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INFORME REGIDOR, MAIG 2021 

Actuacions rellevants 

 

Onze actuacions més rellevants de març a maig: 

- Des de l’abril Torre Baró compta amb un nou centre d’atenció odontològica 
gratuïta per a persones vulnerables. El podeu trobar al número 3 de la Plaça 
dels Eucaliptus. 
 

- Es construirà dues noves escoles bressol a la Guineueta i a Trinitat Nova (com 

a molt tard el 2024). La de Trinitat Nova tindrà set grups (carrer Palamós) i 

l’altre de la Guineueta també disposarà de set grups (Can Carreras). 

 

- Celebració del 90è aniversari de la Segona República, al 13 d’abril al Pati de la 

Seu del districte i el 18 d’abril a la Plaça de la República.  

 

- Consells de Barri durant el mes d’abril i maig, on hem explicat el Pla d’Actuació 

del districte i el Pla d’Inversió Municipal.  

 

- A mitjans d’abril vam presentar el segon Pla de Barris de Nou Barris i Horta 

Guinardó. El nostre districte disposa de 43 milions d’euros per executar les 

diverses accions que s’aniran desgranant a través de grans eixos:  

 

 Educació i Salut Pública 

 Economia i ocupació 

 Accions per al jovent 

 Equipaments, urbanisme i habitatge 

 Memòria històrica 

 

Aquest Pla de Barris que va del 2021 al 2024, s’amplien de 5 a 9 barris, de 

manera que cobreix el 70% del territori. Així, es dóna continuïtat a Roquetes, 

Trinitat Nova i Zona Nord, i es desplega al Verdun, Prosperitat, Turó de la Peira 

i Can Peguera. 

- Degut a la pandèmia no es va poder celebrar Sant Jordi com altres anys però 

les entitats, associacions van organitzar diverses activitats durant tota la 

setmana.  

 

- A finals d’abril es va acordar entre l’Ajuntament i Endesa el pla d’inversió de 

43,2 milions d’euros que permetrà augmentar la qualitat del subministrament 

elèctric a tota la ciutat. Al nostre districte els talls es van concentrar bàsicament 

a Torre Baró i Trinitat Nova. Ara mateix, la companyia està duent a terme un 

estudi de la xarxa de baixa tensió per saber on cal actuar i evitar nous episodis. 

A Nou Barris s’han concretat 20 intervencions per millorar aquesta xarxa de 

baixa tensió. Una d’elles ja s’està duent a terme. És al carrer Lliçà de Torre 

Baró, on s’estan fent les obres d’infraestructura necessària per al futur 
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soterrament del cablejat elèctric aeri de baixa tensió. 

 

- Primeres pedres d’habitatge públic a Nou Barris. Actualment hi ha en marxa 

tres promocions més d’habitatge públic protegit a Nou barris, una a Torre Baró i 

dos a Trinitat Nova. Es tracta d’una promoció de 47 habitatges a Torre Baró, 

prevista per a la segona meitat del 2022, del cohabitatge a càrrec de la 

cooperativa Sostre Cívic del pla dels Cirerers, amb 29 habitatges més que 

s’acabaran de construir a finals d’aquest any, i de la ja esmentada promoció 

de 31 habitatges de lloguer a Torre Baró, prevista per al primer trimestre del 

2023. 

També està previst que durant aquest 2021 comencin les obres de dues 

promocions més a Trinitat Nova, amb un total de 179 habitatges de lloguer i de 

dret de superfície. En total, el parc d’habitatge protegit a Nou Barris 

s’incrementarà en 353 habitatges més, on hi podran viure unes 880 persones. 

 

- El dijous 6 de maig vam fer una sessió informativa virtual, dirigida a les entitats 

i ciutadania per presentar el projecte de renovació del mercat de Montserrat. 

