començat el Servei per al Foment de
la participació a l’espai públic al Turó de
la Peira, que entomarà i farà el relleu de la
feina d’acompanyament i seguiment feta pel
Servei de Gestió de Conflictes.
Tanmateix hi ha problemes de consum
d’alcohol i altres drogues a la via pública, i en ocasions algunes conductes relacionades amb delinqüència i tràfic de drogues. Per aquesta raó es va crear la Taula
de Prevenció amb participació de veïns i
veïnes i un tècnic de prevenció al capdavant. És una taula amb molta assistència
però desvinculada de la resta de taules i
de l’ASPB. Aquesta taula té la voluntat
d’abordar els temes de seguretat del barri

i recollir propostes comunitàries per tractar-los col·lectivament. D’aquesta taula en
va sortir la proposta de treballar esdeveniments del calendari festiu de forma col·
lectiva, com ara la celebració, al 2020, d’un
Carnestoltes molt exitós.

és molt baixa. Cal destacar, també, l’existència de la Comissió de Festes del Turó,
liderada per l’Associació de Veïns i Veïnes.
Es reuneix de febrer a juny per organitzar
la festa major, i té força participació d’entitats, equipaments i gent del barri.

El parc del Turó de la Peira és un dels focus
de conflicte per la degradació tant de l’espai
com dels usos que es fa d’aquest. La revetlla
de Sant Joan és l’expressió màxima del malestar que genera la situació del parc, però
durant tot l’any hi ha queixes, i sobretot un
veïnatge que parla amb nostàlgia del parc i
que ara viu d’esquena a aquest espai.

Per últim, respecte de la relació entre els
dos barris, és significatiu que, malgrat ser
barris limítrofs que comparteixen història,
equipaments i serveis, sembla que visquin
l’un d’esquena a l’altre. Per exemple, curiosament, tots dos celebren la festa major
durant les mateixes dates.

El col·lectiu provinent de Llatinoamèrica fa un ús intensiu de la via pública i en
ocasions en entorns propers a locals de
pública concurrència que a vegades generen problemes de civisme. En alguns locals s’han fet inspeccions i tancaments per
part de la Guàrdia Urbana. A més, s’han
detectat dinàmiques de segregació per
país d’origen entre el col·lectiu llatinoamericà (bolivians, colombians, dominicans).
Tot i que aquestes situacions són puntuals, al barri es generen discursos xenòfobs entre la població autòctona que fan
necessària una intervenció per a la millora de la cohesió social i per promoure la
interculturalitat. A més, malgrat l’alt percentatge de veïnat d’altres procedències,
la seva participació en la vida associativa

Mercat de la Mercè.
Font: Ajuntament de Barcelona
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6.2 | Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària
6.2.4 | Equipaments

Els equipaments són els que actuen com a
connectors principals dels dos barris i la
gran majoria s’ubiquen al Turó de la Peira,
a on es traslladen els veïns i veïnes de Can
Peguera. Malgrat les dimensions d’aquests
barris, es pot afirmar que tenen una bona
dotació d’equipaments que cobreixen les
diferents necessitats i serveis. Compten
amb el Mercat Municipal de la Mercè, que
és molt actiu i utilitzat per l’enclavament
estratègic que té. Una mica més amunt, al
passeig de la Peira, hi ha el punt verd que
dona servei al barri.
A nivell educatiu, com s’ha explicat anteriorment, hi ha equipaments docents
que cobreixen des de l’escola bressol fins
a l’institut, tant públics com concertats,
així com una escola d’educació especial i
l’escola de l’IGOP. Quant a equipaments
sanitaris, compten amb el CAP Turó i
l’Hospital de Dia Pi i Molist, que atén persones amb trastorns mentals. Existeixen,
també, sis centres de culte i parròquies de
diferents confessions (catòliques, evangèliques i islàmiques).

Pel que fa als equipaments esportius hi
ha el CEM Turó de la Peira, amb pista i
piscina, inaugurat el juny 2019 i que va ser
una reivindicació històrica del barri liderada pel Club de Futbol Montsant, que actualment fa servir la pista amb preferència
d’ús. També hi ha el Camp Municipal de
Futbol Turó de la Peira, que funciona amb
gestió cívica i està molt vinculat a les dinàmiques del barri; a més, acull la lliga de
futbol llatinoamericana. Per últim, disposa
d’una pista municipal de petanca.
Diversos equipaments culturals i cívics
funcionen com a focus de l’activitat social, associativa i cultural dels barris. A Can
Peguera destaca el Casal de Barri La Cosa
Nostra, que funciona com a enclavament
neuràlgic de la vida social al barri. És un
equipament de gestió cívica que duu a terme moltes de les activitats i iniciatives que
conformen la vida comunitària, propostes
adreçades al veïnat de diferents edats (tallers, armari solidari, projectes esportius
i culturals, esdeveniments del calendari
festiu, etc.). Part dels seus usuaris i usuà-

ries són del Turó de la Peira. El punt on es
troba fa de frontissa entre els dos barris, i
té un ascensor que els comunica.
Destaca també el Casal de Gent Gran Can
Peguera. L’edifici, antigament una caserna de la Guàrdia Civil, es va convertir el
2011, després d’una llarga reivindicació
veïnal en l’epicentre de l’activitat per a la
gent gran del barri. A més, hi ha el Centre
Obert Tronada, una entitat amb molta història al barri que ha funcionat com a esplai
i casal infantil durant molts anys, amb voluntaris del barri. El gener del 2020 va ser
reconegut com a centre obert. El Centre
Ocupacional Can Carreras és una entitat
d’àmbit districte que atén persones amb
diversitat funcional arribades de diferents
punts de la ciutat. Finalment, l’Habitatge
per a dones de la Fundació Maria Raventós participa ocasionalment al Grup Motor
del Pla d’acció comunitària.
Per al públic juvenil, l’Espai Jove Les Basses és l’equipament de districte on hi ha
participació comunitària i implicació a
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nivell de barri. Ofereix serveis per a gent
jove (Punt d’Informació Juvenil, serveis
d’ocupació juvenil de Barcelona Activa,
bucs d’assaig…) i té una disposició clara
a acollir iniciatives. L’Espai Jove realitza
moltes cessions d’espais i dona suport als
projectes que sorgeixen. Per la seva banda, Can Basté és un centre cívic amb un
projecte de centre de qualitat, molt potent
en l’àmbit de la fotografia amb una projecció important a nivell de ciutat, alhora que
cada cop també enfocats al barri. L’entitat
que té la gestió cívica és TASC (Turó Acció Social). Per últim, el Casal de la Gent
Gran, actualment sense activitat, ocupa
els baixos situats al costat del nou CEM
Turó de la Peira i està pendent de ser traslladat a l’edifici que es construirà a l’illa Q.

Llistat d’equipaments:
Equipaments de Can Peguera i el Turó de la
Peira

15

Equipaments administratius i de proveïment
Mercat de la Mercè
2 Punt Verd de Barri - Turó de la Peira

17

1

Equipaments culturals i cívics
Centre Cívic Can Basté
4 Casal de barri La Cosa Nostra
5 Espai Jove Les Basses
6 Casal de Gent Gran Can Peguera
7 Centre Obert Tronada
3

Equipaments sanitaris i assistencials
Centre d'Atenció Primària Turó
9 Hospital Pi i Molist
10 Centre Ocupacional Can Carreras
8

Equipaments educatius
Escola de l'IGOP
12 Institut Josep Pla
13 Centre Educatiu Amor de Dios
14 Escola Calderón de la Barca
11

16

Escola Bressol Municipal Turó
Escola el Turó
Centre d'Educació Especial Josep Pla

Equipaments esportius
Camp Municipal de Futbol Turó de la Peira
19 Pistes Municipals de Petanca de la Peira
20 CEM Turó de la Peira
18

Equipaments religiosos
Iglesia evangélica Pentecostal Asambleas de Dios
22 Parròquia de San Francisco Javier
23 Església Evangèlica Baptista del Turó
24 Parròquia de Nostra Senyora de Fàtima
25 Centre Islàmic Karm Ilahi
26 Santuari de Santa Eulàlia de Vilapicina
21
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Situació d’excepcionalitat
per la Covid-19
Des de les diferents administracions públiques s’han pres de manera molt ràpida
mesures per a la gestió de la situació crítica actual. La ciutadania, per la seva banda,
es va organitzar de forma espontània i a
través de les xarxes socials ja existents,
per donar resposta immediata a les qüestions més urgents en el moment del confinament i el postconfinament.
Als barris del Turó de la Peira i Can Peguera, durant el confinament i els moments
més crítics, el Centre Cívic Can Basté va
oferir un servei extraordinari d’alimentació i higiene per atendre els col·lectius
més vulnerables, i a través de la pàgina
web donava informació actualitzada sobre
els diferents ajuts i serveis engegats per
atendre les dones en situació de violència
de gènere, per l’accés als ajuts pel pagament dels habitatges, i consells i mesures
de l’Ajuntament adreçades a la gent gran,
les famílies, els infants i altres col·lectius.
Des del Pla d’acció comunitària de Can Peguera, juntament amb les associacions de
veïns i veïnes, es va promoure la Xarxa de
Suport Can Peguera-Turó de la Peira que, a
més d’ajudar a pal·liar els efectes negatius
de la crisi en les famílies i veïnat amb més

necessitats, ha creat i potenciat una nova relació comunitària entre els barris. La xarxa
s’ha ubicat a Can Basté i ha estat gestionada per l’equipament en coordinació amb la
resta de veïns i professionals implicats en el
territori. Aquesta xarxa va aplegar diferents
entitats i veïnat, i ha impulsat diverses iniciatives de solidaritat veïnal, com la recollida
d’aliments que després es distribuïen a través dels bancs d’aliments dels barris, una iniciativa liderada per les Dones dominicanes,
anomenada el botó solidari, per facilitar l’accés a aliments frescos als comerços del barri,
entre d’altres.
Respecte de la situació de les dones i llurs fills
i filles en situacions de violència de gènere, es
van activar diferents recursos des de les diferents administracions, especialment per a
aquelles que pateixen situacions de risc perquè durant el confinament es van agreujar
aquests tipus de situacions dintre de les llars.

Escola Calderón de la Barca
Font: Ajuntament de Barcelona

En els moments més
difícils de la pandèmia
han sorgit iniciatives
veïnals solidàries, com
la recollida d’aliments
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6.3 | Habitatge

L’abordatge de l’anàlisi en termes d’habitatge al Turó de la Peira i Can Peguera
exigeix una mirada diferenciada a cadascun dels barris. L’estructura urbana de
cada territori així com les característiques del seu parc habitacional, molt diferents entre un cas i l’altre, aconsellen una
anàlisi per separat.
El barri de Can Peguera és el que presenta
uns trets definitoris més característics. En
termes estructurals, és el darrer exemple
que es manté de l’habitatge obrer, les conegudes com a cases barates, construït a
cavall entre els anys vint i trenta a la ciutat de Barcelona. Construïdes a partir de
l’any 1929, presenten una estructura d’habitatge unifamiliar, de titularitat majoritàriament pública (pràcticament la totalitat
del sòl del barri és pública i la gran majoria de persones que viuen a Can Peguera,
un 77,5 %, ho fan de lloguer), en un model
constructiu de relativa baixa densitat (88
habitatges per hectàrea de sòl residencial,
molt lluny dels 196,5 que presenta el Turó

de la Peira) i amb una manera de viure on
l’espai públic situat davant els habitatges
té una importància cabdal, gairebé com
una prolongació del propi domicili.
Els habitatges de Can Peguera presenten
una superfície mitjana de 53,6 m², una
xifra força inferior a la mitjana dels immobles de la resta del districte (65 m²) i
molt lluny dels 78 m2 del conjunt de la
ciutat. Les cases barates presenten una
triple tipologia segons el model constructiu i l’any que es van aixecar. És per això
que hi ha un tipus d’immoble de 60 m2 de
superfície útil, amb pati o jardí davanter,
construït el 1929; del mateix any són també alguns habitatges més petits, d’uns 40
m², i que, entre ells, tenen un passadís interior que fa de pati. Per últim, el 1947 es
construeixen un altre grup de cases amb
60 m² però sense pati o jardí i sense passadís però amb cambra higiènica a l’interior
del domicili. Al llarg dels anys, l’estructura
de molts d’aquests immobles ha anat canviant fruit de processos de reformes que

La densitat d’habitatge per
hectàrea de sòl residencial
és de 88 a Can Peguera i de
196,5 al turó de la Peira.
Això mostra una tipologia
molt diferent d’habitatge
en un i altre barri
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cadascun dels particulars ha anat executant
(“remuntes” als patis interiors, divisions d’habitacions diferents de les originals, ocupació
dels patis inicials de què disposaven…).
El planejament urbanístic del 1976 qualificava
el barri com a zona de remodelació física pública, cosa que pràcticament el feia desaparèixer. Tanmateix, el 2015 es va dur a terme una
modificació del planejament per preservar-ne
la conservació i incorporar tot un seguit d’aspectes relatius a la millora dels equipaments
i serveis al barri. Es tracta de l’anomenat Pla
de futur de Can Peguera, un document que
vol esdevenir model de rehabilitació i transformació del barri per als propers 100 anys
en àmbits com la rehabilitació de les cases, la
mobilitat, la dotació d’equipaments o l’ús de
l’espai públic.
La configuració de l’habitatge en el cas del
Turó de la Peira és molt diferent a la de Can
Peguera, i l’indicador de densitat n’és el millor exemple. Amb 196,5 habitatges per hectàrea de sòl residencial, el Turó de la Peira es
situa molt per sobre de les dades del districte (95,4) i més lluny encara de les xifres del
global de la ciutat (80,2), fet que evidencia el
caràcter dens del barri. Que estigui construït
a la falda del turó provoca l’aparició d’alguns
trams de fort pendent que condicionen aspectes com la mobilitat i l’accessibilitat dels

veïns i veïnes. El parc d’habitatge al Turó de
la Peira és força més nou que en el cas de Can
Peguera, amb una mitjana de 53,6 anys (set
anys menys que en el conjunt de la ciutat) i
amb unes dimensions més amples (64,5 m²)
tot i que per sota, encara, de les dimensions
que presenten els pisos al districte de Nou
Barris (65 m²) i, especialment, en el conjunt
de Barcelona (78 m²).
El nombre d’habitants per habitatge és de
2,3, una xifra lleugerament superior a Can
Peguera (2,1) i també a Barcelona (2,0). El tipus de construcció de l’habitatge públic d’uns
5.000 d’aquests es va fer entre els anys cinquanta i seixanta amb material deficient, en
temps rècord i fruit de l’especulació immobiliària. L’any 1990 es va enfonsar un d’aquests
edificis, fet que va suposar el sorgiment d’un
moviment veïnal i administratiu a través del
qual finalment es van prendre mesures tant
de rehabilitació del parc d’habitatges com de
l’espai públic i els serveis.
De manera majoritària, el règim de tinença
existent al barri és la compra (64%) i només
un 31,2%, segons dades del 2011, està sota la
modalitat de lloguer. El valor cadastral dels
pisos al Turó (612,2 €) és més baix que la mitjana de districte (633,2 €) i està molt lluny dels
1.018 € de valor mitjà que representen els pisos al conjunt de la ciutat.

Teixit residencial
Font: Ajuntament de Barcelona
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6.4 | Ocupació, impuls econòmic i economia social
6.4.1 | Renda familiar disponible

L’índex de renda familiar disponible
(RFD) estableix com a referència la mitjana de la ciutat de Barcelona, que és 100.
D’acord amb les dades del 2017, el Turó de
la Peira (51,9) i Can Peguera (51,5) formen
part dels barris situats a una franja molt
baixa pel que fa a aquest indicador, la que
aplega els territoris amb una dada de renda familiar per sota de 63, una posició en la
qual també es situa la mitjana del conjunt
del districte de Nou Barris (55).
L’evolució d’aquest indicador des del 2008
ha estat força semblant en ambdós casos
amb un clar descens, més acusat en el cas
del Turó de la Peira, on l’índex RFD ha caigut gairebé 13 punts en deu anys; el descens
a Can Peguera en aquesta dècada ha estat
d’1,3 punts. Tot i que la dada de partida el

2008 del Turó de la Peira (65) és superior a
Can Peguera (52,8), els dos barris presenten
un descens molt acusat de l’índex RFD
entre els anys 2008 i 2010; és a dir, durant
l’esclat de la crisi econòmica. Destaca, per
això, la recuperació entre 2010 i 2011, especialment en el cas de Can Peguera (gairebé 14
punts) així com la lleugera tendència ascendent del Turó de la Peira (+ 3,1 punts) entre
2015 i 2017. Aquesta tendència a l’estabilització o al suau creixement de l’indicador de
renda és compartida amb Nou Barris.

La renda familiar
disponible situa els barris a
la franja baixa de la ciutat,
a Can Peguera és de 51,5 i al
Turó de la Peira de 51,9

Quant a la renda mitjana per llar, és inferior a Can Peguera, amb 22.875 € per llar.
Al Turó de la Peira li corresponen 25.694
€; rendes més baixes en tots dos casos que
la mitjana del districte (28.034 €) i que a
Barcelona (37.881 €).

Evolució anual de l'índex de renda familiar disponible (2008-2017)
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

el Turó de la Peira

65

57,8

54

58,6

56,4

51,6

50,6

48,8

51,7

51,9

Can Peguera

52,8

43,3

38,4

52,7

53,1

53,1

51

51,1

51,5

51,5

Districte de Nou Barris

70,1

65,7

63,2

59,4

57,1

56,2

53,7

53,8

55

55

Barcelona

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Font: Ajuntament de Barcelona. Oficina Municipal de Dades
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En aquest sentit, a Can Peguera no es perceben diferències significatives per zona censal. Al Turó de la
Peira, en canvi, s’observa diferència en la renda mitjana per llar entre la part baixa i la part alta: a les
zones compreses entre el carrer de l’Orduña, carrer
del Dr. Pi i Molist, passeig de Fabra i Puig i carrer
de Rosario Pi, aquesta oscil·la entre els 28.254 i els
34.118 €, mentre que a la resta del barri està entre
els 22.510 i els 25.362 € per llar.
La mitjana de renda per persona a Can Peguera és
significativament baixa (9.480 €) comparada amb la
mitjana de Barcelona (15.755 €); i al Turó de la Peira
també tenen una renda mitjana per persona molt
minsa (10.479 €), amb un lleuger increment en les
zones abans esmentades, a on aquesta mitjana oscil·
la entre els 11.332 i els 13.658 €.
Pel que fa a les fonts d’ingressos, als dos barris hi
destaquen, en comparació amb el districte i Barcelona, aquelles provinents de pensions, prestacions
per desocupació a altres prestacions, i es manté la
font d’ingressos salarials en valors molt semblants
al districte i a Barcelona. Malgrat això, al Turó de la
Peira les fonts d’ingressos salarials representen un
60,59 %, mentre que a Can Peguera el percentatge
és significativament més baix, un 55,7 %. S’hi donen
unes xifres molt més elevades de persones que tenen com a principal font d’ingressos pensions (29,1
%), prestació per desocupació (2,85 %), altres prestacions (8,5 %) o altres fonts (3,85 %).

Mercat de la Mercè
Font: Ajuntament de Barcelona
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6.4 | Ocupació, impuls econòmic i economia social
6.4.2 | Activitat comercial

Dels dos barris objecte d’intervenció, el
Turó de la Peira és el que presenta una
major activitat comercial. Així ho evidencien les xifres absolutes de metres quadrats destinats al comerç: 33.906 en el cas
del Turó i 2.623 a Can Peguera. Tanmateix,
només un 5,8 % de la superfície del barri del Turó de la Peira es destina a usos
comercials, dada inferior al 8,3 % del conjunt de Nou Barris o el 7,4 % de la ciutat.
El comerç al detall, amb un pes específic
del 31,6 % i força per sobre de la mitjana
del districte (23,2 %) i la ciutat (26,5 %), és
el que té una major presència als carrers
del barri. L’orografia, amb forts pendents
als entorns del parc del Turó de la Peira,
condiciona també la ubicació del comerç,
ja que fa desplaçar l’activitat a la zona
baixa del barri. Aquesta zona, més ben
dotada en termes de connectivitat (propera al metro i a diverses línies de la nova
xarxa d’autobusos), forma part de dos eixos comercials de referència a la ciutat:
Fabra i Puig i Pi i Molist. El barri també
disposa d’un mercat municipal (el Mercat
de la Mercè davant de la plaça del Virrei
Amat) que aplega al seu voltant una activa

vida comercial, especialment pel que fa al
comerç quotidià alimentari i l’equipament
personal. El carrer d’Aneto, on s’ubiquen
un centre educatiu, el centre d’atenció
primària, i una illa d’habitatges de recent
construcció constitueixen un altre pol comercial de referència i punt de connexió
amb el barri veí de Can Peguera.

funciona molt bé. Per altra banda, hi ha
l’Associació de Comerciants Fabra Centre, que associa els comerços del passeig
de Fabra i Puig i també alguns dels que
pertanyen al Turó de la Peira. I per últim
l’associació de Nou Barris centre comerç,
que aplega els comerços de l’eix comercial
dels carrers via Júlia i Dr. Pi i Molist.

L’estructura urbana de Can Peguera, cases baixes d’una sola planta, condiciona
de manera evident el desenvolupament
d’activitat econòmica en planta baixa. Només un 3,8 % de la seva superfície està
destinada a usos comercials, amb un
predomini del comerç quotidià no alimentari. A Can Peguera, un 22,7 % dels locals
en planta baixa estan destinats a equipaments i serveis, preferentment espais
d’ensenyament, sanitaris i assistencials i
equipaments culturals i recreatius.

El cens disponible sobre els locals en
planta baixa sense activitat, de l’any
2019, mostra dues tendències totalment
diferents: a Can Peguera un 6,8 % dels locals estan buits, un 1,6 % més que la mitjana del districte (5,2) i gairebé dos punts
i mig per sobre de les dades de ciutat (4,4
%). Al Turó de la Peira, en canvi, només
hi ha un 2,7 % de locals disponibles sense
activitat detectada.

En relació amb les associacions de comerciants, en podem destacar tres. L’Associació de Comerciants del Turó de la
Peira agrupa els comerços de la part alta
i disposa d’un suport de dinamització que

La superfície dedicada
a usos comercials és
baixa tant al Turó de la
Peira (5,8 %) com a Can
Pegurea (3,8 %)
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Plànol d’eixos comercials
Font: Urbaning

Bloc 2 | Anàlisi

75

76

6 | Anàlisi
6.4 | Ocupació, impuls econòmic i economia social
6.4.3 | Distribució d'atur

Les dades d’atur corresponents al mes de
desembre del 2020 indiquen que el nombre total de persones aturades al Turó
de la Peira és de 1.028 i a Can Peguera de
142. En total, més de 1.100 persones desocupades, que representen un percentatge
del 9,7 % de l’atur al Turó i un 10,1 % a Can
Peguera. Aquestes dinàmiques ocupacionals són molt semblants als dos barris i
presenten dades lleugerament per sobre la
mitjana de ciutat (8,6 %) però inferiors a
les xifres d’atur del conjunt de Nou Barris
(11,2 %). L’atur té una major incidència en
la població femenina, amb dades al voltant
del 55 % en ambdós barris.
En relació amb la durada de l’atur, les
dades presenten una majoria de persones
aturades (49,4 % al Turó de la Peira i 48,6
% a Can Peguera) durant un període de
fins a sis mesos. Així mateix, és significatiu
el percentatge de persones aturades que
porten més d’un any sense ocupació: un
36,2 % al Turó de la Peira i un 36,7 % a Can
Peguera. Són dades al voltant de dos punts
per sobre de la mitjana de ciutat (34,9 %)
i molt en línia amb els valors que presenta
districte (36,7 %).

Atur registrat (desembre 2020)
Nombre
d'aturats
registrats

% d'aturats

el Turó de la Peira

1.028

Can Peguera

Repartiment per sexes
Dones

Homes

9,7%

55,2%

44,8%

142

10,1%

54,9%

45,1%

Districte de Nou Barris

12.383

11,2%

54,5%

45,5%

Barcelona

93.842

8,6%

52,8%

47,2%

Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades

Evolució de l´atur registrat entre la població de 16 a 64 anys
mitjana
2013

mitjana
2014

mitjana
2015

mitjana
2016

mitjana
2017

mitjana
2018

mitjana
2019

mitjana
2020

Var.
20132020

el Turó de la
Peira

13,3%

12,4%

10,3%

9,7%

8,6%

8,1%

7,5%

9,0%

-4,3%

Can Peguera

12,3%

11,4%

13,6%

9,4%

8,4%

7,9%

7,6%

9,3%

-3,0%

Districte de Nou
Barris

14,3%

13,6%

12,5%

11,1%

9,9%

9,2%

8,6%

10,4%

-3,9%

Barcelona

10,5%

9,9%

11,6%

7,9%

7,1%

6,7%

6,4%

7,9%

-2,6%

Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades

Pla de Barris · el Turó de la Peira i Can Peguera |

77

6.4.4 | Economia social i solidària

Pel que fa als recursos tant institucionals
com veïnals, actualment funcionen el Servei
d’Ocupació de Catalunya; l’espai municipal per
a la promoció econòmica i l’ocupació a Nou
Barris Activa, ubicat a la frontera amb Can Peguera, i el programa Làbora de Serveis Socials.
Així mateix l’equipament juvenil Les Basses
acull diferents projectes de formació i ocupació
juvenil i ha esdevingut un dels punts centrals
de recerca de feina i formació ocupacional per
als joves.
L’Associació La Cosa Nostra i l’Associació de
Veïns i Veïnes ofereixen assessorament laboral
i a través de la Taula Laboral de Can Peguera,
que impulsa i coordina les accions relacionades
amb la inserció laboral que es fan al territori.
Aquest espai de treball està conformat per serveis socials de Can Peguera-Turó de la Peira,
Barcelona Activa, la Fundació Joia, l’ASPB, el
Casal de Barri La Cosa Nostra. El projecte Aporta, impulsat per la taula i finalitzat el 2019,
va concloure que un gran nombre de persones
que estan a l’atur no veuen incentiu per assistir
als programes d’inserció laboral dels serveis del
barri, sobretot pel fet que reben algun tipus de
prestació i no volen perdre-la. Arran d’aquest
estudi s’han fet diverses propostes per millorar
l’ocupabilitat i la motivació laboral al barri, així
com la participació associativa del veïnat.

El paraigua sota el qual es desenvolupen
aquestes accions, projectes i serveis és el
Pla de desenvolupament econòmic (PDE)
del districte de Nou Barris 2016-2021, un
document marc que esdevé full de ruta per
a l’enfortiment i la transformació socioeconòmica del Districte. En aquest pla, l’economia social i solidària (ESS) és un dels sis
àmbits d’actuació, i les línies estratègiques,
que alhora tenen en compte nou mesures
concretes, són promoure nova economia
social i solidària, i impulsar l’economia social i solidària existent a Nou Barris.
Actualment al Turó de la Peira existeixen
diverses iniciatives d’ESS, emmarcades
en el cooperativisme o en entitats o grups
amb iniciatives d’intercanvi i suport mutu.
Al Centre Cívic Can Basté actualment hi ha
el grup de consum ecològic La Cebolla Roja.
Mensakas és una cooperativa de missatgeria i repartiment creada per extreballadors
de Glovo i Deliveroo, ubicada actualment al
barri, que té com a missió esdevenir una alternativa responsable i sostenible dintre el
sector del rider. D’altra banda, Enriquezarte és una associació cultural sense ànim de
lucre, que actualment a més vol impulsar
un projecte d’alimentació sostenible i saludable, a través d’un menjador social.

Situació d’excepcionalitat
per la Covid-19
Per últim, degut a l’emergència social derivada de la crisi sanitària i el confinament
per la Covid-19, s’ha creat la Xarxa de
Suport del Turó de la Peira i Can Peguera, que ha esdevingut un espai de suport
mutu entre el veïnat i alhora de relació
entre tots dos territoris. Dintre aquesta
xarxa destaca la participació del grup de
Dones dominicanes, les quals han fet propostes pròpies i s’han mostrat molt actives
durant aquest temps. Respecte a les dades
d’atur reflectides en aquesta anàlisi, degut
a que es va redactar alhora que estem travessant per aquesta nova crisi, encara no
disposem de dades actualitzades de l’impacte exacte que tindrà sobre l’ocupació,
però les previsions són que empitjoraran
considerablement.

Les persones aturades
representen el 7,6 % de
població activa al Turó
de la Peira i el 7,7 % en el
cas de Can Peguera
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6 | Anàlisi
6.5 | Espai públic i accessibilitat
6.5.1 | Planejament urbanístic

En termes de planejament, el barri de Can Peguera és
el que presenta uns trets definitoris més destacats. És
el darrer exemple a la ciutat de la tipologia d’habitatge anomenada cases barates, construïdes a partir del
1929, i la pràctica totalitat del sòl del barri és de titularitat municipal així com el gruix dels habitatges són de
lloguer públic. El 2015 es va aprovar una modificació del
planejament que va consolidar l’estructura actual del
barri, preservant la tipologia d’habitatges existents i posant les bases per a la rehabilitació. És així com s’explica
el pes de l’habitatge dotacional i de protecció: amb un
0,9% en relació amb tot l’àmbit està molt per sobre del
0,2 % i el 0,1 % del districte i la ciutat, respectivament.
Pel que fa a la tipologia del sòl, a Can Peguera destaca el
51,8 % del sòl residencial, superior a les xifres del districte
de Nou Barris (28,9 %) i de la ciutat (27,1 %), i també del
pes que aquesta tipologia té al Turó de la Peira (37,6 %).
L’espai reservat per a equipaments presenta, en el cas de
Can Peguera, una xifra molt més exigua de sòl disponible
(5,9 %) que en el cas del Turó de la Peira (10,3 %) i per sota
també de les dades de la ciutat i el districte (10,1 %).
Referent a parcs urbans, el parc del Turó de la Peira es situa al bell mig de tots dos barris. Això fa que
la suma del sòl destinat a parcs urbans al Turó i Can
Peguera (38,9 %) sigui molt superior a la mitjana del
districte (15,4 %) i de la ciutat de Barcelona (13,4 %).

Planejament urbanístic

Sòl
residencial

Sòl d’equipaments

Sòl de parcs
urbans

Superfície
total àmbit

el Turó de
la Peira

Can
Peguera

Districte
de Nou
Barris

Barcelona

m2

133.073

61.467

2.327.684

27.465.210

% respecte total
àmbit

37,6%

51,8%

28,9%

27,1%

m2/hab

8,41

27,36

13,59

16,64

m2

36.493

6.953

809.693

10.273.156

% respecte total
àmbit

10,3%

5,9%

10,1%

10,1%

m2/hab

2,31

3,09

4,73

6,22

m2

95.718

14.149

1.236.480

13.614.327

% respecte total
àmbit

27,0%

11,9%

15,4%

13,4%

m2/hab

6,05

6,30

7,22

8,25

m

354.213

118.685

8.050.925

101.357.926

2

Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades
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Plànol del planejament urbanístic vigent
Font: Urbaning
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6 | Anàlisi
6.5 | Espai públic i accessibilitat
6.5.2 | Densitat de població

La disposició urbana de Can Peguera a
la qual es feia al·lusió anteriorment afavoreix que la densitat neta, el nombre
d’habitants per hectàrea residencial,
sigui molt baixa (369 hab./ha residencial)
en comparació amb les dades del districte
(736) i de Barcelona (590).
En l’extrem contrari hi ha el barri del Turó
de la Peira. La seva estructura urbana més
compacta, conformada per un contínuum
de blocs d’habitatge, fa que les xifres de
densitat neta es disparin fins als 1.168 habitants per hectàrea residencial.
Aquesta densitat s’observa de manera
molt marcada en els blocs situats als entorns dels carrers del Teide, Travau, passeig de Fabra i Puig i passeig de la Peira
així com, a l’altre extrem del barri, al voltant del carrer de Sant Iscle. Tot i mantenir una densitat neta significativa, entre
els 400 i els 800 hab./ha, les zones de nova
construcció del Turó de la Peira (a tocar
dels Jardins d’Ignacio Urenda i dels carrers de Montmajor i Belsberri) presenten
un canvi en termes de densitat en relació
amb la resta del barri.

Teixit residencial
Font: Ajuntament de Barcelona
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Plànol de la densitat de població
Font: Urbaning
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6 | Anàlisi
6.5 | Espai públic i accessibilitat
6.5.3 | Espais lliures i jocs infantils

El Turó de la Peira i Can Peguera sumen, entre tots dos, un total de vuit àrees de jocs
infantils. Dues d’elles estan situades al mig
del barri de Can Peguera, una a l’extrem del
parc del Turó de la Peira que toca a Can Peguera, dues més dins el recinte del parc, i
tres a l’interior del barri del Turó de la Peira.
En la seva majoria, però, tret dels espais de
joc ubicats al parc del Turó de la Peira, són
zones de joc de petites dimensions. Cap de
les àrees infantils disposa d’elements de joc
singulars, així que el parc Central de Nou
Barris és l’àrea d’aquestes característiques

més propera a ambdós barris. A més a
més d’això, hi ha zones, com el triangle
conformat entre els carrers de Sant Iscle,
Pi i Molist i el passeig d’Urrútia, on no hi ha
cap àrea de jocs infantils propera, tot i ser
un espai on s’ubiquen el Centre Esportiu
Municipal, una escola i altres equipaments
com el Mercat de la Mercè.
A nivell d’espais lliures, destaca la no
existència de cap espai lliure a l’àrea que
s’ubica entre el passeig de Fabra i Puig,
el passeig de la Peira i el parc del Turó.

Espais lliures
El Turó de la
Peira i Can
Peguera
Qualificats de zona verda

1,09 ha

No consolidats
Qualificats de zona verda

16,79 ha

Consolidats
No qualificats de zona verda

0,56 ha

Consolidats
Font: Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i
Difusió de Dades

Espais lliures
Font: Ajuntament de Barcelona

Pla de Barris · el Turó de la Peira i Can Peguera |

Plànol d’espais lliures i jocs infantils
Font: Urbaning
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6 | Anàlisi
6.5 | Espai públic i accessibilitat
6.5.4 | Xarxa de bus

El passeig de Fabra i Puig i, principalment,
el carrer de Pi i Molist són les dues grans
artèries per les quals circula la xarxa de
bus als barris del Turó de la Peira i Can Peguera. Hi circulen les línies de bus d’alta
capacitat (D40, D50, V27 i V29) que permeten connectar, per una banda, amb el
centre de la ciutat, el litoral marítim i els
centres sanitaris de l’Hospital de Sant Pau
i el Centre Sociosanitari de Cotxeres (avinguda dels Quinze), on hi ha també el centre
d’urgències d’atenció primària (CUAP) de
referència i, per l’altra, amb el centre del
districte (biblioteca, seu del Districte, oficina de la Tresoreria de la Seguretat Social,
Punt d’Informació i Atenció a les Dones,
Oficina d’Habitatge, etc.). També connecten amb la falda de Collserola (Canyelles
i les Roquetes), amb la Zona Nord de Nou
Barris i amb l’eix comercial de la via Júlia.
Així mateix, per aquesta banda, les línies de
bus permeten l’enllaç, mitjançant transbordament a línies com la 76 o l’H4, amb l’Hospital Vall d’Hebron. A les línies esmentades

de connexió amb la Zona Nord cal sumar-hi
la línia 82, que presta servei sota el paraigua de Bus Nou Barris i que té l’origen i el
final a la plaça del Virrei Amat, davant el
Mercat de la Mercè.
Pel que fa a la connectivitat interna, la connexió està garantida per part del bus de
barri 122. Aquesta línia, que circula per
bona part tant de Can Peguera com del
Turó de la Peira, reforça la connexió amb
línies d’alta capacitat (H2 i H4) i també
amb el metro Canyelles, que permet connectar amb el centre de la ciutat, l’estació
de Sants o plaça d’Espanya, entre d’altres.
Més difícil, per això, és la connexió durant
la nit. El carrer de Pi i Molist és l’únic per
on circulen les línies N1 i N6 que connecten amb plaça de Catalunya, la Zona
Franca o Santa Coloma de Gramenet.
Aquestes, però, deixen sense cobertura de
proximitat els veïns i veïnes de Can Peguera i de bona part del Turó de la Peira.
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Plànol de la xarxa de bus
Font: Urbaning
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6 | Anàlisi
6.5 | Espai públic i accessibilitat
6.5.5 | Xarxa de tren, metro i tramvia

L’única línia de metro que passa per l’àmbit d’intervenció
del Pla de Barris del Turó de la Peira i Can Peguera és
l’L5 (blava), que disposa, a un extrem del barri del Turó,
de dues parades: Vilapicina i Virrei Amat. Totes dues parades estan al voltant de Fabra i Puig i lluny, per exemple,
de Can Peguera, que no disposa de cobertura propera
de metro. La línia 5 permet als veïns i veïnes desplaçar-se
fins als centres sanitaris de referència (CUAP Cotxeres,
Hospital de Sant Pau i Hospital de la Vall d’Hebron) així
com al centre de la ciutat i les estacions de Sants i la Sagrera, que permeten el transbordament tant al servei de
Rodalies com de llarga distància.
A la confluència entre el passeig de Fabra i Puig i l’avinguda Meridiana hi ha l’estació de Rodalies més propera
(Sant Andreu Arenal). No existeix, però, cap línia de bus
que connecti de manera directa amb ella. És més fàcil enllaçar amb altres línies de metro com l’L4 (Llucmajor o
Via Júlia) o l’L3 (Canyelles), totes tres punts d’intercanvi
amb els diferents autobusos que passen tant pel Turó com
per Can Peguera.