Aquestes obres es duran a terme entre el 2022 i 2023. La construcció del nou 

Mercat de Montserrat suposa també una replantejament de l’espai que hi ha 

entre els carrers Via Favència, Aiguablava, carrer de les Torres i Camí Vell de 

la Pedrera, amb la voluntat que continuï sent un node de relació entre els 

diferents barris del voltant.   

 

- Aquest any no celebrem la Festa Major de Nou Barris. Per aquest motiu hem 

decidit, sota el nom de “Celebrem la primavera a Nou Barris”, organitzar un cap 

de setmana (14, 15 i 16 de maig) ple de propostes diverses, com el mercat 

artesanal, concert de la Banda Municipal de Barcelona, màgia, teatre... tot 

òbviament dins dels marges que ens permet la pandèmia.  

 

- Presentació Pla  l’Estratègia municipal contra la soledat, un programa que vol 

vetllar pel benestar de la ciutadania amb la promoció de relacions de qualitat, 

sòlides i duradores. Ho vam fer en un acte que va tenir lloc el passat 29 d’abril, 

amb la presència entre d’altres del regidor d’Infància, Joventut i Persones 

Grans, Joan Ramon Riera, que es va encarregar de la presentació, i 

representants de diversos col·lectius d’infància, joventut, feminismes, gent gran 

i persones amb discapacitat. L’Estratègia municipal contra la soledat” busca 

afavorir un canvi cultural en la manera de relacionar-nos, tot fomentant la 

confiança, les relacions sòlides i duradores, i vetllant pel benestar de tothom 

per no deixar ningú enrere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/comencen-les-obres-dun-edifici-de-31-habitatges-de-lloguer-public-a-torre-baro-2_1061582


 

3 
 

Sis eixos d’actuació 

 

L’Estratègia municipal contra la soledat es planteja amb un horitzó de treball de 

deu anys (2020-2030), i a partir de sis línies estratègiques transversals i 

complementàries: 

1. Oferir serveis i recursos que orientin i acompanyin les persones davant 

la soledat 

2. Sensibilitzar sobre la soledat i lluitar contra l’estigma 

3. Fer dels barris de la ciutat espais de relació, reforçant espais 

accessibles i processos comunitaris i reforçant serveis o programes municipals 

a les llars com a primer element de detecció i prevenció 

4. Repensar la ciutat en clau de lluita contra la soledat. Espais i 

equipaments on crear nous vincles 

5. Treballar en xarxa institucional, amb entitats i altres ciutats. Intercanviar 

coneixements i buscar solucions davant el problema global de la soledat 

6. Revisar protocols i sistemes interns de funcionament i d’organització per 

remoure inèrcies i promoure les adaptacions necessàries per fer front als nous 

reptes de soledat 

Informe sobre activitats previstes a l’estiu en el districte 

 

La proposta de campanya de vacances per a infants, adolescents i joves s’adapta al 

moment que s’està vivint, convertint-se en un element important per ajudar i orientar a 

infants, adolescents i joves cap a l’aprenentatge, oferint un entorn educatiu dins de les 

activitats de lleure. Per això s’intenta accentuar la intencionalitat formativa sense 

oblidar, en cap moment, que els infants estan gaudint del joc i de l’esport. Un altre 

objectiu és oferir un espai  que equilibri i millori les oportunitats  d’accedir a recursos 

de lleure de qualitat. 

Amb motiu de les restriccions derivades de la gestió de la pandèmia, la tramitació 

presencial (inscripcions i sol·licituds d’ajuts econòmics), s’ha adaptat definitivament al 

format telemàtic. Des del districte s’ha treballat, i es continua treballant, per donar el 

suport digital necessari a totes les entitats organitzadores i promotores, per tal de 

poder garantir que tothom pugui accedir, fent un acompanyament individualitzat a  les 

famílies que ho sol·licitin. 

L’oferta d’activitats de la campanya de vacances per a infants, adolescents i joves que 

s’organitza des del Districte de Nou Barris, igual que es va fer l’estiu de l’any 2020 s’ha 

ampliat, no només en nombre i tipus d’activitats, sinó també en el període. 

Habitualment les activitats es desenvolupen durant els mesos de juliol i setembre, però 

aquest any, a l’igual que al 2020, s’ha incrementat especialment la programació del 

mes d’agost.  

L’any passat es va iniciar una feina de planificació de l’oferta amb la Direcció 

d’infància, joventut i gent gran, pla de barris i els centres de serveis socials del 

districte. Enguany s’ha enfortit aquest manera de treballar conjunta i coordinadament 

per fer una valoració de la demanda, un anàlisi de l’oferta i una planificació  de 
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propostes que pugui donar cobertura, en la mesura del possible, als col·lectius 

d’infants, adolescents i joves en risc, per territoris i per tipus d’activitats. 

Arrel del treball que s’ha estat realitzant durant l’últim any des de la Direcció de Serveis 

a les Persones i al Territori del Districte de Nou Barris, s’ha elaborat una estratègia per 

l’èxit educatiu d’infants i joves de Nou Barris, entenent aquest èxit com un procés 

multidimensional. Aquesta estratègia és fruit d’un procés de treball compartit amb 

diversos agents del territori, recollint la diagnosi, les línies d’actuació prioritàries, els 

objectius i les accions planificades per poder assolir la fita que s’ha proposat. En 

aquest sentit s’està treballant per donar una orientació nova adreçada a la petita 

infància i a l’adolescència, ja que s’ha detectat que són franges d’edat que fins ara han 

estat poc ateses. La petita infància esdevé una etapa clau en la que es necessari 

assegurar l’estimulació suficient com a factor que contribueix a aquest èxit. I en 

l’adolescència, entenent-la com una de les etapes de transició a la vida adulta més 

important, s’ha de poder realitzar una orientació i un acompanyament que tinguin en 

compte els propis interessos i habilitats de l’adolescent. S’està treballant per oferir 

noves activitats durant els mesos d’estiu que puguin ajudar i contribuir, mitjançant el 

lleure, a aconseguir els objectius marcats a l’estratègia. 

 

L’oferta d’activitats d’estiu al Districte de Nou Barris és la següent: 

 

1. Campanya de Vacances 2021 T’Estiu Molt 
 

Campanya de ciutat amb un marc de gestió específic que promou i dona a conèixer a 

la ciutadania una àmplia i variada oferta d’activitats. L’oferta final s’acaba concretant 

en funció de les iniciatives que les entitats promotores impulsen i a les que les famílies 

s’acaben inscrivint.  

 

Està organitzada per la Direcció d’Infància, joventut i gent gran de l’ajuntament de 

Barcelona. Els preus són homologats i es pot sol·licitar beca per una quinzena coma 

màxim en funció dels ingressos familiars. 

 

1.1 Activitats de lleure: 

Casals d’estiu, bressols d’estiu, colònies, campaments, rutes i estades culturals fora de 

Catalunya. Adreçades a infants i adolescents d’entre 1 i 17 anys.  

 

TIPUS ACTIVITAT NOMBRE PLACES BARRI PERIODE EDATS 

CASAL D’ESTIU 60 CAN PEGUERA JULIOL 5 A 13 
CASAL D’ESTIU 150 CANYELLES JULIOL 3 A 12 
CASAL D’ESTIU 120 CIUTAT MERIDIANA JULIOL/SETEMBRE 3 A 12 
CASAL D’ESTIU 70 CIUTAT MERIDIANA JULIOL 6 A 14 
CASAL D’ESTIU 100 CIUTAT MERIDIANA JULIOL 6 A 14 
COLÒNIES 100 CIUTAT MERIDIANA JUNY/JULIOL 6 A 16 
CASAL D’ESTIU 150 GUINEUETA JULIOL 3 A 14 
CASAL D’ESTIU 150 GUINEUETA JULIOL 3 A 5 
CASAL D’ESTIU 150 GUINEUETA JULIOL/SETEMBRE 3 A 14 
CASAL D’ESTIU 100 GUINEUETA JULIOL/SETEMBRE 3 A 12 
CASAL D’ESTIU 44 GUINEUETA JULIOL  3 A 14 
COLÒNIES 30 GUINEUETA JULIOL 6 A 16 
COLÒNIES 44 GUINEUETA JULIOL 6 A 14 
COLÒNIES 12 GUINEUETA JULIOL 15 A 17 
ESTADES CULTURALS 12 GUINEUETA JULIOL 15 A 17 
CASAL D’ESTIU 150 PORTA JULIOL 3 A 5 
CASAL D’ESTIU 150 PORTA JULIOL 6 A 12 
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1.2 Activitats esportives:  