Plànol de la xarxa de tren, metro i tramvia
Font: Urbaning
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6.5.6 | Xarxa de bici

Tot i l’absència de carrils bici executats en el conjunt
d’ambdós barris, bona part de Can Peguera i la majoria
de carrers del Turó de la Peira són vies ciclables. Més
complicades, però, resulten les connexions segures en bicicleta amb la resta de la ciutat i/o del districte atesa la
inexistència de carrils bici en les tres vies principals que
envolten ambdós barris (passeig de Fabra i Puig, passeig
d’Urrútia i carrer de Pi i Molist). Cal tenir present, també,
els pronunciats pendents situats al voltant del Turó de la
Peira que dificulten la mobilitat en bicicleta.
A nivell de parades del servei de Bicing, el Turó de la Peira i Can Peguera tenen, en el seu radi d’acció, un total de
sis estacions. La majoria d’elles, tret d’una situada al carrer de Sant Iscle i una altra al carrer de Canfranc, estan al
límit entre el Turó i Can Peguera i altres barris veïns com
Horta o Vilapicina i la Torre Llobeta.

Plànol de la xarxa de bici
Font: Urbaning
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6 | Anàlisi
6.5 | Espai públic i accessibilitat
6.5.7 | Xarxa viària

El Turó de la Peira i Can Peguera estan envoltats per tres vies de la xarxa bàsica:
passeig de Fabra i Puig, passeig d’Urrútia
i carrer del Doctor Pi i Molist, totes elles
parcialment o completament amb doble
sentit de circulació, i, almenys en un dels
sentits, amb carril de preferència per a
bus o taxi, especialment en el cas de Fabra
i Puig i Pi i Molist. A més, el Turó i Can
Peguera tenen relativament a prop i amb
connexió directa la ronda de Dalt, una via
ràpida d’entrada i sortida a la ciutat.
A l’interior dels barris predominen les
vies 30 i els carrers amb plataforma única que concedeixen prioritat al vianant.

Xarxa viària
Font: Ajuntament de Barcelona
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Plànol de la xarxa viària
Font: Urbaning
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6 | Anàlisi
6.5 | Espai públic i accessibilitat
6.5.8 | Pendents del vial

Els pendents existents al Turó de la Peira i Can Peguera venen, en bona mesura,
determinats per la proximitat amb el parc
del Turó. De fet, bona part de les vies que
connecten de manera directa amb el parc
tenen un pendent que es situa entre el
4 i el 12 %. Molts d’aquests pendents es
salven mitjançant escales no assistides
(com el cas de les escales de Matagalls al
Turó de la Peira), o bé a través d’ascensors
(com zona del balcó d’equipaments a Can
Peguera). En total compten amb quatre
ascensors, tres vinculats directament als
pendents o els canvis de cota, i el quart
per poder accedir a una passarel·la que
permet creuar les instal·lacions de TMB
ubicades al carrer d’Aneto amb Fabra i
Puig al Turó de la Peira.

Escales i ascensor a la via pública
Font: Ajuntament de Barcelona
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Plànol de pendents, escales i ascensors
Font: Urbaning
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6 | Anàlisi
6.6 | Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica
6.6.1 | Contaminació

En termes de contaminació, els valors que
presenten el Turó de la Peira i Can Peguera són més baixos que en el conjunt de la
ciutat tant pel que fa als nivells de NO2 com
de PM10. Quant a la concentració anual
de diòxid de nitrogen, els valors del Turó
de la Peira es situen a la franja d’entre 2530 µg/m³ mentre que els de Can Peguera
són un poc més alts, 30-35 µg/m³, tot i que
no arriben als valors ni del districte (35-40
µg/m³) ni de la ciutat (45-50 µg/m³).
Pel que fa a la concentració anual de partícules PM10, el Turó de la Peira presenta

6.6.2 | Resiliència

uns valors més alts (20-25 µg/m³) que Can
Peguera (15-20 µg/m³) i està en consonància amb les dades del districte.
L’impacte del soroll mitjà diürn als carrers és elevat al Turó de la Peira (amb un
31,09 % dels carrers amb soroll durant el
dia), molt per sobre del 2,17 % de Can Peguera i també superior al 22,8 % de mitjana al districte. Durant la nit, un 34,99
% de persones del Turó de la Peira estan
exposades al soroll nocturn, una dada superior a Can Peguera (19,56 %), al districte
(20,8 %) i al conjunt de la ciutat (32,50 %).

És important parar atenció al Pla clima i energia 2030,
liderat per l’Agència Metropolitana de Barcelona (AMB),
que representa el marc dissenyat pels municipis de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona per tal d’implementar accions coordinades amb els municipis i la ciutadania per a fer
front al canvi climàtic.
Les quatre estratègies principals per aconseguir els objectius són renaturalitzar el territori identificant espais
de confort tèrmic i refugis climàtics per a la població més
vulnerable i el foment de l’ús de recursos hídrics alternatius; potenciar el consum d’energia local renovable; treballar per a territoris i ciutadans actius i compromesos amb
la justícia climàtica, i fomentar una governança metropolitana coordinada amb els ajuntaments.
És en aquest marc que l’Ajuntament de Barcelona ha
començat a implementar els refugis climàtics a algunes
escoles de la ciutat com a proves pilot que s’estendran a
d’altres. Donada la situació favorable d’ambdós barris per
la proximitat a dos parcs importants de la ciutat (parc del
Turó i parc Central de Nou Barris), aquest territori es
pot considerar que té capacitat resilient per afrontar
els reptes del canvi climàtic.
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Plànol dels nivells de NO2 a Barcelona
Font: Ajuntament de Barcelona (Qualitat de l’aire)

Plànol dels nivells de PM10 a Barcelona
Font: Ajuntament de Barcelona (Qualitat de l’aire)
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7 | Diagnosi

La diagnosi és el vincle necessari entre
l’anàlisi feta fins ara i la definició de les
estratègies que desplegarà el Pla de Barris (objectius, projectes motor, propostes
i accions), i que ocupen els apartats posteriors d’aquest mateix document. S’estructura, tal com s’ha fet fins ara, mitjançant
els sis àmbits d’actuació, és a dir, educació
i salut pública; drets socials, equitat de
gènere i acció comunitària; habitatge;
ocupació, impuls econòmic i economia
social; espai públic i accessibilitat, i
sostenibilitat ambiental i emergència
climàtica. A diferència de l’anàlisi, en la
diagnosi s’aporta una visió més qualitativa
que no pas quantitativa de la situació.
Prèviament a la presentació de la diagnosi, es poden veure uns diagrames sintètics
que tenen per objectiu comparar la situació de cada barri en relació amb el districte i el conjunt de la ciutat. Per fer aquests
diagrames s’han escollit dotze indicadors

representatius repartits entre cadascun
dels àmbits d’actuació estratègica. La
comparativa s’ha fet prenent com a valor
de referència 100, que és la mitjana de Barcelona per a cada indicador, i comparant
en termes relatius aquest valor amb el valor del barri i del districte.
Els indicadors seleccionats per fer el diagrama són comuns amb la resta de plans
de barri, de manera que també es facilita
una comparativa entre tots ells.
Al diagrama es veu com al Turó de la Peira
hi destaca l’elevada densitat d’habitatges
per hectàrea residencial (densitat neta)
i la baixa ràtio de sòl d’equipament per
habitant en relació amb la mitjana de la
ciutat i del districte. Mentre que a Can Peguera és remarcable la diferència pel que
fa a les persones que només tenen estudis
obligatoris i la baixa proporció de persones amb estudis universitaris/CFGS.
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El Turó de la Peira

Can Peguera

Només estudis obligatoris
Persones exposades a soroll nocturn

Sòl d’equipament per
habitant

200

100

Densitat
neta

Només estudis obligatoris
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7.1 | Educació i salut pública
El barris de Can Peguera i el Turó de la
Peira destaquen per l’alta vulnerabilitat
en l’àmbit educatiu, presenten uns indicadors crítics en el nivell formatiu dels
veïns i veïnes de més de 16 anys. Amb les
dades es constata que, comparat amb la
ciutat de Barcelona, per una banda, hi ha
un alt percentatge sense estudis de cap
tipus o només amb estudis obligatoris i,
per l’altra, un baix percentatge de persones amb estudis superiors o universitaris.
Pel que fa al jovent, molts abandonen els
itineraris formatius i tenen moltes dificultats o per reprendre’ls o per accedir al
mercat laboral. Per tal de capgirar aquesta situació i a partir de les entrevistes i la
sessió temàtica realitzada sobre infants i
joves, tothom coincideix en la necessitat
de donar prioritat a intervencions específiques que reforcin l’educació a totes
les etapes educatives. Cal, doncs, parar
especial atenció a l’educació tant a l’àmbit reglat com no reglat, i al lleure i altres
espais que poden reforçar aquest aspecte.
Tots els equipaments educatius estan
ubicats al Turó de la Peira. Això implica
que aquest factor és el que més unifica
els dos barris. La relació existent entre

les escoles i el teixit comunitari i sociocultural dels barris pot ser un valor a
explorar per tal d’aconseguir els objectius relatius a la millora educativa en general, així com al treball per a la millora
de la de cohesió social i la relació entre
tots dos territoris.
Hi ha tres aspectes a tenir en compte
pel que fa als centres educatius: l’Escola
El Turó destaca per la necessitat d’una
intervenció física per millorar les seves
instal·lacions. Com que actualment està
considerada d’alta complexitat i presenta
uns indicadors de competències bàsiques
significativament baixos, requereix un
acompanyament per reforçar el projecte
educatiu. És l’escola més condicionada
pels determinants socioeconòmics de l’entorn més desfavorit, i a dia d’avui té una
baixa demanda de matriculació, una alta
concentració d’alumnat de famílies nouvingudes, i matrícula viva. Les altres dues
escoles primàries, una concertada i una
pública, tenen una alta demanda, inclòs
d’alumnat del barri de Porta i d’altres barris veïns. Participen en alguns espais de
treball comunitari i tenen disposició a col·
laborar per a la millora dels barris.

Respecte de l’educació secundària es dona
una situació sui generis: l’institut públic que
acull la major part de l’alumnat del Turó de
la Peira i de Can Peguera provinents de les
escoles públiques és l’IES Barcelona-Congrés, ubicat al barri de Vilapicina i la Torre
Llobeta i considerat d’alta complexitat. D’altra banda, l’IES Josep Pla, al Turó de la Peira, acull majoritàriament alumnat d’Horta i
té menys vinculació amb el barri. Per tant,
cal estudiar la vinculació d’aquests instituts amb el barri i amb les propostes socioeducatives que repercuteixin en l’alumnat
amb majors necessitats de reforç.
Les associacions de famílies d’alumnes
(AFA) existeixen formalment a totes les escoles, però en general estan en situació de
debilitat, amb dificultats per consolidar-se
com a espai de referència per a la participació de les famílies en la vida escolar. Costa molt implicar els pares i mares en l’educació dels seus fills i filles, i la seva relació
amb les escoles és molt desigual. Aquesta
situació sovint deriva en el fet que infants,
adolescents i joves no puguin aprofitar allò
que els ofereix el sistema educatiu, en la
falta d’hàbits saludables i en la generació
de problemes de salut mental.
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Quant al lleure i els espais educatius no
lectius l’oferta existent està promoguda,
per un costat, des de l’Associació Tronada, que compta amb un centre obert i un
esplai que rep nens i nenes d’ambdós barris: i, per l’altre, des del casal de l’Escola
El Turó, que acull principalment alumnes
del centre. Cal destacar, també, l’oferta de
tallers i activitats adreçats a infants i joves
del Centre Cívic Can Basté, l’Espai Jove
Les Basses i el Centre Sociocultural Enriquezarte. I la Biblioteca Nou Barris que,
malgrat no estar ubicada al barri, sinó a
l’edifici veí de la seu del Districte i al costat
de Can Peguera, també ofereix activitats.
No obstant això, les necessitats educatives en l’àmbit del lleure sobrepassen la
capacitat d’oferta actual i cal continuar
reforçant l’aposta pel lleure i l’aliança entre professionals, i el treball conjunt entre
els diferents serveis i entitats que ja han
engegat la creació de la Taula d’Infància i
la Taula Jove, que apleguen pràcticament
tots els serveis i entitats de l’àmbit i dels
dos barris. La Taula d’Infància, per la seva
banda, durant el 2019 va liderar la iniciativa “La família va de festa”, i la Taula Jove

darrerament s’ha centrat més en promoure iniciatives per a l’ocupació juvenil.
L’esport és un vehicle important per enfortir la xarxa de relacions i implicar el
col·lectiu de joves i infants en la cohesió
del barri, i les diferents entitats esportives
i veïnals ho volen enfortir i explorar. Les
instal·lacions per a la pràctica de l’esport
que hi ha són en el barri del Turó de la
Peira, i estan lligades als equipaments esportius de proximitat de barri (petanca,
pavelló del CEM Turó i Camp de Futbol
Turó). Així mateix dintre el parc del Turó
de la Peira hi ha una pista de bàsquet que
requeriria un arranjament o un replantejament dels usos en aquest sentit.
Un altre aspecte important és el relatiu
a l’escletxa digital que, en l’actual situació de confinament per la pandèmia per
la Covid-19, ha quedat palesa per les dificultats de moltes famílies i infants d’accedir a les xarxes, i el maneig de les noves
tecnologies, que de sobte es van tornar
imprescindibles. Amb les dades de què es
disposa actualment sobre l’escletxa digital

als dos barris, es fa evident la necessitat
de teixir complicitats entre els agents
comunitaris existents al barri, els centres educatius i els espais especialitats
que puguin formar i enfortir aquest aspecte fonamental per la igualtat d’accés a les
oportunitats. Cal, també, facilitar l’accés a
internet, així com la digitalització d’aquells
projectes i espais de referència principals.
Des d’un punt de vista de la salut pública,
l’ASPB va començar a intervenir en tots
dos barris el 2016 a través del programa
Salut als barris i a desplegar i acompanyar
diferents espais de treball tècnic i comunitari per a l’abordatge dels principals
problemes diagnosticats als barris. És des
d’aquesta feina prèvia que caldrà acompanyar i reforçar aquelles accions que requereixin un suport i acompanyament més
acurat i específic. A causa dels efectes de
la darrera crisi econòmica i la pandèmia
per la Covid-19, han emergit i augmentat
els problemes de salut mental lligats a la
pressió immobiliària i les condicions de
l’habitabilitat de les llars, l’atur, i la precarietat laboral.
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7.2 | Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària
Un cop analitzades les dades dels indicadors
de risc més preocupants dels dos barris, es
fa patent la necessitat de posar el focus i
prioritzar aquells aspectes més transversals i que acaben tenint una major incidència i potencial de canvi en les persones. Als
dos barris és evident que és necessari treballar per millorar la convivència a l’espai
públic, tant per qüestions relacionades amb
un ús més cívic d’aquest com per altres que
tenen a veure amb una millor convivència i
coneixença entre el veïnat que hi viu actualment. Es detecta una certa fractura social
que es reflecteix en discursos xenòfobs i
manca de relació entre grups d’orígens
diferents. És necessari, per tant, incidir en
el reforç d’aquelles entitats o grups de persones que aposten pel sentiment de pertinença al barri per a tots els veïns i veïnes,
siguin nouvinguts o no. El parc del Turó de
la Peira és el centre d’una part important
de l’activitat a l’espai públic, i concentra
part de les queixes i reivindicacions de millora en la convivència.
L’acció comunitària de Can Peguera i el
Turó de la Peira és molt activa i fruit de
l’empenta i iniciativa del teixit associatiu
existent. Malgrat això, cada barri té les
seves pròpies dinàmiques i s’ha copsat la
necessitat de treballar per crear espais co-

muns, consensuats i de sinergies entre els
dos territoris. Aquest impuls comunitari
dels dos barris coincideix en alguns espais
que s’han anat creant en els darrers anys,
sobretot des d’aquells més tècnics i professionalitzats. El teixit associatiu té una
tradició social molt arrelada i vinculada als moviments socials amb una baixa
presència de col·lectius de nouvinguts.
Cal destacar que Can Peguera compta
amb un Pla d’acció comunitària (PAC)
que promociona la vida comunitària del
barri, a partir de diferents iniciatives des
dels àmbits més rellevants. I, d’altra banda, des del Districte, tot just s’ha impulsat
el funcionament d’un servei educatiu i
comunitari amb l’objectiu de millorar la
convivència i de fomentar la vida comunitària del Turó de la Peira. Fins ara s’han
anat fent intervencions des de l’equip
del Servei de Gestió de Conflictes d’Àmbit Social a l’Espai Urbà (SGC) per incidir en aquells aspectes més apressants
de les problemàtiques existents per l’ús
compartit de l’espai públic. Per altra banda, Serveis Socials, a més dels programes
ordinaris per a l’atenció directa a les persones i famílies amb majors necessitats
socioeconòmiques, ha promogut i forma
part de la xarxa comunitària existent.

Amb aquests elements i les taules i espais
comunitaris de treball descrits a l’anàlisi
d’aquest document, ressalta la necessitat d’ajudar perquè tots aquests recursos
puguin potenciar-se i multiplicar-ne els
resultats, a través de sinergies i un treball
més compartit en clau d’un sol territori.
Per les dimensions del territori, a més, es
pot asseverar que compta amb una bona
xarxa d’equipaments públics, alguns
dels quals amb projecció de ciutat.
Pel que fa a l’equitat de gènere, com a la
resta de la ciutat, persisteixen les desigualtats en els diferents espais de la vida, així
com en les xifres sobre la violència masclista. En aquest sentit, des de la majoria
d’entitats, equipaments, serveis i grups es
treballa per incidir en la vida de les dones
i millorar-la. Existeixen actualment dos
grups actius amb una major rellevància:
un que acull el Casal La Cosa Nostra, i un
altre de dones d’origen dominicà. En aquest
col·lectiu es detecta la necessitat de donar
suport al paper de les dones, tant pel pes i
rellevància que suporten dintre la seves famílies i comunitats com pel reclam de moltes d’elles per tenir ajuda per tal de millorar
les seves condicions de vida i accedir a més
oportunitats per part del jovent (els seus
fills i filles) de la seva comunitat.
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7.3 | Habitatge
La situació dels habitatges de Can Peguera descrita a l’anàlisi prèvia ve marcada
per la característica de ser l’únic barri
de cases barates que es mantindrà de titularitat pública a Barcelona. Donada la
història i el recorregut d’aquesta decisió
presa a l’any 2015, gran part del destí immediat i a llarg termini de les millores i
modificacions tant dels habitatges, la dotació d’equipaments, l’ús de l’espai públic
com de la mobilitat del barri, dependrà
del desplegament del Pla de futur de Can
Peguera. Aquest fet condiciona, per tant,
les intervencions en cadascú d’aquests
àmbits, fora de la proposta que s’està treballant conjuntament amb el veïnat en el
document plantejat per a la transformació integral del barri, amb un horitzó de
100 anys.