 

Pre-campus, Campus Olímpia específics, Campus Olímpia poliesportius, Campus de 

Natura, Campus Jove, Casals Esportius, Estades Esportives, Rutes Esportives. 

Adreçades a infants i adolescents de 3 a 17 anys. 

 
 

TIPUS ACTIVITAT NOMBRE PLACES BARRI PERIODE EDATS 

CASAL ESPORTIU 130 CANYELLES JULIOL 4 A 15 
OLÍMPIC ESPECÍFIC 30 CIUTAT MERIDIANA JULIOL 8 A 17 
OLÍMPIC JOVE 15 CIUTAT MERIDIANA JULIOL 12 A 17 
OLÍMPIC POLIESPORTIU 15 CIUTAT MERIDIANA JULIOL 6 A 11 
OLÍMPIC PRECAMPUS 24 CIUTAT MERIDIANA JULIOL 3 A 5 
CASAL ESPORTIU 120 CIUTAT MERIDIANA JULIOL 4 A 13 
CASAL ESPORTIU 150 PORTA JULIOL/SETEMBRE 3 A 17 
OLÍMPIC ESPECÍFIC 50 PORTA JULIOL 8 A 17 
OLÍMPIC JOVE 15 PORTA JULIOL 12 A 17 
OLÍMPIC POLIESPORTIU 20 PORTA JULIOL 6 A 11 
OLÍMPIC PRECAMPUS 24 PORTA JULIOL 3 A 5 
CASAL ESPORTIU 130 PORTA JULIOL 4 A 13 
CASAL ESPORTIU 80 PROSPERITAT JULIOL 4 A 13 
CASAL ESPORTIU 150 TURÓ DE LA PEIRA JULIOL 3 A 14 
OLÍMPIC POLIESPORTIU 20 TURÓ DE LA PEIRA JULIOL/SETEMBRE 6 A 8 
OLÍMPIC POLIESPORTIU 10 TURÓ DE LA PEIRA JULIOL/SETEMBRE 9 A 12 
OLÍMPIC PRECAMPUS 15 TURÓ DE LA PEIRA JULIOL/SETEMBRE 3 A 5 
CASAL ESPORTIU 150 TURÓ DE LA PEIRA JULIOL 3 a 14 
ESTADES ESPORTIVES 30 VERDUM JULIOL 12 A 17 
CASAL ESPORTIU 15 VILAPICINA JULIOL 4 A 12 
OLÍMPIC PRECAMPUS 40 VILAPICINA JULIOL/AGOST/SETEMBRE 3 A 5 
OLÍMPIC POLIESPORTIU 180 VILAPICINA JULIOL/AGOST/SETEMBRE 6 A 16 
OLÍMPIC ESPECÍFIC 100 VILAPICINA JULIOL/SETEMBRE 8 A 17 
OLÍMPIC ESPECÍFIC 100 VILAPICINA JULIOL/SETEMBRE 8 A 17 
OLÍMPIC ESPECÍFIC 100 VILAPICINA JULIOL/SETEMBRE 8 A 17 
TOTAL PLACES 1.713    

 
 
 
 
 
 
 