El Turó de la Peira és l’exemple de barri
amb una alta densitat, fruit de l’especulació immobiliària dels anys seixanta. Amb
edificis d’habitatges relativament nous,
encara que amb dimensions per sota de la
mitjana de Barcelona, actualment es detecten problemes de degradació en alguns
dels edificis de les promocions més antigues. Així mateix a molts dels edificis existeixen problemes de convivència dintre
les comunitats, i algunes tenen una organització precària o es troben amb dificultats per mantenir-se i funcionar com a tal.
En aquest sentit, des del 2016 a la ciutat
de Barcelona s’ha dotat del Pla pel dret a
l’habitatge, que es marca com a objectiu
garantir la funció social de l’habitatge i
avançar en la construcció d’un servei pú-

blic de l’habitatge. Aquest pla determina
objectius i accions concretes per afrontar
problemes endèmics, com les dificultats
dels joves per accedir als habitatges, fenòmens com la substitució d’habitatges
principals per pisos turístics o el creixent
envelliment de la població. Així mateix, es
plantegen noves metodologies de treball.
Per exemple, els ajuts a la rehabilitació de
l’interior d’habitatges o l’impuls de convenis de rehabilitació d’edificis orientats
a qui més ho necessiti. En aquest sentit
des del Pla de Barris anterior es va impulsar un programa específic, per acompanyar les finques d’alta complexitat,
aquells edificis de propietat horitzontal,
amb comunitats i veïns i veïnes amb més
dificultats per organitzar-se i accedir als
ajuts ordinaris.
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7.4 | Ocupació, impuls econòmic i economia social
Amb les darreres dades obtingudes tot
just abans de la present crisi econòmica
derivada per la pandèmia, els dos barris
ja presentaven un dels índexs més baixos
de renda familiar disponible (RFD) i
una renda mitjana per llar i per persona
molt per sota que a la mitjana de la ciutat. De la mateixa manera, les dades d’atur
(tant percentatge com durada a l’atur) ja
eren superiors a la mitjana de Barcelona.
Les fonts d’ingressos principals varien als
dos barris. A Can Peguera destaquen les
que provenen de pensions, prestacions per
desocupació o altres prestacions. Aquest
fet ha estat identificat pel conjunt d’agents
associatius i professionals del barri, i hi ha
estat abocant esforços per revertir aquesta situació a través de diferents iniciatives,
entre les quals la Taula Laboral de Can
Peguera. Aquí hi participen tant Nou Barris Activa (oficina de Barcelona Activa al
districte) com els Serveis Socials i el seu
servei sociolaboral Làbora, que alhora intervenen al Turó de la Peira, amb les seves
necessitats específiques. Tot i els esforços
fets fins ara, i amb les previsibles conseqüències posteriors a aquesta nova crisi
econòmica, caldria, però, incidir-hi i reforçar amb propostes innovadores i intensives que ajudin a pal·liar i revertir aquesta

situació de precarietat laboral. Segons
les informacions qualitatives recollides
seria interessant, en aquest sentit, posar
el focus a optimitzar recursos i espais de
treball entre els dos barris.
Per una altra banda, Barcelona Activa està
desenvolupant des del 2016 el Pla de desenvolupament econòmic de Nous barris,
que és un full de ruta per impulsar i generar, des de la proximitat, activitat econòmica equilibrada, sostenible i arrelada
al territori, elaborat a partir de propostes
del teixit veïnal, comunitari, empresarial,
comercial i social. Té la funció de coordinar totes les accions en l’àmbit econòmic
al territori. És sota aquest paraigua que
s’ha de continuar treballant conjuntament
amb tots els actors implicats. L’economia
social i solidària (ESS), que és un dels sis
àmbits d’actuació, esdevindrà un dels eixos
principals als quals donar suport a partir
de les iniciatives ja presents al territori, o
d’altres iniciatives que s’identifiquin com a
susceptibles d’impulsar.
Pel que fa a l’activitat comercial que es
genera al barri, amb clares diferències entre els dos, ja que a Can Peguera és quasi
testimonial, cal fer un reforç significatiu

per enfortir l’existent i que té potencial de
millora i creixement. És el cas dels eixos
comercials Fabra i Puig i Pi i Molist, així
com del Mercat de la Mercè o el carrer
d’Aneto. Caldrà treballar amb les associacions i grups de comerciants existents per
analitzar conjuntament el full de ruta a
seguir. L’increment de població estrangera
ha comportat certa diversificació comercial com actius potencials i que poden enriquir l’activitat econòmica.
Un altre aspecte a destacar i que es treballarà des de diferents espais, però sobretot des de l’Espai Jove Les Basses, és l’alt
nombre de joves a punt d’incorporar-se
al mercat laboral i amb diverses dificultats per fer-ho. Amb ells i elles és primordial treballar per a una bona orientació cap
a itineraris formatius adequats a les noves
demandes laborals, ja que d’una formació
adequada depèn, en bona part, que s’incorporin al mercat laboral o que engreixin
les dades d’atur registrat. Un bon diàleg
amb els centres educatius per adaptar
l’oferta de formació, petites formacions de
sensibilització impartides als alumnes dels
centres i una bona informació i comunicació entre els joves dels recursos existents
són aspectes cabdals per aconseguir-ho.
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7.5 | Espai públic i accessibilitat
Can Peguera és, pel que fa al planejament
urbanístic i tal com s’ha anat assenyalant
al llarg d’aquest document, un barri especial i peculiar determinat pel seu origen. Amb un alt percentatge d’habitatge
habitacional i de sòl residencial (51,8%),
l’espai públic i les qüestions relacionades
amb l’accessibilitat de Can Peguera estan determinats per aquest fet. Un dels
trets determinants socialment i antropològicament parlant d’aquest barri és l’estreta relació entre espai privat i espai
públic i l’ús intensiu i en forma de vasos
comunicants d’aquest per part del veïnat.
Aquest és un dels aspectes que representen
un major repte a l’hora dur a terme propostes i solucions de millora per al veïnat,

algunes de les quals ja s’han recollit al Pla
de futur. D’altres, com algunes millores específiques de l’espai públic per millorar-ne
la connectivitat, estan sobre la taula i es
poden començar a engegar mentre no comença el desplegament del Pla de futur.
El Turó de la Peira, en canvi, està marcat
per l’orografia amb forts pendents i per
l’alta densitat de població i d’habitatge
(densitat neta de 1.181 habitants per hectàrea residencial), que, per altra banda, és
dispar entre la zona alta i la baixa del barri.
Aquest fet implica una diferència notable
entre les dues zones i marca moltes de les
dinàmiques, problemàtiques i característiques de la població. La relació i permeabi-

litat del parc del Turó de la Peira, tant amb
la zona alta del barri com per l’altra banda
amb Can Peguera, és un dels trets característics i que uneix els dos territoris, sobre
els quals val la pena incidir i treballar com
a oportunitat de millora i innovació, des
d’una perspectiva integradora i holística
que incorpori diferents àmbits.
Per últim, cal senyalar l’escassetat d’espais lliures i jocs infantils amb elements
singulars en els dos barris. Aquest fet és
assenyalat pel veïnat organitzat com un
dels elements a contemplar en una possible millora i intervenció del parc.
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7.6 | Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica
La ubicació dels barris, rodejats de parcs
verds per una banda i amb relativament
pocs vials amb congestió de vehicles, és un
dels elements positius quant a la qualitat
ambiental i de paisatge urbà. És una de les
zones de Barcelona amb nivells més baixos de contaminació ambiental (nivells
de NO2 i de PM10); ressalta només negativament l’alta contaminació acústica al
Turó de la Peira, tant de dia com de nit.
Tot i així, destaca el valor que representa
l’existència del parc del Turó del a Peira

com a espai natural històric i preservat,
que pot ser de gran ajuda per lluitar contra el canvi climàtic i per preservar, i inclús millorar, la sostenibilitat ambiental
dels barris i fins i tot la ciutat.
Des d’aquesta perspectiva s’han d’incloure
a totes aquelles actuacions de millora d’enclavaments i edificis públics o privats els
objectius marcats i assumits pel consistori
barceloní, del Pla clima i energia 2030, que
marca diferents estratègies a incorporar
en els plans de desenvolupament local

a curt i a llarg termini. Quant a aquests
barris, i amb la capacitat de resilient que
s’identifiquen en aquest diagnòstic, és interessant començar a fer petits passos per
esdevenir punters en aquest àmbit. Incloure la col·locació de plaques fotovoltaiques a l’arranjament i millora dels centres
escolars o d’altres equipaments públics i
promoure una xarxa accessible de refugis
climàtics, són petits canvis que es poden
començar a fer, en relació amb l’impuls
d’una sostenibilitat i millora social i econòmica del territori en el seu conjunt.
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Foto aèria del Turó de la Peira i Can Peguera
Font: Ajuntament de Barcelona
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8 | Plans actius i acció de govern

El Pla de Barris té com a objectiu complementar i accelerar l’acció ordinària que
duen a terme al territori tant el Districte
de Nou Barris com a les diferents àrees
del consistori. Des de l’equip de Govern
del Districte s’han aprovat, des de l’inici de la legislatura, diverses mesures de
govern amb l’objectiu de marcar el rumb
de les polítiques públiques amb impacte
a Nou Barris. Alhora, el marc en què es
desplegarà el Pla de Barris està definit per
altres propostes a escala de ciutat que impulsen les diferents àrees i departaments
de l’Ajuntament de Barcelona i que tenen
incidència en el districte Nou Barris. Finalment, cal destacar altres actuacions
específiques d’àmbit territorial de barri.

El Pla d’actuació municipal (PAM) estableix les línies prioritàries, els objectius i les
actuacions de l’acció de govern i s’elabora
a l’inici de cada mandat. Dins el PAM hi ha
el Pla d’actuació de districte Nou Barris
2020-2023 (PAD), que es basa en les propostes elaborades pel mateix Ajuntament,
la ciutadania, organitzacions i entitats socials, i també en les que provenen de cites
presencials i que estan sobre la taula perquè es consensuïn amb la resta de grups
polítics amb representació a l’Ajuntament.
Tot seguit es presenta un resum dels plans
actius i de l’acció de govern Nou Barris,
agrupats segons els sis àmbits temàtics en
què s’estructura aquest document.
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Educació i salut pública
El febrer del 2016 es va impulsar, a escala
de ciutat, la Mesura de govern per a l’impuls del projecte educatiu de ciutat per fer
de Barcelona una capital de la innovació
pedagògica. Així mateix, hi ha el Pla estratègic d’educació, creat pel Consorci
d’Educació de Barcelona (CEB), que inclou el desplegament del model d’escoles
enriquides i perfils professionals, el qual
té una repercussió especial als barris on
hi ha Pla de Barris. Darrerament s’ha
aprovat el Pla d’educació i cultura per
aprofundir la relació entre les pràctiques
artístiques i culturals i els programes escolars dins la Mesura de govern per combatre les desigualtats socials integrant
cultura i educació. Es preveu la creació de
l’Espai Transversal de Cultura i Educació
de Barcelona per consolidar una estructura col·laborativa entre l’Institut Municipal
d’Educació de Barcelona (IMEB), l’Institut
de Cultura de Barcelona (ICUB) i el CEB.

El Pla d’educació i criança de la petita
infància i les seves famílies a Barcelona
2020-2024 començarà a desplegar-se enguany a la ciutat i té la voluntat d’impulsar
una política pública municipal per a la
petita infància que avanci en la universalització, diversificació i articulació de serveis i recursos per a l’educació i criança
dels infants dels 0 als 3 anys. Dona resposta a les necessitats de les famílies i reforça
la mirada comunitària i amb vocació de
reduir les desigualtats educatives, socials
i de gènere.
Així mateix, el Districte de Nou Barris
es troba immers en un procés de reflexió
estratègica per tal de promoure l’èxit educatiu d’infants i joves al Districte. A partir d’un exercici de diagnosi de la situació
actual, efectuat de manera conjunta amb
l’Institut de la Infància i l’Adolescència de
Barcelona, s’està treballant en dos grups

(un centrat en petita infància i l’altre en
les transicions educatives) per tal de configurar una línia de treball específica al
Districte en relació amb aquesta matèria
que doni coherència al treball que es duu a
terme tant des de la pròpia administració
local com des dels agents comunitaris que
hi participen.
El programa Salut als barris de l’ASPB
es va posar en marxa el 2016 a través d’un
diagnòstic als barris de Can Peguera i el
Turó de la Peira, a on es van prioritzar de
manera participada les temàtiques més
rellevants. Aquesta feina i sistematització
van donar peu a la creació de diferents
taules tècniques i comunitàries, i intervencions específiques. Actualment està en
fase de manteniment.
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Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària
Pel que fa a l’acció comunitària actualment
existeixen dos plans diferenciats per als dos
barris. El Pla d’acció comunitària de Can
Peguera (PAC) comença el 2014 impulsat
per l’Associació de Veïns i Veïnes de Can
Peguera i el Casal La Cosa Nostra, i treballa en els següents eixos: promoure accions
envers la cura i atenció a la gent gran del
barri; fomentar espais de participació dels
joves i de cura dels infants; promoure accions destinades a la formació i ocupació, i
treballar per a l’enfortiment de la comunitat, la convivència i el bon veïnatge.
Per una altra banda, des de Districte s’ha
un impulsat la creació d’un servei especialitzat en el Foment de la Participació
Comunitària a l’espai públic del Turó de
la Peira (2020-2022). L’objectiu d’aquest
servei és ajudar a construir un projecte comunitari que contribueixi a la millora de la
convivència i la cohesió social a l’espai públic del barri del Turó de la Peira i que doni
continuïtat a la feina realitzada fins ara pels
diferents serveis existents prèviament.

A escala de ciutat hi ha també la Mesura de govern de Nou Barris Pla persones
grans i dret a l’envelliment (2018-2021),
que es concreta en quatre eixos estratègics centrals que desenvolupen una sèrie
de línies d’acció que configuren els objectius operatius de l’Estratègia: el dret a la
ciutat al llarg de la vida; ciutat amigable
i convivència intergeneracional; envelliment actiu: aportar i gaudir de la ciutat,
i recerca i planificació per un canvi demogràfic amb equitat.
El Pla d’equipaments del districte de Nou
Barris (2020-2030) és fruit d’un procés
participatiu i preveu la construcció de
nous espais i la remodelació o trasllat d’altres ja existents en tretze àmbits diferents.
En el cas del Turó de la Peira i Can Peguera, aquest pla inclou construir un local per
a l’Associació de Veïns i Veïnes del Turó de
la Peira; construir una nova escola bressol
municipal a Guineueta-Can Peguera; la
reforma i millora de la pista poliesportiva
Can Peguera; el trasllat del CSS Turó de

la Peira-Can Peguera a l’illa Q; el trasllat
i millora del Casal de Gent Gran del Turó
de la Peira a l’illa Q; el trasllat i millora del
Centre Ca n’Ensenya i la construcció d’habitatges de lloguer per a joves.
L’acció de govern del mandat actual, a través del Districte de Nou Barris, aposta pels
drets socials a través de la lluita contra les
desigualtats i la defensa dels drets socials,
la diversitat i el feminisme. Es caracteritza
per tractar l’erradicació de la pobresa i la
garantia dels drets socials per a totes les
franges d’edat, fent èmfasi especialment
a les persones que pateixen situacions
de vulnerabilitat més greus, reconeixent
la diversitat com un valor i assegurant la
igualtat d’oportunitats i de gènere. Treballa en les línies següents: persones grans i
envelliment, discapacitat, salut i cures, feminisme, infància, adolescència i joventut,
migració i acollida, diversitat sexual i de
gènere, i lluita contra la soledat.
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Habitatge
A nivell de ciutat, existeix el Pla pel dret a
l’habitatge de Barcelona 2016-2025, que
marca l’objectiu de garantir la funció social de l’habitatge i avançar en la construcció d’un servei públic d’habitatge a l’alçada
de les millors pràctiques d’altres ciutats
europees. Aquest pla, promogut per la
Gerència d’Habitatge i Drets Socials,
determina objectius i accions concretes
per afrontar problemes endèmics, com les
dificultats dels joves per accedir als habitatges, fenòmens més recents com la substitució d’habitatges principals per pisos
d’ús turístic o el creixent envelliment de la
població. Així mateix, es plantegen noves
metodologies de treball, com els ajuts a la
rehabilitació de l’interior dels habitatges o
l’impuls de convenis de rehabilitació d’edi-

ficis, amb l’objectiu que els ajuts públics
arribin allà on més es necessiten.
L’acció de govern, a través del Districte,
aposta pel dret a l’habitatge, impulsant la
rehabilitació i la transformació urbana als
barris i apostant per un espai públic per
a la convivència. S’aposta per fer política
d’habitatge com a eina d’integració i de
lluita contra la desigualtat social, amb més
construcció d’habitatge públic, visió metropolitana, corresponsabilitat publicoprivada i esforç pressupostari i planificador,
especialment amb mesures de protecció
del dret a l’habitatge.
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Ocupació, impuls econòmic i economia social
El Pla de Desenvolupament Econòmic de
Nou Barris (PDE) és el paraigua sota el
qual s’integren el conjunt d’intervencions
vinculades al desenvolupament econòmic
que es duen a terme al Districte, ja siguin
impulsades o co-impulsades per l’administració o bé pel teixit social, comunitari o
econòmic. Aquest instrument vol impulsar el desenvolupament local i per tant,
generar activitat econòmica equilibrada,
sostenible i arrelada al territori. El primer
document de PDE es va aprovar el 2016
amb una vigència de quatre anys. Coincidint amb la seva finalització, el desembre
de 2020, el Districte de Nou Barris, juntament amb Barcelona Activa, va celebrar
les jornades “El desenvolupament econòmic de Nou Barris: reptes i oportunitats”,
l’objectiu de les quals era servir com a espai de debat, reflexió i treball dins la pròpia administració però també amb agents
socials i econòmics del Districte per construir el nou PDE 2021-2023 que es presentarà com a Mesura de govern al Districte
aquesta primavera.

El nou PDE s’estructura en base a vuit línies
d’intervenció que es concreten en diferents
accions que s’aniran desplegant al llarg de la
seva durada. L’aposta pel treball de qualitat
per sortir de la crisi social i econòmica derivada de la COVID-19, la reactivació econòmica del territori, l‘impuls a projectes que dinamitzin l’economia del Districte, la promoció
econòmica en cau tecnològica, l’enfortiment
de l’economia social i solidària, l’atracció de
visitants per a esdeveniments culturals i
creatius, l’increment de la participació veïnal i del teixit empresarial en les accions de
promoció econòmica i el suport al comerç de
proximitat són els pilars sobre els quals es
construeix aquest nou PDE. Així mateix, en
relació al comerç, el Districte de Nou Barris
presentarà aquesta primavera una Mesura
de govern específica amb propostes per a la
reactivació del teixit comercial de proximitat.
En clau d’equipaments de referència des
dels quals s’impulsen accions de govern en
matèria d’ocupació i activació econòmica,
Barcelona Activa (BASA) va posar en mar-

xa el 2017 l’espai Nou Barris Activa, amb
l’objectiu d’apropar els recursos de BASA
al veïnat del districte així com ampliar la
cobertura d’accions destinades a tots els
seus agents socioeconòmics. L’equipament
incorpora serveis i programes d’ocupació,
assessorament en drets laborals i accions
d’acompanyament per a l’enfortiment del teixit comercial, empresarial i l’emprenedoria a
Nou Barris. Ofereixen els següents serveis:
punt d’informació laboral, punt d’atenció a
l’activitat econòmica, Espai de recerca de
Feina, Programa Ubica’t, Barcelona Treball
i Punt de Defensa dels Drets Laborals.
Així mateix, el Districte acull un alter equipament de referència en les polítiques de
Barcelona Activa, en aquest cas d’abast ciutat. Es tracta del Parc Tecnològic, un espai
que acull la major concentració d’empreses
al nord de la ciutat de Barcelona. Ofereix
serveis avançats de suport a la innovació,
la consolidació i el creixement de les empreses, especialment les tecnològiques i del
sector de les enginyeries.
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Espai públic i accessibilitat
Pel que fa al planejament urbanístic, l’actuació principal que considera és el Pla
futur de Can Peguera. Arran de l’MPGM
del 2015, es va presentar aquesta eina
com a projecte estratègic de rehabilitació
i transformació que defineix el model de
barri per als propers 100 anys. Els objectius d’aquest pla són plantejar un model
de rehabilitació dels habitatges; reordenar
l’espai públic, la mobilitat i el verd; l’ordenació, l’accessibilitat i la construcció d’uns
recorreguts a la franja d’equipaments;
la gestió del planejament previst, i el pla
d’etapes i pressupost.
En un altre ordre, el Pla de mobilitat del districte de Nou Barris es proposa situar amb
més nivell de detall el Pla de mobilitat urbana

de la ciutat i aplicar les mesures generals que
s’hi inclouen, adaptant-les al màxim possible
a les característiques de Nou Barris. Aquest
pla conté vuit línies d’actuació que es concreten en diferents mesures que s’aniran desplegant durant la seva durada.
D’altra banda, pels temes de seguretat es
compta amb el Pla local de prevenció i de
seguretat ciutadana de Barcelona 20162019, una mesura de govern que considera
la prevenció a la ciutat com el conjunt d’actuacions, d’intervencions i de mesures que
permeten anticipar-se als riscos potencials i a les situacions de conflicte, i fomenta
la cooperació entre les organitzacions, entitats i els cossos que tenen competències
en aquests àmbits.
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Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica
L’acció de govern del mandat actual aposta fermament per lluitar contra l’emergència climàtica i la contaminació. L’acord de
govern aposta per una ciutat verda, blava
i de residu zero. En aquest sentit, s’actua
en les següents línies: la transició ecològica, el nou model energètic, el verd urbà i
la biodiversitat, la mobilitat sostenible, i el
residu zero. El Pla clima i energia 2030
liderat per l’AMB és el marc dissenyat pels
municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona per tal d’implementar accions coordinades amb els municipis i la ciutadania
per a fer front al canvi climàtic.
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9 | Síntesi de l’anàlisi i la diagnosi

Educació i salut
pública

Drets socials, equitat
de gènere i acció
comunitària

Habitatge

- Hi ha una alta vulnerabilitat educativa i
un baix nivell formatiu postobligatori.

- Han aflorat alguns discursos
xenòfobs que reflecteixen certa
fractura social.

- Can Peguera és l’únic barri de cases barates
que es manté a la ciutat.

- Hi ha un percentatge alt de població sense
estudis o només amb estudis obligatoris.
- Els equipaments educatius són al Turó
de la Peira.
- Les necessitats educatives no lectives
no estan del tot cobertes.
- Es detecta l’existència d’escletxa digital
als barris.

- Els dos barris tenen un teixit
associatiu arrelat, fort i actiu.
- Es considera que la xarxa
d’equipaments és bona.
- Persisteixen situacions de violència
de gènere en diferents formes.

- El Turó de la Peira és un barri d’alta densitat i
amb habitatges que tenen dimensions per sota
la mitjana de Barcelona.
- Són importants els programes de rehabilitació
d’habitatges, dels interiors i de millora de les
finques d’alta complexitat.
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Ocupació, impuls econòmic i
economia social

Espai públic i
accessibilitat

Sostenibilitat
ambiental i emergència
climàtica

- La renda familiar i personal és baixa, per
sota la mitjana de la ciutat.

- A Can Peguera hi ha un ús intensiu
de l’espai públic.

- Els barris tenen parcs i espais
verds i vials poc congestionats.

- Hi ha situacions de precarietat i atur
que fan importants la formació i inserció
sociolaboral.

- Al Turó de la Peira l’orografia és de
forts pendents i hi ha alta densitat
de població i habitatges.

- Els nivells de contaminació són
baixos, tot i que hi ha contaminació
acústica al Turó de la Peira.

- A Can Peguera l’activitat comercial és
testimonial, s’han de potenciar els eixos
comercials existents.

- Es detecten problemàtiques
diferents entre zona alta i baixa del
Turó de la Peira.

- El Turó de la Peira és un espai
natural preservat rellevant a nivell
de ciutat.

- Cal reforçar els itineraris sociolaborals
per a joves.

- Hi ha escassetat d’espais lliures i
de joc infantil.

- Destaquen les iniciatives de millora
d’eficiència energètica, energia
renovable i refugis climàtics.
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Bloc 3
Intervenció

Bloc 3 >

10 | Objectius específics

A la diagnosi s’apunten quines mancances
o debilitats té el territori, però també les
oportunitats o fortaleses. A partir de la diagnosi, el Pla de barris proposa una sèrie
d’objectius específics que defineixen quins
elements es volen abordar en el territori i
fins on es vol arribar. Per tant, els objectius
donen resposta a la diagnosi realitzada i
indiquen quin és el futur desitjat.
S’agrupen d’acord amb l’estructura dels
sis àmbits d’actuació del Pla de barris, és
a dir, educació i salut pública; drets socials, equitat de gènere i acció comunitària; habitatge; ocupació, impuls econòmic i economia social; espai públic i
accessibilitat, i sostenibilitat ambiental
i emergència climàtica. Aquests àmbits
esdevenen el fil conductor o leitmotiv de
les diferents accions en què els objectius
s’acabaran concretant.
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A | Promoure la igualtat d’oportunitats
en l’àmbit educatiu i reduir la segregació escolar als centres educatius.

Educació i salut pública

Cal reforçar i millorar l’oferta educativa
del barri i els actuals itineraris formatius, duent a terme millores en l’edifici
de l’Escola El Turó, així com potenciar el
seu projecte educatiu per donar suport al
Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)
en la seva lluita per minimitzar la segregació escolar, reduir l’absentisme i l’abandonament escolar i promoure l’accés a
estudis superiors.
B | Reforçar l’oferta fora i dins l’escola
per tal de reduir les desigualtats existents en el seu accés (lleure, reforç escolar, esports, cultura…).
Per incidir en els col·lectius infantil i jove
cal fer un reforç a les opcions existents
de lleure educatiu i d’educació no reglada
vinculada a la pràctica d’arts escèniques,
l’esport i la cultura, tant per ampliar-les
com per dotar-les d’un projecte singular

que reforci els projectes pedagògics, la
relació entre els diferents centres educatius i l’oferta entre dins i fora l’escola. Per
últim, cal fer un reforç de les competències bàsiques de l’alumnat més susceptible i
receptiu a través d’activitats extraescolars
coordinades amb la metodologia i el pla
educatiu de cada escola.
C | Reforçar les actuacions que incideixen en la millora de la salut des d’una
perspectiva comunitària i de prevenció.
Cal impulsar i reforçar els projectes relacionats amb la salut dels veïns i les veïnes
en les diferents etapes de la vida des d’una
mida integral. S’ha de treballar, també, en
les temàtiques prioritzades des del diagnòstic de Salut als barris com el consum
de drogues i d’alcohol, el foment d’hàbits
i alimentació saludable, amb l’esport com
a eina imprescindible per promoure’ls. Cal
fer un abordatge específic d’accions que
reforcin l’atenció a la gent gran i a les problemàtiques relacionades amb la soledat
no volguda.
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D | Intervenir des d’una mirada integral
amb infants, adolescents, joves i les seves famílies per tal de millorar les condicions de vida i la seva implicació en els
processos de creixement.
Els indicadors quantitatius i qualitatius
reflecteixen que és necessari desenvolupar accions per atendre la infància i la
petita infància, i el foment de les habilitat
parentals, així com els adolescents i joves.
Per tant, cal reforçar l’atenció a aquest col·
lectiu per incidir-hi i millorar a curt i llarg
termini la seva qualitat de vida i afavorir
l’accés a més i millors oportunitats per
disminuir les desigualtats existents actualment. És necessari fomentar la participació en els processos de millora pròpia i
del barri. Cal parar atenció, així mateix,
al col·lectiu de persones amb discapacitat
intel·lectual i persones sordes amb presència al barri.
E | Promoure accions que contribueixen a la millora de la capacitació digital dels veïns i veïnes i al trencament
de l’escletxa digital.
Arran de la crisi socioeconòmica per la
pandèmia, han quedat paleses les dificultats de moltes persones per accedir a

recursos, continuar funcionant, o acompanyar l’educació dels seus fills i filles, per
la manca d’accés o de coneixement en el
maneig de les noves tecnologies. És per
aquest motiu que és urgent posar recursos
extraordinaris per capacitar i facilitar l’accés i el coneixement digital.
F | Promoure i facilitar la intervenció
comunitària coordinada entre els dos
barris i la participació i implicació veïnals en aquesta.
A tots dos barris hi ha un teixit comunitari singular, al qual caldria donar suport
perquè es cohesionés i treballés coordinadament per afavorir la creació de sinergies en matèria comunitària a través d’una
proposta que fomenti el reconeixement
mutu, de manera que pugui ser una eina
que ajudi a crear lligams. El Pla de barris
pot col·laborar en el procés de reordenació de la intervenció comunitària dels dos
barris i en el suport a les associacions i entitats per enfortir-se i formar-se. De la mateixa manera pot fomentar la col·laboració
entre els diferents equipaments de proximitat generant sinergies entre equipaments existents al territori per afavorir la
dinamització (juvenil i d’altres col·lectius)
a l’espai públic.

G | Millorar la cohesió i la convivència treballant
per la inclusió i el reconeixement de la diversitat
cultural i d’origen, així com per la recuperació de la
memòria popular.
Cal impulsar projectes amb el teixit comunitari existent
(organitzat i no organitzat) per tractar específicament la diversitat cultural i d’origen existent a tots dos barris, amb les
seves peculiaritats i potencialitats. Tanmateix és necessari
incorporar els diversos col·lectius del barri a través dels seus
propis lideratges, per afavorir la inclusió social i impulsar la
recuperació de la memòria popular i històrica com a eina per
potenciar un sentiment de pertinença i orgull de barri.
H | Potenciar l’esport i l’activitat física com a eines de
salut, cohesió social i convivència als barris de Can
Peguera i el Turó de la Peira.
S’han d’impulsar projectes que fomentin l’activitat física i
el lleure entre els diversos grups d’edat amb els quals es
treballi la generació d’hàbits saludables i la prevenció de
conductes de risc, com també la igualtat, la convivència i
el respecte entre les persones.
I | Promoure l’equitat de gènere tenint en compte la
perspectiva intercultural.
Cal facilitar eines als col·lectius que més pateixen les desigualtats per a millorar la seva autonomia individual i grupal, la seva capacitat de promoció social i el manteniment de
relacions respectuoses entre gèneres i comunitats diverses,
incorporant la mirada intercultural de forma transversal.

J | Promoure la rehabilitació i la regeneració urbana de finques complexes i
vulnerables.

Habitatge

Al Turó de la Peira cal fer un estudi de la
situació dels habitatges de propietat horitzontal per a l’adequació de façanes i la
millora d’elements comuns i d’accessibilitat (ascensors), posant especial èmfasi
en aquelles comunitats més complexes. A
Can Peguera cal acompanyar el procés iniciat dintre del Pla de futur de Can Peguera
per avançar conjuntament amb el veïnat
cap a la definició de línies estratègiques
per a l’execució per fases.

Ocupació, impuls econòmic i economia social
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K | Fomentar l’accés al mercat de treball dels col·lectius més vulnerables.
És important fomentar i promoure la formació professionalitzada enfocada a la realitat social del barri a través de diferents
programes de formació professionalitzada i d’orientació laboral, i posant especial
atenció a la lluita contra la feminització de
la pobresa. S’ha d’incidir en els col·lectius
més vulnerables (la població jove, les dones i les persones aturades de llarga durada), i implementar programes perquè les
dones en situació d’atur es formin i tinguin
accés a feines fins ara masculinitzades o a
nínxols econòmics. Arran de la crisi econòmica per la Covid-19, cal implementar accions de xoc per acompanyar les persones
en situació de risc tant perquè accedeixin
a les ajudes existents com perquè continuïn als circuits de recerca de feina.
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L | Dinamitzar i fomentar el teixit
comercial i promoure la generació de
nova activitat econòmica.
Cal aprofitar les potencialitats i dinamitzacions engegades al territori per enfortir el
teixit comercial i econòmic del Turó de la
Peira i posar-lo en relació amb la millora
de l’ocupació i el teixit comunitari. Les iniciatives d’emprenedoria i economia social
i el suport al comerç de proximitat seran
objecte d’actuacions per a la recuperació
del paper del petit comerç al barri i el desenvolupament d’iniciatives cooperatives i
emprenedores a tots dos barris.

Bloc 3 | Objectius específics

Espai públic i accessibilitat

M | Impulsar millores urbanes acompanyant i potenciant els projectes urbanístics planificats.
El Pla de futur de Can Peguera planteja
una millora integral del barri, que contempla intervenir en tres grans àmbits interconnectats entre si, a mitjà i llarg termini.
Tot i així, es considera necessari avançar
alguna de les propostes urbanístiques que
poden facilitar l’accessibilitat i millorar alguns aspectes de l’entorn a curt termini,
que a més contribuirà a millorar l’accessibilitat i connectivitat entre tots dos barris,
com ara l’ampliació del verd urbà i dels
espais d’estada i joc infantil de cada barri.
N | Abordar una intervenció integral
del parc del Turó de la Peira.
Al voltant d’una proposta de millora del
parc del Turó de la Peira caldria fer una
intervenció integral que abordi també els
usos i les dinàmiques, i convertir-lo en un
espai públic de qualitat i de referència tant
al Turó de la Peira com a Can Peguera.

Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica
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O | Promoure accions encaminades a pal·liar
l’impacte que l’emergència climàtica té en
els col·lectius en situació de vulnerabilitat.

Al marge dels objectius específics, el Pla de Barris del
Turó de la Peira i Can Peguera també pretén abordar
objectius generals, que són els següents:

S’han de promoure accions a escala de barri
que contribueixin a la lluita contra el canvi climàtic i que aportin, alhora, una millora de les
condicions de vida dels veïns i veïnes del barri.

L’alimentació sostenible en el marc de la capitalitat de Barcelona

P | Garantir una xarxa de refugis climàtics.
Cal promoure una xarxa d’espais de confort
climàtic (ja sigui en equipaments o a l’espai
públic) per pal·liar els efectes de les onades
de calor sobre els col·lectius més vulnerables.

S’han d’abordar els hàbits saludables des de l’enfocament d’una alimentació saludable, sostenible i de
proximitat, amb especial atenció a la infància i l’adolescència.
Combatre les desigualtats de gènere
Cal aprofundir en l’abordatge i reducció de la desigualtat que afecta especialment a les dones, des
d’una mirada integral (social, econòmica i urbana).
Reducció de l’escletxa digital
S’ha d’ampliar la capacitat de connexió a la xarxa i
millorar la capacitació de famílies i col·lectius en l’ús
de les noves tecnologies.
Salut mental i soledat no volguda
Cal acompanyar, des d’una perspectiva de salut emocional, les persones que es troben en una situació de
patiment com a conseqüència d’estar en una situació
de vulnerabilitat o de soledat no volguda.
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Bloc 3 | Objectius específics
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Bloc 3 >

11 | Accions
Àmbit d’actuació estratègica

Les accions són les eines emprades per a assolir els
objectius. Es desplegaran de manera comunitària al
llarg dels propers anys.
En aquest document es recullen aquestes accions,
de vegades en forma ja concreta i de vegades en clau
d’estratègia.
Cal entendre que el desplegament del Pla és un
procés viu que es va definint i assentant de forma
col·lectiva. És en aquest punt que les estratègies es
concretaran en accions o que les accions que aquí
apareixen podran adaptar-se, si cal, a noves realitats i/o oportunitats.
Per tant, cal entendre aquest document no com un
pla tancat i immutable, sinó com un full de ruta a
desplegar que concreta aquelles accions més definides i apunta estratègies cap a aquelles que encara
cal construir.

1. El Turó de la Peira i Can Peguera

Educació
i salut
pública

Incorporar perfils professionals complementaris en aquells centres educatius del Turó de la Peira i Can Peguera on es consideri
adient per tal de donar la mirada i el saber dels professionals de
l’àmbit social.

Títol de l’acció

Descripció de l’acció
Amb aquest programa, iniciat com a pilot en la primera edició de Pla de Barris i
que ara es consolida, dona un impuls a l’acció social dins l’escola i tot el que això
comporta: apropar el centre de serveis socials a l’escola, l’atenció i prevenció de
conflictes, educació en valors, la relació amb famílies, el lligam entre el dins i fora
escola, i la connexió amb les iniciatives sorgides del propi barri.

Descripció de
l’acció

Objectius de l’acció

Objectius de
l’acció

A | Promoure la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu i reduir el risc de segregació escolar als centres educatius.

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Educació obligatòria

Infància

Comunitat educativa

Salut emocional

Adolescència/joves

Famílies

Subàmbits d’actuació,
franges poblacionals
i col·lectius a qui va
destinada l’acció

Imatge relacionada
amb l’acció

Educació
i salut
pública

1. El Turó de la Peira i Can Peguera

2. El Turó de la Peira i Can Peguera

Millora de l’Escola El Turó i impuls d’un nou projecte educatiu.

Incorporació de nous perfils professionals als centres educatius.
Educació
i salut
pública

Descripció de l’acció
Dintre el projecte per revertir i millorar aquest centre educatiu es proposa, per
una banda, dur a terme obres de millora de l’Escola El Turó per corregir deficiències actuals. Cal treballar-ne les millores en el marc del projecte Protegim
les escoles que tot just començarà a implementar-se per a la millora de l’entorn,
com també des de criteris de sostenibilitat ambiental i d’ús intensiu del centre, i
valorar la possibilitat d’habilitar un espai que en aquest moment podria utilitzar el
casal infantil. Per altra banda, proposa potenciar el projecte educatiu de l’Escola
El Turó: aquest arranjament ha d’anar acompanyat d’una proposta d’impuls d’un
projecte educatiu que trenqui amb l’actual tendència de segregació escolar que pateix aquesta escola i li doni un fort impuls com a centre educatiu i d’enxarxament
comunitari.

Descripció de l’acció
Incorporar perfils professionals de l’àmbit de serveis socials i de salut (emocional
i psicològica) als centres de primària i secundària públics. A través d’aquest programa i el programa cultural i d’educació es pretén reforçar l’oferta educativa dels
centres i promoure la cooperació entre les diferents escoles i la relació amb les
famílies. La idea és que aquests dos projectes, de manera transversal i coordinada,
des de les seves respectives àrees d’intervenció, puguin funcionar també com a
projectes de cohesió i cooperació entre els centres educatius, i entre aquests i els
equipaments i les propostes socioculturals dels barris que integrin aspectes relacionats amb l’abordatge de la interculturalitat i la segregació escolar.
Objectius de l’acció
A | Promoure la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu i reduir la segregació
escolar als centres educatius.

Objectius de l’acció
A | Promoure la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu i reduir la segregació
escolar als centres educatius.

D | Intervencions des d’una mirada integral amb infants, adolescents, joves i les
seves famílies per tal de millorar les condicions de vida i la seva implicació en els
processos de creixement.