CASAL D’ESTIU 70 PORTA JULIOL 3 A 12 
CASAL D’ESTIU 50 PORTA JULIOL 3 a 14 
CASAL D’ESTIU 100 PROSPERITAT JULIOL/SETEMBRE 3 A 12 
CASAL D’ESTIU 100 PROSPERITAT JUIOL/SETEMBRE 3 A 12 
CASAL D’ESTIU 100 PROSPERITAT JULIOL 3 A 11 
CASAL D’ESTIU 150 PROSPERITAT JULIOL  3 A 14 
CASAL D’ESTIU 60 PROSPERITAT JULIOL 3 A 14 
CASAL D’ESTIU 100 PROSPERITAT JULIOL/SETEMBRE 3 A 12 
CASAL D’ESTIU 80 PROSPERITAT JULIOL 3 A 12 
COLÒNIES 30 PROSPERITAT JULIOL 6 A 11 
CAMPAMENTS 23 PROSPERITAT JULIOL 12 A 17 
CASAL D’ESTIU 50 ROQUETES JULIOL 3 A 14 
COLÒNIES 50 ROQUETES JULIOL 6 A 14 
CASAL D’ESTIU 40 TRINITAT NOVA JULIOL 3 A 4 
CASAL D’ESTIU 100 TRINITAT NOVA JULIOL 3 A 13 
CASAL D’ESTIU 20 TRINITAT NOVA AGOST 3 A 13 
CAMPAMENTS 48 TRINITAT NOVA JULIOL 11 A 16 
CASAL D’ESTIU 150 TURÓ DE LA PEIRA JULIOL 3 A 14 
CASAL D’ESTIU 30 TURÓ DE LA PEIRA JULIOL/SETEMBRE 3 A 12 
CASAL D’ESTIU 90 VALLBONA JULIOL 3 A 12 
CASAL D’ESTIU 60 VERDUM JULIOL 3 A 14 
COLÒNIES 205 VERDUM JULIOL 4 A 12 
CAMPAMENTS 60 VERDUM JULIOL 12 A 17 
CASAL D’ESTIU 190 VERDUM/ROQUETES JULIOL 3 A 12 
CASAL D’ESTIU 75 VERDUM/ROQUETES JULIOL 12 A 14 
CASAL D’ESTIU 100 VILAPICINA JULIOL/SETEMBRE 3 A 10 
CASAL D’ESTIU 50 VILAPICINA JULIOL/SETEMBRE 10 A 14 
CASAL D’ESTIU 80 VILAPICINA JULIOL 3 A12 
CASAL D’ESTIU 20 VILAPICINA JULIOL 3 A 12 
TOTAL PLACES 4.705    
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1.3 Activitats sòcio-culturals-Tallers temàtics: 

Tallers temàtics TIC, tallers arts plàstiques, arts escèniques, arts musicals. Adreçades 

a infants i adolescents d’entre 12 i 17 anys. 

 
 

TIPUS ACTIVITAT NOMBRE PLACES BARRI PERIODE EDATS 

TALLERS ARTS MUSICALS 160 CIUTAT MERIDIANA JULIOL 5 A 17 
TALLERS ARTS MUSICALS 50 CIUTAT MERIDIANA JULIOL 5 A 13 
TALLERS ARTS MUSICALS 50 PORTA JULIOL 5  A 17 
TALLERS ARTS MUSICALS 50 TORRE BARÓ JULIOL 5 A 13 
TALLERS ARTS MUSICALS 50 TRINITAT NOVA  JULIOL 5 A 17 
TALLER TEMÀTIC COMBINAT 50 TRINITAT NOVA JULIOL 12 A 17 
TALLERS ARTS MUSICALS 50 VALLBONA JULIOL 5 A 17 
TALLERS ARTS ESCÈNIQUES 20 VILAPICINA JULIOL 12 A 16 
TOTAL PLACES 530    

 

 
1.4 Activitats familiars: 

Es realitzen en família. Activitats lúdiques per a pares/mares i fills/es junts. Es realitzen 

a qualsevol espai, ja sigui obert o tancat. 