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Educació obligatòria

Infància

Comunitat educativa

Educació obligatòria

Infància

Comunitat educativa

Cultura i acció cultural

Adolescència/joves

Reforç del sistema
d’equipaments comunitaris

Educació
i salut
pública

3. El Turó de la Peira i Can Peguera

4. El Turó de la Peira i Can Peguera

Projecte d’educació i cultura que treballi a través de les arts escèniques com a eina socioeducativa i de desenvolupament d’infants i joves.

Fomentar programes de lleure educatiu de base comunitària.

Descripció de l’acció

Educació
i salut
pública

Descripció de l’acció

A partir de tallers artístics de diferents disciplines (música, teatre, fotografia,
art urbà, dansa, audiovisual…), afavorir el treball amb l’alumnat de competències socioculturals, afectives, relacionals, comunicatives i la transmissió de valors
positius com la cooperació, la solidaritat i el compromís amb la comunitat i el seu
entorn. Aquest projecte es pot desenvolupar establint sinergies amb equipaments
o entitats culturals del barri que enxarxin amb altres propostes comunitàries, i
pot treballar-se com a un projecte impulsor del coneixement i relacions mútues
entre els diferents centres escolars del territori.

Implementar i adaptar el projecte de lleure Baobab per ajudar a reforçar el lleure
educatiu per a infants i adolescents, tant a través de l’impuls d’esplais o casals infantils existents, de l’acompanyament per la formació de joves del barri en aquest
àmbit, com de l’oferta de lleure extraordinari a l’estiu (campaments urbans). Cal
posar una especial atenció al lleure adreçat a adolescents en períodes de vacances.

Objectius de l’acció

A | Promoure la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu i reduir la segregació
escolar als centres educatius.

A | Promoure la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu i reduir la segregació
escolar als centres educatius.

Objectius de l’acció

B | Reforçar l’oferta fora i dins l’escola per tal de reduir les desigualtats existents
en el seu accés (lleure, reforç escolar, esports, cultura…).

B | Reforçar l’oferta fora i dins l’escola per tal de reduir les desigualtats existents
en el seu accés (lleure, reforç escolar, esports, cultura…).

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Educació obligatòria

Infància

Comunitat educativa

Infància

Públic general

Cultura i acció cultural

Adolescència/joves

Educació en el lleure i/o
fora l’escola
Reforç del capital social
del barri

Adolescència/joves

Educació
i salut
pública

5. El Turó de la Peira i Can Peguera

6. El Turó de la Peira i Can Peguera

Enfortir i incrementar l’oferta existent d’activitats
de lleure i extraescolars.

Promoure les transicions educatives al postobligatori.

Descripció de l’acció
Incidir integralment en l’àmbit del lleure i l’oci saludable per a infants, adolescents
i joves amb una mirada centrada en el reforç escolar, el foment de la pràctica esportiva i la promoció de la participació de les famílies a través de projectes d’activitats extraescolars que reforcin les competències bàsiques (llengües, expressió
oral, matemàtiques, etc.). Fent prèviament una anàlisi de les existents actualment
i reforçant-ne, si cal, algunes d’aquestes. Facilitant l’accés a l’oferta esportiva vigent al territori a infants i joves de famílies amb diferents dificultats (de conciliació, econòmiques o d’accés a beques), amb l’objectiu d’integrar en l’educació dels i
les joves els beneficis saludables d’aquesta activitat. I, per últim, potenciar les TIC
en els espais de reforç escolar dotant-los de material i contingut.
Objectius de l’acció
B | Reforçar l’oferta fora i dins l’escola per tal de reduir les desigualtats existents
en el seu accés (lleure, reforç escolar, esports, cultura…).
D | Intervenir des d’una mirada integral amb infants, adolescents, joves i les seves
famílies per tal de millorar les condicions de vida i la seva implicació en els processos de creixement.

Educació
i salut
pública

Descripció de l’acció
Dissenyar una acció que contribueixi a millorar les transicions educatives, fomentant la continuïtat cap a estudis postobligatoris i l’accés a ensenyaments de grau
superior (universitat/CFGS). S’agafarà com a model, o es replicarà, el projecte
Prometeus.

Objectius de l’acció
A | Promoure la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu i reduir la segregació
escolar als centres educatius.
B | Reforçar l’oferta fora i dins l’escola per tal de reduir les desigualtats existents
en el seu accés (lleure, reforç escolar, esports, cultura…).

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Educació en el lleure i/o
fora l’escola

Infància

Públic general

Educació obligatòria

Adolescència/joves

Públic general

Reforç del capital social
del barri

Adolescència/joves

Educació postobligatòria

Educació
i salut
pública

7. El Turó de la Peira i Can Peguera

8. El Turó de la Peira i Can Peguera

Donar suport i promoure accions per a la prevenció i
la disminució del consum de tòxics i alcohol.

Impulsar accions, en col·laboració amb el teixit educatiu i associatiu,
que fomentin l’alimentació saludable i sostenible.

Educació
i salut
pública

Descripció de l’acció

Descripció de l’acció

Proposta transversal de suport a la feina de l’àmbit de salut comunitària, facilitant
que les propostes sorgides des del grup de treball d’alcohol es puguin dur a terme
amb la màxima celeritat i efectivitat possibles.

Per una banda, cal treballar, des de diferents perspectives (salut, ocupació i activitat econòmica i educació) i amb entitats i equipaments dels barris, projectes per
a la promoció de l’alimentació sostenible, sana i justa, en el marc de Barcelona,
Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021. I, en segon lloc, estudiar possibilitats per reactivar l’espai de cuina de l’equipament Les Basses i col·laboracions
amb el Mercat de la Mercè.

Objectius de l’acció

Objectius de l’acció

C | Reforçar les actuacions que incideixen en la millora de la salut des d’una perspectiva comunitària i de prevenció.

C | Reforçar les actuacions que incideixen en la millora de la salut des d’una perspectiva comunitària i de prevenció.

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Salut

Adolescència/joves

Públic general

Salut

Adolescència/joves

Públic general

Hàbits saludables

Població adulta (en edat
laboral)

Hàbits saludables

Població adulta (en edat
laboral)

9. El Turó de la Peira i Can Peguera

10. El Turó de la Peira i Can Peguera

Reforç de la salut emocional a través de projectes de lleure educatiu.

Programa per a garantir un envelliment actiu i saludable i
combatre la solitud no volguda.

Educació
i salut
pública

Educació
i salut
pública
Descripció de l’acció

Descripció de l’acció

Activitats per treballar la seguretat emocional d’infants, adolescents i joves i les
seves famílies a través de la participació activa a la vida del barri.

Es treballarà en el marc de la Taula de Gent Gran, en coordinació amb els diferents serveis tècnics i les accions actualment en marxa per posar el focus de les
intervencions en la solitud no volguda, en fomentar l’exercici i la mobilitat, així
com també la relació i l’enxarxament amb altres persones grans.

Objectius de l’acció
C | Reforçar les actuacions que incideixen en la millora de la salut des d’una perspectiva comunitària i de prevenció.
B | Reforçar l’oferta fora i dins l’escola per tal de reduir les desigualtats existents
en el seu accés (lleure, reforç escolar, esports, cultura…).

S’estudiarà la implementació d’un projecte específic per facilitar l’accés als recursos existents relacionat amb les cures, adreçat tant a gent gran com a altres
col·lectius en situació de vulnerabilitat.
Objectius de l’acció
C | Reforçar les actuacions que incideixen en la millora de la salut des d’una perspectiva comunitària i de prevenció.

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Educació en el lleure i/o
fora l’escola

Infància

Públic general

Salut

Gent gran

Públic general

Salut emocional

Adolescència/joves

Hàbits saludables

Drets
socials,
equitat
de gènere
i acció
comunitària

11. El Turó de la Peira i Can Peguera

12. El Turó de la Peira i Can Peguera

Mirada integral a l’atenció a la infància.

Desenvolupament d'accions adreçades a adolescents i joves.

Descripció de l’acció
Donar suport a les entitats, equipaments i serveis que treballen amb la infància per
a la definició d’una estratègia consensuada en matèria d’infància i petita infància.
Es facilitarà l’elaboració d’una proposta integral per a l’atenció a la petita infància
i les seves famílies en el marc del Pla d’educació i criança de la petita infància i les
seves famílies a Barcelona 2020-2024, i de la Taula d’infància. S’estudiaran propostes per garantir espais socioeducatius per als infants menors de cinc anys i les seves
famílies; i s’acompanyarà el plantejament de les diferents intervencions al territori
adreçades a la petita infància i al suport a les habilitats parentals i la criança, com
pot ser la creació d’un espai de trobada de famílies monoparentals, d’intercanvi i de
criança per facilitar el pas de l’escola bressol a l’escola. Per últim es proposa donar
un suport específic a l’Associació Juvenil Tronada perquè pugui treballar de manera
integral les línies d’intervenció que es duen a terme a Can Peguera.

Drets
socials,
equitat
de gènere
i acció
comunitària

Descripció de l’acció
En coordinació amb els agents comunitaris que treballen amb adolescents i joves a
Turó de la Peira i Can Peguera, es proposa una estratègia d'intervenció adreçada
a aquestes franges d'edat que reforci, i complementi, si s'escau, les iniciatives existents en matèria de promoció de l'ocupació, prevenció de l'abandonament escolar
prematur, foment del lleure saludable i l'educació en el lleure, etc.
En concret, es consideren com a primeres línies d'intervenció les que es detallen a
continuació: inclusió de joves en entorns de complexitat (Projecte 10 a 1); promoure
la participació de joves en situació administrativa irregular en circuïts de continuïtat educativa o d'inserció laboral i fomentar el seu vincle amb iniciatives comunitàries impulsades des del territori; afavorir entre el jovent el reconeixement de les diversitats a través de la seva participació en iniciatives artístiques diverses (pintura
mural, graffitis, teatre, concerts...); i posar en valor el espais actuals de trobada per a
joves i adolescents juntament amb els equipaments i serveis del barri.

Objectius de l’acció

Objectius de l’acció

D | Intervenir des d’una mirada integral amb infants, adolescents, joves i les seves
famílies per tal de millorar les condicions de vida i la seva implicació en els processos de creixement.

B | Reforçar l’oferta fora i dins l’escola per tal de reduir les desigualtats existents
en el seu accés (lleure, reforç escolar, esports, cultura…).

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Educació petita infància

Petita infància

Públic general

Educació en el lleure i/o
fora l’escola

D | Intervenir des d’una mirada integral amb infants, adolescents, joves i les seves
famílies per tal de millorar les condicions de vida i la seva implicació en els processos de creixement.
Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Infància

Educació en el lleure i/o
fora l’escola

Adolescència/joves

Públic general

Adolescència/joves

Educació postobligatòria

Col·lectiu en situació
administrativa irregular

Drets
socials,
equitat
de gènere
i acció
comunitària

13. El Turó de la Peira i Can Peguera

14. El Turó de la Peira i Can Peguera

Projecte de promoció de la conciliació.

Projectes de recuperació de la memòria històrica
del Turó de la Peira i Can Peguera.

Drets
socials,
equitat
de gènere
i acció
comunitària

Descripció de l’acció
Ja sigui per raons laborals, de descans o per la necessitat d’un temps propi, es posarà en marxa un programa de canguratge municipal que contribueixi a l’harmonització de la vida laboral, familiar i personal, principalment per part de les dones
i pel que fa a l’atenció dels menors al seu càrrec.

Objectius de l’acció
D | Intervenir des d’una mirada integral amb infants, adolescents, joves i les seves
famílies per tal de millorar les condicions de vida i la seva implicació en els processos de creixement.
I | Promoure l’equitat de gènere tenint en compte la perspectiva intercultural

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Foment de l’equitat de
gènere

Infància

Famílies

Adolescència/joves

Descripció de l’acció
Treballar la identitat i el reconeixement de la diversitat a través de la memòria
històrica al voltant del parc del Turó de la Peira com a espai d’identitat comuna
i de cohesió i relació entre tots dos barris, i entre ells i la ciutat. Projecte per
fomentar la recuperació de la memòria popular de Can Peguera. I per últim impulsar projectes per compartir històries de vida de diferents veïns i veïnes del
barri, cicles d’activitats interculturals, o punts de trobada a través de la dansa i
altres expressions artístiques.
Objectius de l’acció
G | Millorar la cohesió i la convivència treballant per la inclusió i el reconeixement de la diversitat cultural i d’origen, així com per la recuperació de la memòria popular.

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Memòria popular

Població en general

Públic general

Drets
socials,
equitat
de gènere
i acció
comunitària

15. El Turó de la Peira i Can Peguera

16. El Turó de la Peira i Can Peguera

Treballar per la inclusió i reconeixement de la diversitat
cultural i d’origen.

Impulsar accions per promoure l’activitat física i l’esport
amb una especial atenció a la mirada de gènere.

Descripció de l’acció
Impuls de projectes amb el teixit comunitari organitzat i no organitzat per fer
un abordatge específic que reconegui la diversitat cultural d’origen i d’aquells
aspectes susceptibles de millorar o potenciar en aquesta matèria, com per
exemple, un projecte de mediació i promoció de la participació comunitària
conjuntament amb els grups organitzats de col·lectius d’origen diversos; i un
projecte integral per dinamitzar i promoure la mirada de la diversitat des dels
sectors comercials, i associativa (AFA, AAVV, etc.), que faciliti fer un treball
d’identificació de les dinàmiques existents als diferents espais públics i si cal fer
propostes de dinamització cultural.
Objectius de l’acció
G | Millorar la cohesió i la convivència treballant per la inclusió i el reconeixement de la diversitat cultural i d’origen, així com per la recuperació de la
memòria popular.

Drets
socials,
equitat
de gènere
i acció
comunitària

Descripció de l’acció
Es prioritzaran accions relacionades amb l’esport i l’activitat física com a eines socioeducatives d’inclusió social per a la millora de la cohesió social i la convivència,
i del benestar i la salut integral dels diferents col·lectius (infants, joves, gent gran,
dones…) amb una especial atenció a la mirada de gènere.
Per exemple, es generarà un espai de treball específic a on participin les entitats
i agents socials relacionats amb l’esport, el lleure, l’educació i la convivència per
crear projectes conjunts. Analitzar diverses intervencions relacionades amb la
promoció de nous espais esportius, una nova mirada als ja existents, la incorporació de noves modalitats esportives o esports minoritaris, i facilitats per a l’accés
a aquest per diferents col·lectius (joves en situació de vulnerabilitat, nenes i joves adolescents, grups de joves amb usos intensius d’espais públics…). Dintre dels
arranjaments previstos en alguns espais públics es replantejaran els espais esportius existents o se’n promouran de nous. S’estudiarà la dinamització d’aquests
nous espais, amb una especial atenció a la mirada intercultural i de gènere.
Objectius de l’acció
B | Reforçar l’oferta fora i dins l’escola per tal de reduir les desigualtats existents
en el seu accés (lleure, reforç escolar, esports, cultura…).

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Reconeixement de la
diversitat cultural

Adolescència/joves

Públic general

Població adulta (en edat
laboral)

Comunitats amb diversitat d’origen cultural

Cohesió i convivència

H | Potenciar l’esport i l’activitat física com a eines de salut, cohesió social i convivència als barris de Can Peguera i Turó de la Peira.
Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Educació en el lleure i/o
fora l’escola

Població en general

Públic general

Reforç del capital social
del barri

Comunitats amb diversitat d’origen cultural

Drets
socials,
equitat
de gènere
i acció
comunitària

17. El Turó de la Peira i Can Peguera

18. El Turó de la Peira i Can Peguera

Promoure accions que contribueixen a la millora de la capacitació
digital dels veïns i veïnes i al trencament de l’escletxa digital.

Creació d’un Observatori Social de Can Peguera
Habitatge

Descripció de l’acció

Descripció de l’acció

Treballar un projecte que impliqui la comunitat en la formació i capacitació digital vinculada a qüestions pràctiques i quotidianes com poden ser la gestió d’ajuts
i beques escolars, alhora que reforci la connectivitat d’equipaments públics per
garantir un accés òptim a internet de banda ampla. Apropar la connectivitat wifi a
la ciutadania des dels equipaments de proximitat.

Promoure, la generació d’un Observatori Social de Can Peguera, que pugui
fer una diagnosi social del barri amb una periodicitat determinada per tal de
mantenir actualitzada la situació social de les famílies que hi viuen. La tasca
d'aquest observatori hauria de servir (a les àrees competents) per adaptar a la
realitat social del barri, el desplegament de les accions que es derivin del Pla
de Futur del barri.

Objectius de l’acció

Objectius de l’acció

E | Promoure accions que contribueixen a la millora de la capacitació digital dels
veïns i veïnes i al trencament de l’escletxa digital.

J | Promoure la rehabilitació i la regeneració urbana de finques complexes i
vulnerables.
M | Impulsar millores urbanes acompanyant i potenciant els projectes urbanístics planificats.

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Reducció de l’escletxa
digital

Població en general

Públic general

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Programes de rehabilitació
d’habitatges

Població en general

Públic general

Altres programes de millora
dels habitatges i les seves
comunitats

Habitatge

19. El Turó de la Peira i Can Peguera

20. El Turó de la Peira i Can Peguera

Promoure la rehabilitació i regeneració urbana de finques d’alta
complexitat mitjançant l’acompanyament tècnic i social.

Dispositiu d’orientació laboral.

Descripció de l’acció
Al Turó de la Peira, un cop fet l’estudi previ sobre la situació dels habitatges, cal
avançar cap a la millora dels elements comuns (façanes, caixes d’escala, terrats,
etc.) dels blocs d’habitatge que estan degradats i contribuir a la instal·lació d’ascensors que pal·liïn la manca d’accessibilitat d’alguns immobles. Aquesta millora
haurà d’ajudar, entre d’altres, a resoldre problemes estructurals, de salubritat,
accessibilitat i millorar l’eficiència energètica.

Descripció de l’acció
Es tracta d’equips d’ocupació de proximitat al Turó de la Peira i Can Peguera (ubicats a l’equipament de Nou Barris Activa) que fan la tasca de “tutors ocupacionals” i ofereixen una atenció integral a les persones que es troben en situació
d’atur o precarietat laboral. Ofereixen assessorament laboral i formatiu, derivació
a recursos, seguiment personalitzat, tallers de recerca de feina i de competències transversals, facilitació d’accés als recursos i prospecció d’empreses per oferir
ofertes laborals a les persones ateses. També s’oferirà acompanyament i assessorament a les persones que vulguin emprendre un projecte.
Objectius de l’acció

Objectius de l’acció
J | Promoure la rehabilitació i la regeneració urbana de finques complexes i
vulnerables.

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Programes de rehabilitació d’habitatges

Població en general

Públic general

Altres programes de millora de la qualitat de vida dins els habitatges

Ocupació,
impuls
econòmic i
economia
social

K | Fomentar l’accés al mercat de treball dels col·lectius més vulnerables.

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Programes formatius i/o ocupacionals

Població adulta
(en edat laboral)

Públic general

Ocupació,
impuls
econòmic i
economia
social

21. El Turó de la Peira i Can Peguera

22. El Turó de la Peira i Can Peguera

Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE).

Programes de regularització mitjançant la contractació
i d’homologació d’estudis.

Ocupació,
impuls
econòmic i
economia
social

Descripció de l’acció
Desplegament de la XARSE al Turó de la Peira i Can Peguera. Oferirà atenció integral a les persones que s’han vist afectades per la crisi de la Covid-19, amb suport
pràctic en la tramitació telemàtica d’ajudes o recursos, derivació als serveis que
més s’adeqüin a la seves necessitats, l’acompanyament i la formació TIC i el suport
emocional. El programa comptarà amb servei de mediació i traducció a qualsevol
llengua necessària per apropar els recursos a tot el veïnat.

Descripció de l’acció
Projectes per millorar l’ocupabilitat de persones que han nascut o estudiat en altres països i que tenen especial dificultats per viure i treballar aquí. Es proposa
un programa de formació i contractació per a la regularització de persones en
situació administrativa irregular a través de l’obtenció de permisos de treball per
la via de l’arrelament social i un programa d’homologació d’estudis per a persones
que han estudiat a l’estranger.

Objectius de l’acció
Objectius de l’acció

K | Fomentar l’accés al mercat de treball dels col·lectius més vulnerables.

K | Fomentar l’accés al mercat de treball dels col·lectius més vulnerables.
E | Promoure accions que contribueixen a la millora de la capacitació digital dels
veïns i veïnes i al trencament de l’escletxa digital.
Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Programes formatius i/o
ocupacionals

Població adulta (en edat
laboral)

Públic general

Programes formatius i/o
ocupacionals

Població adulta (en edat
laboral)

Col·lectiu en situació
administrativa irregular

Ocupació,
impuls
econòmic i
economia
social

23. El Turó de la Peira i Can Peguera

24. El Turó de la Peira i Can Peguera

Programes de formació i experienciació laboral.

Reforçar el paper del Mercat de la Mercè en la dinamització del seu
entorn proper i en la promoció de projectes de salut alimentària.

Ocupació,
impuls
econòmic i
economia
social

Descripció de l’acció

Descripció de l’acció

Programes de formació ocupacional i experiència laboral vinculant-los als sectors
amb més perspectives de contractació de la ciutat, com el sector de les cures, tenint també en compte les potencialitats econòmiques del propi territori, com l’estratègia de Nou barris Tech. Aniran adreçats a col•lectius amb majors dificultats
d’inserció sociolaboral, com la població jove o les dones. S’estudiarà la possibilitat
de que les inversions que es desenvolupin al territori siguin aprofitades com a
oportunitats formatives i laborals pel veïnat de Turó de la Peira i Can Peguera.

Treballar alguna proposta vinculada al mercat donada la potència d’aquest equipament i reforçar el seu vincle amb la plaça d’Humberto Rivas, amb el teixit
comercial més proper i amb el conjunt del barri del Turó de la Peira.

Objectius de l’acció

Objectius de l’acció

K | Fomentar l’accés al mercat de treball dels col·lectius més vulnerables.

C | Reforçar les actuacions que incideixen en la millora de la salut des d’una
perspectiva comunitària i de prevenció.

Estudiar propostes per promoure una alimentació saludable i sostenible des de
la proximitat.

L | Dinamitzar i fomentar el teixit comercial i promoure la generació de nova
activitat econòmica.
Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Programes formatius i/o
ocupacionals

Població adulta (en edat
laboral)

Públic general

Dinamització
del comerç

Població en general

Públic general

Ocupació,
impuls
econòmic i
economia
social

25. El Turó de la Peira i Can Peguera

26. El Turó de la Peira i Can Peguera

Programa integral de suport i enfortiment del comerç i
l’economia de proximitat.

Combatre les desigualtats de gènere.

Descripció de l’acció
Reforçar el paper comercial dels diferents carrers on es desenvolupa l’activitat
comercial. Actualment formen part de l’Associació de comerciants de Turó de la
Peira o de l'Eix Comercial Nou Barris Centre Comerç. Crear un impuls per tornar
a revifar la zona després de les conseqüències de la crisi sanitària Covid-19. Cal
treballar-ho tenint molt present la qüestió intercultural dels comerços. Es treballarà de manera coordinada amb el Pla de comerç de districte i les accions impulsades des de la Direcció de comerç.

Ocupació,
impuls
econòmic i
economia
social

Descripció de l’acció
Aprofundir en l’abordatge i reducció de la desigualtat que afecta a les dones,
especialment a les dones migrades i d'entorns vulnerables. Es treballarà per a
la socialització de les cures i promoció d’espais de proximitat pel suport mutu i
acompanyament , la formació per garantir una major equitat de gènere, la professionalització del sector de les cures (o altres sectors feminitzats) i l'acompanyament per millorar les condicions laborals del sector, per tal de lluitar contra la
feminització de la pobresa.

Assessorament general al comerç pel seu enfortiment i sostenibilitat.
Formació, acompanyament i suport econòmic per a implementar millores en termes d'eficiència energètica, digitalització, imatge exterior i interior.

Objectius de l’acció

Objectius de l’acció

I | Promoure l’equitat de gènere tenint en compte la perspectiva intercultural.

L | Dinamitzar i fomentar el teixit comercial i promoure la generació de nova activitat econòmica.
Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Dinamització
del comerç

Població en general

Públic general

Emprenedoria

Població adulta
(en edat laboral)

Dones

Programes formatius i/o
ocupacionals

Ocupació,
impuls
econòmic i
economia
social

27. El Turó de la Peira i Can Peguera

28. El Turó de la Peira i Can Peguera

Activació de locals buits en planta baixa i suport a l’emprenedoria.

Execució de la primera fase del balcó d’equipaments a Can Peguera i
iniciar, si s’escau, la redacció dels projectes constructius de la fase 2.

Espai públic
i
accessibilitat
Descripció de l’acció

Descripció de l’acció

S’exploraran les diverses opcions de promoció d’activitat econòmica i dinamització dels locals buits existents en coordinació amb l’estratègia de dinamització de
locals que s’està elaborant a nivell de ciutat, potenciant i facilitant l’emprenedoria
de persones residents a l’entorn proper.

Amb aquesta intervenció, que forma part del Pla de futur de Can Peguera, es millora la connexió i l’accessibilitat als dos barris, els accessos a la zona d’equipaments de Can Peguera i al parc, així com els espais esportius.

Objectius de l’acció

Objectius de l’acció

L | Dinamitzar i fomentar el teixit comercial i promoure la generació de nova activitat econòmica.

M | Impulsar millores urbanes acompanyant i potenciant els projectes urbanístics
planificats.

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Dinamització
del comerç

Població general

Públic general

Millora de la
connectivitat

Població en general

Públic general

Emprenedoria

Accessibilitat

29. El Turó de la Peira i Can Peguera

30. El Turó de la Peira i Can Peguera

Intervencions estratègiques a l’espai públic dels dos barris.

Projecte integral de transformació del parc del Turó de la Peira.

Espai públic
i
accessibilitat

Espai públic
i
accessibilitat
Descripció de l’acció
Pel que fa al barri de Can Peguera, es promouran millores puntuals de l’espai públic per potenciar-ne els usos veïnals i comunitaris.. Les intervencions aniran encaminades a reforçar la connectivitat amb els barris de Guineueta i el Turó de
la Peira (Parc Central i plaça Major del districte, i pas de vianants del carrer de
Montagut), així com millorar els espais de joc infantil i d’estada (placetes) de què
disposa el barri amb la participació d’aquests i les famílies.
Pel que fa al barri del Turó de la Peria, s’estudiarà la intervenció en àrees de joc
infantil i espais d’estada al barri, així com una possible intervenció de pacificació
dels entorns escolar de l’escola Amor de Dios.
Objectius de l’acció

Es proposa dur a terme un procés de participació amb el teixit comunitari i amb
les persones que fan ús del parc per treballar una proposta de millora que inclogui
la diversitat de mirades i usos que se’n fan. Es planteja una transformació d’aspectes urbans (mobiliari, accessos, zones de joc i estada i aigua, generació de zones
per a la pràctica d’esports diversos com ara el rocòdrom, etc.) i una redefinició
dels usos de l’espai que promogui les dinàmiques positives i la bona convivència.
Així mateix, es planteja la possibilitat d’aprofitar la transformació del parc per
aprofundir en aspectes vinculats a la memòria popular, el valor ambiental de l’espai o la millora i adequació de vials que l’envolten i el comuniquen amb els barris.
Objectius de l’acció
M | Impulsar millores urbanes acompanyant i potenciant els projectes urbanístics
planificats.

M | Impulsar millores urbanes acompanyant i potenciant els projectes urbanístics
planificats.

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Millora de la
connectivitat

Població en general

Públic general

Millora o ampliació
d’espais de joc infantil

Descripció de l’acció

N | Abordar una intervenció integral del parc del Turó de la Peira.

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Millora de la
connectivitat

Població en general

Públic general

Millora o ampliació d’espais de joc infantil

Sostenibilitat
ambiental i
emergència
climàtica

31. El Turó de la Peira i Can Peguera

32. El Turó de la Peira i Can Peguera

Promoure campanyes de sensibilització sobre sostenibilitat ambiental i emergència climàtica aterrades al barri.

Garantir una xarxa de proximitat d’espais climàticament confortables per poder donar-hi suport en episodis de calor.

Descripció de l’acció

Sostenibilitat
ambiental i
emergència
climàtica

Descripció de l’acció

Promoure accions per a la sensibilització ambiental i implicació individual i col·
lectiva treballant conjuntament amb equipaments, centres escolars, comerços i
els diferents agents comunitaris.

Estudiar i promoure una xarxa d’espais climàticament confortables (sigui a l’espai
públic o en un equipament municipal climatitzat) que permeti a tot veí o veïna
apropar-s’hi caminant en un episodi de calor extrema. Per exemple, a través d’iniciatives d’urbanisme tàctic per a l’ampliació dels verd urbà (interiors de l’illa Q, , el
parc del Turó de la Peira), o l’habilitació d’espais d’aigua a l’ espai.

Objectius de l’acció

Objectius de l’acció

O | Promoure accions encaminades a pal·liar l’impacte que l’emergència climàtica
té en els col·lectius en situació de vulnerabilitat.

O | Promoure accions encaminades a pal·liar l’impacte que l’emergència climàtica
té en els col·lectius en situació de vulnerabilitat.
P | Garantir una xarxa de refugis climàtics.

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Subàmbit

Franja poblacional

Col·lectiu específic

Millora de la xarxa de
refugis climàtics

Població en general

Públic general

Millora de la xarxa de
refugis climàtics

Població en general

Públic general
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Agents implicats en el desenvolupament de les accions

Agents municipals

Equipaments

Districte de Nou Barris

Centre Cívic Can Basté

Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB)

Espai Jove Les Basses

Institut de Cultura de Barcelona (ICUB)

CAP Turó de la Peira

Consorci d’Educació de Barcelona (CEB)

Biblioteca Nou Barris

Barcelona Activa, SA (BASA)

Casal de Barri La Cosa Nostra

Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA)

Casal de Gent Gran de Can Peguera

Institut Municipal de l’Habitatge de Barcelona (IMHAB)

Centre de Serveis Socials

Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB)

CEM Turó de la Peira

Institut Municipal de Serveis Socials (IMSS)

Escoles d’educació infantil i primària

Institut Barcelona Esports (IBE)

Instituts

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB)

Escoles bressol municipals

Consorci del Besòs
Àrea d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i Mobilitat
Institut Municipal de Parcs i Jardins
Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat
BCN Acció Interculturalitat
Comissionat d’Economia social, Desenvolupament local i Política alimentària
Àrea de Sanitat i Salut
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Ciutadania
Ciutadania no associada
AFAs
Associacions, entitats, taules xarxes, assemblees i fundacions
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Bloc 3 >

12 | Pressupost

El pressupost total d’un pla de barris es desglossa en dos
conceptes: la despesa corrent i la inversió. Són dues partides pressupostàries diferenciades que tenen objectius i
concrecions diferents i excloents:
La inversió correspon a les despeses relacionades amb
obres i millores “físiques” d’espai públic o equipaments. Dins
d’aquest concepte, hi ha les tipologies d’accions següents:
- Millora d’infraestructures o espai públic (places,
parcs, carrers, mobiliari urbà, arbrat…).
- Rehabilitació d’habitatges.
- Construcció o rehabilitació/millora d’equipaments
(escoles, centres de salut, centres de dia, centres cívics, casals de barri, biblioteques, etc.).
- Compra d’edificis.
- Compra de material no fungible (mobiliari, infraestructura TIC, vehicles de transport, etc.).
La despesa corrent correspon a les despeses relacionades amb tot allò que no és inversió, que bàsicament són
projectes o serveis que impacten en veïns i veïnes. Dins
d’aquest concepte hi ha aquestes accions:

- Projectes educatius, socials o de salut
comunitària.
- Projectes d’empoderament o dinamització de col·lectius determinats.
- Projectes de formació i/o ocupació.
- Organització d’esdeveniments concrets (festes populars, jornades, fires,
debats, processos participatius, etc.).
- Exposicions i intervencions urbanes
artístiques o socials efímeres.
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0,4 %
Inversió

D. corrent

Total

1.650.000 €

1.400.000 €

3.050.000 €

Drets socials, equitat de
gèneere i acció comunitària

0€

500.000 €

500.000 €

Habitatge*

0€

50.000 €

50.000 €

Ocupació, impuls econòmic i
economia social

0€

850.000 €

850.000 €

6.900.000 €

0€

6.900.000 €

0€

50.000 €

50.000 €

8.550.000 €

2.850.000 €

11.400.000 €

Educació i salut pública

26,8 %

Espai públic i accessibilitat

100 %

Sostenibilitat ambiental i
emergència climàtica

4,4 %

0,4 %

60,5 %

7,5 %

(*) A banda del pressupost previst en aquest Pla de Barris, l’eix
d’habitatge està finançat amb un pressupost global pel tots els Plans
de Barri dotat amb 15 milions d’euros. La dotació es repartirà segons
la vulnerabilitat residencial detectada a cada barri a través del
programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat.

Bloc 3 | Pressupost

144

13 | Visió global
Diagnosi

Objectius específics

Educació i salut pública
- Hi ha una alta vulnerabilitat educativa i un baix nivell formatiu postobligatori.
- Hi ha un percentatge alt de població sense estudis o només amb estudis obligatoris.
- Els equipaments educatius són al Turó de la Peira.
- Les necessitats educatives no lectives no estan del tot cobertes.
- Es detecta l’existència d’escletxa digital als barris.

A | Promoure la igualtat d’oportunitats en l’àmbit educatiu i reduir la segregació escolar als centres educatius.
B | Reforçar l’oferta fora i dins l’escola per tal de reduir les desigualtats existents en el seu accés (lleure, reforç escolar,
esports, cultura…).
C | Reforçar les actuacions que incideixen en la millora de la salut des d’una perspectiva comunitària i de prevenció.

Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària
- Han aflorat alguns discursos xenòfobs que reflecteixen certa fractura social.
- Els dos barris tenen un teixit associatiu arrelat, fort i actiu.
- Es considera que la xarxa d’equipaments és bona.
- Persisteixen situacions de violència de gènere en diferents formes.

D | Intervenir des d’una mirada integral amb infants, adolescents, joves i les seves famílies per tal de millorar les condicions de vida
i la seva implicació en els processos de creixement.
E | Promoure accions que contribueixen a la millora de la capacitació digital dels veïns i veïnes i al trencament de l’escletxa digital.
F | Promoure i facilitar la intervenció comunitària coordinada entre els dos barris i la participació i implicació veïnals en aquesta.
G | Millorar la cohesió i la convivència treballant per la inclusió i el reconeixement de la diversitat cultural i d’origen, així com per
la recuperació de la memòria popular.
H | Potenciar l’esport i l’activitat física com a eines de salut, cohesió social i convivència als barris de Can Peguera i el Turó de la Peira.
I | Promoure l’equitat de gènere tenint en compte la perspectiva intercultural.

Habitatge
- Can Peguera és l’únic barri de cases barates que es manté a la ciutat.
- El Turó de la Peira és un barri d’alta densitat i amb habitatges que tenen
dimensions per sota la mitjana de Barcelona.
- Són importants els programes de rehabilitació d’habitatges, dels interiors i de
millora de les finques d’alta complexitat.

J | Promoure la rehabilitació i la regeneració urbana de finques complexes i vulnerables.

Ocupació, impuls econòmic i economia social
- La renda familiar i personal és baixa, per sota la mitjana de la ciutat.
- Hi ha situacions de precarietat i atur que fan importants la formació i
inserció sociolaboral.
- A Can Peguera l’activitat comercial és testimonial, s’han de potenciar els
eixos comercials existents.
- Cal reforçar els itineraris sociolaborals per a joves.

K | Fomentar l’accés al mercat de treball dels col·lectius més vulnerables.
L | Dinamitzar i fomentar el teixit comercial i promoure la generació de nova activitat econòmica.

Espai públic i accessibilitat
- A Can Peguera hi ha un ús intensiu de l’espai públic.
- Al Turó de la Peira l’orografia és de forts pendents i hi ha alta densitat de població i habitatges.
- Es detecten problemàtiques diferents entre zona alta i baixa del Turó de la Peira.
- Hi ha escassetat d’espais lliures i de joc infantil.

M | Impulsar millores urbanes acompanyant i potenciant els projectes urbanístics planificats.
N | Abordar una intervenció integral del parc del Turó de la Peira.

Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica
- Els barris tenen parcs i espais verds i vials poc congestionats.
- Els nivells de contaminació són baixos, tot i que hi ha contaminació acústica al Turó de la Peira.
- El Turó de la Peira és un espai natural preservat rellevant a nivell de ciutat.
- Destaquen les iniciatives de millora d’eficiència energètica, energia renovable i refugis climàtics.

O | Promoure accions encaminades a pal·liar l’impacte que l’emergència climàtica té en els col·lectius en
situació de vulnerabilitat.
P | Garantir una xarxa de refugis climàtics.
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Accions

Pressupost
3.050.000 €

01 Millora de l’Escola El Turó i impuls d’un nou projecte educatiu.
02 Incorporació de nous perfils professionals als centres educatius.
03 Projecte d’educació i cultura que treballi a través de les arts escèniques com a eina
socioeducativa i de desenvolupament d’infants i joves.
04 Fomentar programes de lleure educatiu de base comunitària.
05. Enfortir i incrementar l’oferta existent d’activitats de lleure i extraescolars.

06 Promoure les transicions educatives al postobligatori.
07 Donar suport i promoure accions per a la prevenció i la disminució del consum de tòxics i alcohol.
08 Impulsar accions, en col·laboració amb el teixit educatiu i associatiu, que fomentin l’alimentació
saludable i sostenible.
09 Reforç de la salut emocional a través de projectes de lleure educatiu.
10 Programa per a garantir un envelliment actiu i saludable i combatre la solitud no volguda.
500.000 €

11 Mirada integral a l’atenció a la infància.
12 Desenvolupament d’accions adreçades a adolescents i joves.
13 Projecte de promoció de la conciliació.
14 Projectes de recuperació de la memòria històrica del Turó de la Peira i Can Peguera.
15 Treballar per la inclusió i reconeixement de la diversitat cultural i d’origen.