 
 

TIPUS ACTIVITAT NOMBRE PLACES BARRI PERIODE EDATS 

FAMILIAR 30 CIUTAT MERIDIANA JULIOL 1 A 10 
FAMILIAR COCRIANÇA 15 ROQUETES JULIOL 1 A 6 
TOTAL PLACES 45    

 
1.5 Activitats adaptades: 

 

Poden ser de qualsevol àmbit. Adreçades a menors de 21 anys. Els infants i 

adolescents amb discapacitat també poden participar en altres activitats de la 

Campanya de Vacances d’Estiu que no siguin específicament adaptades i poden 

sol·licitar monitors/es de suport de manera gratuïta.  

 
TIPUS ACTIVITAT NOMBRE PLACES BARRI PERIODE EDATS 

ACTIVITAT ADAPTADA 90 TURÓ DE LA PEIRA JULIOL 2 A 17 
TOTAL PLACES 90    

 
 
Complementàriament, l’Institut Municipal de  Persones amb Discapacitat també 

contacte persones de suport en casals o activitats de la campanya ordinaris per 

aquelles persones que presentant alguna discapacitat. En el moment de la inscripció si 

la família o notifica o l’entitat ho detecta ho sol·licita. 

  

Els casals d’estiu ordinaris representen el gruix principal de la campanya, 

complementats amb aquells de caràcter esportiu (casal esportiu, campus Olímpia...) i 

els tallers temàtics. Així com la gran majoria està dirigida a infants d’entre 3 i 12 anys. 

L’oferta, desigual en barris, es troba directament relacionada amb la distribució dels 

diferents equipaments al territori, principalment centres escolars, però també camps de 

futbol i altres instal·lacions esportives. 

 

Per assegurar la participació dels infants interessats en l’oferta de les activitats de la 

Campanya d’Estiu, l’Ajuntament de Barcelona activa un sistema d’ajuts econòmics 

adreçat als nuclis de convivència que viuen a la ciutat i que puguin justificar la 

necessitat d’un suport econòmic. Es bequen un màxim de 10 dies els Campus 
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Olímpia, Casals d’Estiu i esportius, i amb un màxim de 14 dies en el cas dels Bressols 

d’Estiu, de les Colònies, Rutes, Campaments i Sortides Culturals fora de Catalunya, 

per infant inscrit i vàlid per a tots els infants del nucli de convivència. Depenen de la 

capacitat econòmica de les famílies els ajuts podran suposar un 30, 60 o 90 % del 

preu total de l’activitat. En cap cas es podrà superar el 90%. 

 

Per poder garantir el període no cobert pels ajuts econòmics prestats per l’Ajuntament 

de Barcelona, des del Districte de Nou Barris es treballa conjuntament amb Serveis 

Socials per poder assegurar que els infants més vulnerables i amb un diagnòstic de 

risc, puguin participar en les activitats de lleure. 

 

2. Oferta de lleure organitzada pel Districte 

 

Com s’ha comentat a l’inici de l’informe, el grup de treball liderat per la Direcció de 

serveis a les persones i territori del Districte i constituït per aquesta, professionals de 

pla de barris i  dels centres de serveis socials han coorganitzat les activitats que es 

descriuen a continuació: 

 

2.1 Casals infantils i ludoteques municipals 

 

Els casals infantils i ludoteques municipals desenvolupen la seva activitat durant les 

tardes de quasi bé tot l’any, i durant el mes de juliol passen a fer-ho als matins. Són 

serveis públics de proximitat adreçats a la població infantil d’entre 3 i 14 anys. Els seus 

objectius són educar en el lleure a través de programes d’activitats basats en el joc i 

l’activitat lúdica, contribuint d’aquesta manera en el seu procés evolutiu i educatiu, 

sense discriminacions de cap tipus, involucrar a les famílies en aquest procés, 

transmetre valors i ajudar-los a descobrir i estimar el seu entorn social.  