16 Impulsar accions per promoure l’activitat física i l’esport amb una especial atenció a la
mirada de gènere.
17. Promoure accions que contribueixen a la millora de la capacitació digital dels veïns i veïnes
i al trencament de l’escletxa digital.

50.000 € + dotació prevista pel programa FAC
18 Creació d’un Observatori Social de Can Peguera
19 Promoure la rehabilitació i regeneració urbana de finques d’alta complexitat mitjançant l’acompanyament tècnic i social.

850.000 €
20 Dispositiu d’orientació laboral.
21 Xarxa de Resposta Socioeconòmica (XARSE).
22 Programes de regularització mitjançant la contractació i d’homologació d’estudis.
23 Programes de formació i experienciació laboral.

24 Reforçar el paper del Mercat de la Mercè en la dinamització del seu entorn proper i en la
promoció de projectes de salut alimentària.
25 Programa integral de suport i enfortiment del comerç i l’economia de proximitat.
26 Combatre les desigualtats de gènere.
27 Activació de locals buits en planta baixa i suport a l’emprenedoria.
6.900.000 €

28 Execució de la primera fase del balcó d’equipaments a Can Peguera i iniciar, si s’escau, la redacció dels projectes constructius de la fase 2.
29 Intervencions estratègiques a l’espai públic dels dos barris.
30 Projecte integral de transformació del parc del Turó de la Peira.
50.000 €
31 Promoure campanyes de sensibilització sobre sostenibilitat ambiental i emergència climàtica aterrades al barri.
32 Garantir una xarxa de proximitat d’espais climàticament confortables per poder donar-hi suport en episodis de calor.
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Bloc 4
Desenvolupament
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14 | Gestió i governança

L’Ajuntament de Barcelona, en aquesta
nova edició, ha seguit encarregant a Foment de Ciutat la gestió i la coordinació del
Pla de 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.
Foment de Ciutat no executa directament totes les actuacions que inclou el
Pla de Barris, sinó que és el responsable
d’aglutinar la governança municipal necessària per poder-les desenvolupar amb
el major grau de transversalitat possible.
De totes maneres sí que n’és un actor
clau, ja que, pivotant sobre la figura del
cap de projecte i amb el suport amb la
resta d’equips, Foment de Ciutat fa de catalitzador de totes les accions definides
als documents inicials i acompanya i coordina el seu desplegament.

En aquesta edició, doncs, igual que en l’anterior, el Pla de Barris es pilota des d’un
departament propi de Foment de Ciutat,
però amb total col·laboració amb la resta
de serveis transversals de l’empresa (contractació, recursos, participació, comunicació, serveis tècnics i Direcció General).
Cada Pla de Barris es lidera per la figura
del cap de projecte, que és la persona que,
amb una dedicació exclusiva al pla, fa de
lligam entre el territori i la resta d’agents
municipals. El cap de projecte forma part
del Departament de Pla de Barris de Foment de Ciutat, que incorpora els coordinadors dels àmbits social, econòmic i urbà
i la mateixa direcció, que acompanyen a
tot l’equip en la definició estratègica i promouen el lligam i coordinació amb altres
gerències i àrees de l’Ajuntament.
Malgrat que el Pla es gestiona i es treballa
amb equip, cal destacar el paper dinamit-

zador dels caps de projecte que treballen
entre l’acció i la planificació. Connectat a
tot el teixit social i veïnal i treballant conjuntament amb tots els tècnics municipals
implicats al territori, la figura del cap de
projecte permet catalitzar les accions definides al Pla i preveure noves oportunitats.
Permet acompanyar tècnics o veïns i veïnes en la definició i execució de projectes i,
al mateix temps, permet lligar-los amb altres àrees o departaments per fer-los més
integrals i potents si és necessari.
Per articular aquesta governança complexa, ja en la primera edició es va establir un
marc de coordinació específic. Cal posar
de relleu que aquest marc té múltiples derivacions en el dia a dia de la gestió dels
plans. El marc de coordinació estableix
tres nivells: òrgans de seguiment polític,
governança interna de l’Ajuntament i territori, veïns, veïnes i entitats.
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Òrgans de seguiment polític
El lideratge del projecte és del Govern municipal i de la
Regidoria de Presidència. L’òrgan de seguiment polític
és el Consell d’Administració de Foment de Ciutat, en el
qual hi estan representats tots els grups municipals, de
manera que s’hi reprodueix la mateixa distribució que al
ple municipal. Dins l’estructura tècnica, la responsabilitat
recau en la Gerència Municipal, que és qui efectua l’encàrrec a Foment de Ciutat.
Governança interna de l’Ajuntament
El Comitè Municipal de Pilotatge és l’òrgan de coordinació municipal en el qual estan representades totes les
àrees i districtes. És un espai de coordinació puntual que
permet a les principals àrees i districtes implicats tenir
una visió global de tot el programa.
Per a alguns temes d’especial rellevància s’han creat taules sectorials específiques, també en l’àmbit municipal,
com la Taula sectorial d’Educació, la Taula sectorial d’Habitatge i la Taula sectorial d’Activació Econòmica. Aquestes taules són els espais de definició estratègica en els
quals l’àrea, els agents o operadors que hi estan vinculats,
els districtes, Foment de Ciutat i la Regidoria defineixen
les prioritats compartides respecte dels temes tractats.

Procés de participació del Pla de Barris
Font: Ajuntament de Barcelona
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A cada districte s’ha creat una Taula
Gerencial, que és l’espai de seguiment i
de presa de decisions estratègiques en el
qual, juntament amb la Gerència del Districte, hi ha tots els tècnics del districte
vinculats al Pla de Barris.
De les taules gerencials se’n desprenen diferents espais/grups de treball per anar
definint i executant cadascuna de les línies
del Pla de Barris. En el dia a dia, hi ha un
equip més executiu, la Taula Executiva,
liderada pel cap de projecte del Pla i formada per les persones més vinculades a
cada barri.
Cal destacar que, en aquesta edició, donat
el volum de plans que ha de desplegar el
Districte de Nou Barris (cinc plans que
afecten nou dels tretze barris del districte), s’ha modificat puntualment aquesta
governança: s’ha introduït un perfil intermedi entre els cinc caps de projecte i l’estructura gerencial. Aquest perfil actua de
ròtula entre els diferents espais de coordinació, facilita la interlocució amb la Gerència del Districte i les diferents direccions
implicades i permet tenir, en tot moment,
una visió global de l’actuació del Pla de
Barris al Districte de Nou Barris.

És important, també, el valor afegit que
generen aquesta transversalitat i aquest
treball compartit en l’àmbit municipal.
També cal posar en valor la creació de
nous processos de coordinació que no existien prèviament. En aquest escenari, el Pla
de Barris actua com a ròtula per articular
aquests nous processos i per garantir-ne
el funcionament correcte. I això és així
perquè un dels objectius del Pla de Barris,
més enllà de la transformació dels barris,
és impulsar un canvi de treball en l’àmbit
municipal, basat a compartir els objectius
i alinear tots els agents implicats en la manera de resoldre’ls.
Territori, veïns i veïnes, i entitats
El Pla de Barris posa molta èmfasi en
el fet que la transversalitat interna es
traslladi a treball als barris i a vincular
tots els nous espais de treball municipal
interns a les dinàmiques de participació
i coproducció que, al mateix temps, s’impulsen amb els veïns i veïnes. Aquí és on
té un paper important el Grup Impulsor,
que en aquesta edició passa a anomenar-se Comissió de Seguiment del Pla de
Barris, com a espai de seguiment de tot el
desplegament del Pla. Al marge d’aquest

espai de seguiment, el Pla es treballa de forma conjunta amb veïns i veïnes i entitats en els espais de
treball comunitari propis de cada territori (taules de
treball). El Pla de Barris es suma als espais existents
o en crea de nous si es requereix.
En paral·lel a aquest marc de governança més executiva, s’ha cregut oportú mantenir l’existència del Consell Assessor per assistir en el disseny i l’aplicació del
Pla de Barris.
Consell Assessor
La voluntat del Pla de Barris de ser una política transformadora va motivar la creació d’un consell assessor.
Aquest consell reuneix un conjunt de persones amb un
coneixement contrastat sobre temàtiques concretes
que entren en total relació amb els àmbits del Pla de
Barris. La seva funció és aconsellar sobre el desenvolupament dels plans, avaluar-ne els resultats i proposar
millores, si s’escau, i contribuir a la difusió dels resultats, en especial de les actuacions que puguin ser de
major interès per a altres barris o àrees urbanes.
Un cop s’iniciï el desplegament del Pla de Barris, el
president o la presidenta del Consell escollirà els
membres que en formaran part. El Consell es reunirà
un cop al trimestre en una sessió de treball conjunta i
anualment per presentar un informe que recollirà les
seves propostes i avaluacions sobre el programa.

Governança interna de l’Ajuntament

Òrgans de seguiment
polític
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Consell d’Administració de Foment de Ciutat
Espai de seguiment polític del Pla de Barris

Consell d’Administració
de Foment de Ciutat

Regidoria de Presidència
Definició estratègica del Pla de Barris

Regidoria de Presidència

Consell Assessor

Comitè de Pilotatge
Òrgan de seguiment gerencial en l’àmbit de tot
l’Ajuntament

Comitè de Pilotatge

Taules Sectorials
Espais de definició estratègica d’àmbit general
del Pla de Barris. Espais de coordinació sectorial entre les Gerències de Districte, les àrees i
la gerència municipal

Taula de Seguiment Tècnic de Districte
Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

Ciutat Vella

Horta - Guinardó Sants - Montjuïc

Taula Gerencial
Espai de seguiment tècnic del Pla de Barris i
de presa de decisions estratègiques. Espai de
coordinació entre el districte, Foment de Ciutat
i les àrees
Treball tècnic informal
Espais, grups i/o reunions de treball (districte,
àrea o qui convingui) per a la definició o desplegament de temes concrets
Taula executiva Permanent
Grup executiu transversal que pilota el dia a dia
del Pla de Barris. Espai de rendiment de comptes
permanent

Territori , veïns i
veïnes, i entitats
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Comissions de Seguiment
Grup de veïns i veïnes que tenen per objecte fer el
seguiment i vetllar pel desenvolupament del Pla
de Barris
Taules de Treball
Espais de treball permanent que executen i donen
contingut a les accions del Pla de Barris, formats
per entitats i veïns i veïnes
Bloc 4 | Gestió i governança
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15 | Eines transversals
15.1 | Comunicació

Objectius de comunicació

Punt de partida: “Tot està connectat”

Els objectius de la comunicació del Pla de
Barris són dos. Per una banda, donar a
conèixer el pla i les seves accions com a
política pública que combat les desigualtats a la ciutat, posant per davant la importància dels barris, la seva situació i les
seves potencialitats, i com aquesta xarxa
té repercussions a la resta de Barcelona.
Per l’altra, convidar a implicar-se en el
desenvolupament del Pla al veïnat dels
barris on es desplega.

Les desigualtats a Barcelona es combaten
tant des de les petites accions comunitàries com des dels grans programes de ciutat.
Aquesta varietat d’estratègies i aquesta
amplitud d’accions són el principal repte a
l’hora de comunicar què pretén i com es
desenvolupa el Pla de Barris.

Els objectius específics són vetllar per
la claredat en l’estratègia comunicativa
(tots els districtes i sectors condueixen
una única narrativa), generar notorietat
en tots els canals disponibles de l’Ajuntament de Barcelona, fer circular la informació per tal de no perdre oportunitats
comunicatives i mesurar els impactes per
prendre decisions.

L’estratègia comunicativa del Pla de Barris permetrà explicar i implicar el veïnat
tant en la visió general del programa com
en els seus projectes concrets, i com tots
ells tenen un ressò i uns efectes. La multiplicitat d’aquests projectes és la que permet una comunicació que va d’allò tàctic
a allò general en diversos plans: de l’individual al col·lectiu, del puntual al permanent, del localitzat a l’extensiu, etc. El rang
i la naturalesa de les connexions varia però
la construcció narrativa és la mateixa, permeten informar del què i el com però fent
comprensible i rellevant el perquè.
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Per a múltiples variants
Pel que fa als públics als quals s’adreça,
es compta amb quatre variants o capes:
el públic afectat directament pel Pla de
Barris (veïnat, entitats, persones que fan
ús puntual del barri, persones treballadores, etc.); el públic de la resta de la ciutat,
que presenta afinitat amb el programa pel
que representa com a política pública municipal (s’inclouen també altres agents socials que operen a tota la ciutat); el públic
intern, tot aquell personal treballador de
l’Ajuntament relacionat amb el Pla de Barris, ja sigui directament o indirectament, i
el públic premsa, mitjans, líders d’opinió i
prescriptors afins.
Aquestes capes s’aborden des de diversos
canals: comunicació institucional i municipal, digital, campanyes publicitàries,
premsa i relacions públiques.
Participació ciutadana al barri del Poble-sec
Font: Ajuntament de Barcelona
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15 | Eines transversals
15.2 | 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 de 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.

Participació en
plans i accions

La participació i el treball comunitari en el Pla de Barris s’orienta cap a 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 ciutadana de
l’Ajuntament de Barcelona, que es va desenvolupar durant
la tardor del 2020.
El context de restriccions de les trobades presencials a causa de la crisi sanitària ha estat un repte per aconseguir una
participació oberta, plural, diversa i representativa, però la
metodologia s’ha adaptat per minimitzar aquestes dificultats.
Així doncs, s’han fet entrevistes i sessions de treball telemàtiques amb els principals agents socials del barri, s’han instal·
lat punts d’informació i recollida de propostes als carrers per
arribar a la ciutadania no organitzada i a col·lectius que habitualment no participen en les iniciatives proposades, i s’hi ha
pogut participar digitalment a través del decidim.barcelona,
que ha permès contribucions de perfils més joves.

Desenvolupament
de projectes
comunitaris

Enfortiment
del teixit social

La participació i el treball comunitari en el Pla de Barris
Font: Urbaning
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Però la participació ciutadana i el treball comunitari en el Pla
de Barris no es limita al moment de la definició, sinó que és
una constant, també en el desenvolupament i execució de les
accions del Pla.
Un dels espais centrals de participació i rendició de comptes
al llarg de tot el procés de desenvolupament dels plans de barris són les Comissions de Seguiment de cada barri (allò que
en els plans de barris 2017-2020 eren els Grups Impulsors).
Estan formades 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.
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 es suma.
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EL BARRI ET CRIDA
Procés participatiu

0.

1.

2.

3.

ANÀLISI DEL
BARRI:

PRIMERS
CONTACTES:

OBERTURA
DEL DEBAT:

VALIDACIÓ:

Març a octubre

19 a 27 d’octubre

28 d’octubre a 13 de Nov.

16 a 27 d’octubre

Sessions individuals o
en grup amb actors clau
per un primer contrast i
recollida d’informació i
propostes.

A) sessions temàtiques
per aprofundir en grans
A) Sessions
temàtiques
temes
del barri
per aprofundir
en grans
(habitatge,
joves,
temes del barri
convivència,
etc.)
(habitatge, joves,
convivència,
etc.) al
B)
Espai específic

A) Presentació i
validació dels resultats
del procés amb la
comissió de seguiment.

Mapa d’agents i analisi
del territori.

web del decidim.
C) Punts informatius
al carrer.

B) Publicació dels
resultats a l’espai web
del decidim.

També 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.
Però el Pla de Barris no només vetlla per treballar de manera
participada les propostes que impulsa, sinó que també té com
a objectiu enfortir el teixit social i comunitari dels barris on es
desplega. Per això impulsa línies de suport al teixit associatiu i, sobretot, treballa amb perspectiva comunitària totes
les seves accions, desplegant-les sempre amb implicació del
teixit comunitari, a partir de les seves necessitats i demandes.
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El procés participatiu del Pla de Barris
Font: Ajuntament de Barcelona

Bloc 4 | Eines transversals
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16 | Indicadors d’avaluació del projecte
16.1 | Organització del procés d’avaluació del Pla de Barris

El desplegament del Pla de Barris es fa
amb el compromís d’avaluar-ne els resultats i de capitalitzar-ne les experiències.
Aquesta avaluació comptarà amb diverses línies i espais de treball, igual que
l’edició passada.
Partint del model d’avaluació de l’anterior
pla, es preveu encarregar un pla d’avaluació que permeti fer una avaluació de la
nova edició 2021-2024, i alhora lligar-la
amb l’avaluació feta durant els últims quatre anys. Aquesta avaluació pivotarà sobre
diferents eixos.

Participació ciutadana al barri del Raval
Font: Ajuntament de Barcelona

Pla de Barris · Turó de la Peira i Can Peguera |

Avaluació dels impactes del Pla de Barris
-

Anàlisi i seguiment d’indicadors clau per cadascun dels àmbits territorials (barri): seguiment d’una graella d’indicadors considerats clau
per poder mesurar la vulnerabilitat d’un territori. Aquesta graella ja es va construir en el pla
d’avaluació de l’edició anterior i, per tant, permetrà continuar monitoritzant l’evolució dels setze
barris de l’edició anterior i afegir el seguiment
dels set nous barris. L’anàlisi també compta amb
la creació d’un barri fictici “contrafactual” amb
la voluntat de determinar si el Pla de Barris té
un impacte concret en els barris on s’aplica, a diferència d’altres barris similars on no s’hi actua
amb aquest programa. Així doncs, es vol avaluar
tant la millora dels indicadors de vulnerabilitat
dels barris on impacta el programa com l’efectivitat del mateix programa en la reducció de desigualtats existents.

-

Avaluació de projectes concrets: el pla d’avaluació comptarà amb l’avaluació d’aquells projectes que es considerin singulars i que es plantegi
convertir-los en estructurants. L’avaluació permetrà tenir la certesa del seu impacte i, per tant,
tenir més informació de cara a decidir-ne la continuïtat, al marge del Pla de Barris.

Anàlisi qualitativa sobre la implementació i disseny
-

Anàlisi i avaluació de la metodologia de desplegament del Pla: el Pla de Barris té la voluntat
d’innovar en la forma com es desplega la política
pública. Partint d’un treball estratègic amb les
àrees i districtes, té la voluntat de promoure un
desplegament amb mirada integral, treball transversal i desplegament local. L’anàlisi qualitativa
ha de permetre avaluar si aquest treball de proximitat i comunitari es produeix i si té millors resultats que altres formes d’aplicar la política pública.
Caldrà avaluar també el nivell de participació del
veïnat i el seu impacte en la definició i desplegament i l’evolució del capital social dels barris, que
el mateix Pla de Barris pretén reforçar.

Bloc 4 | Indicadors d’avaluació del projecte
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16 | Indicadors d’avaluació del projecte
16.2 | Presentació de resultats de l’avaluació

Tant el model d’avaluació com els resultats que es vagin obtenint es presentaran
en forma d’informe al Consell Assessor
del Pla de Barris. Serà el mateix Consell
Assessor qui, en el seus informes anuals o
de tancament, analitzarà els resultats de
l’avaluació i determinarà, si s’escau, les
alertes pertinents o correccions que cal
aplicar al programa de Pla de Barris per
millorar-ne els resultats.

Participació ciutadana al barri
del Poble-sec
Font: Ajuntament de Barcelona