 

Organitzats i finançats pel districte. 

 

A partir de la valoració realitzada amb SS i PdB es detecta la necessitat de poder oferir 

en el mes d’agost una oferta educativa per infants amb contextos de major 

vulnerabilitat, es prioritza la cobertura dels àpats, la gratuïtat i l’amplitud en les edats 

dels infants participants; d’aquí sorgeixen les següents iniciatives: 

 

2.2 Casal d’Estiu Victor Català (agost) 

 

És un casal d’estiu finançat pel districte i gratuït per les persones usuàries en horari de 

9h a 17h amb dinar inclòs durant el mes d’agost. Tindran prioritat aquells infants 

derivats per serveis socials de diferents barris del districte. Adreçat a 70 infants d’entre 

3 i 12 anys (25 places per infants d’entre 3 i 5 anys, i 45 places per infants d’entre 6 i 

12 anys). Organitzat i finançat pel districte. 

 

2.3 Roquetes Verdun (agost) 

 

És un casal d’estiu finançat per Pla de Barris i gratuït per les persones usuàries  en 

horari de 9h a 17h amb dinar inclòs durant el mes d’agost. Tindran prioritat aquells 



 

8 
 

infants derivats per serveis socials de diferents barris del districte. Adreçat a 100 

infants d’entre 6 i 12 anys. Organitzat en dos torns, la temàtica del casal és el 

coneixement i la cura del barri.  

Organitzat i finançat per Pla de Barris.  

 

2.4 Zona Nord (agost) 

 

És un casal d’estiu finançat per Pla de Barris i gratuït per les persones usuàries  en 

horari de 9h a 17h amb dinar inclòs durant el mes d’agost. Tindran prioritat aquells 

infants derivats per serveis socials de diferents barris del districte.  

Organitzat en dos torns dona cobertura a 100 infants d’entre 3 i 12 anys (20 places per 

infants d’entre 3 i 5 anys, i 80 places per infants d’entre 6 i 12 anys).  

La temàtica del casal són les emocions, el treball en favor del benestar emocional dels 

infants. 

Organitzat i finançat per Pla de Barris. 

 

2.5 Casals urbans Baobab 

 

Activitats de lleure educatiu en format casal d’estiu per infants d’educació infantil i 

primària. Es duu a terme principalment en escoles públiques en alguns dels barris on 

està present Pla de Barris. Adreçat a infants d’entre 4 i 12 anys. És una oferta que es 

desenvolupa durant el mes d’agost. L’accés és gratuït per les persones usuàries. Es 

prioritari per aquells infants derivats per agents del territori com ara l’escola, serveis 

socials i entitats coneixedores de situacions familiars complexes. En el cas de Nou 

Barris es du a terme al barri de la Trinitat Nova. Enguany l’oferta és de 86 places en 

total. Organitzat i finançat per Pla de Barris amb la col·laboració de l’IMEB. 

 

El Baobab és un programa impulsat pel Pla de Barris conjuntament amb l’Institut 

Municipal d’Educació de Barcelona. És un programa de lleure educatiu de base 

comunitària i que la seva finalitat és fomentar els vincles entre els infants i les seves 

famílies, i els esplais i caus del territori durant tot l’any. L’equip de monitors està 

conformat com a mínim per un 50% de joves del territori, preferentment monitors i 

monitores que participin en entitats de lleure educatiu del barri (espais i caus). 

 

2.6 Temps de joc 

 

Casal d’estiu per a infants amb especial vulnerabilitat. Els seus objectius són promoure 

el desenvolupament positiu d’infants i famílies a través de la pràctica esportiva i el 

lleure i conèixer en profunditat el comportament dels infants. El projecte ofereix 

cobertura educativa i alimentària als infants en situació d’extrema necessitat derivats 

de Serveis Socials. Desenvolupa una activitat esportiva i física amb els nens i nenes 

treballat de manera transversal els hàbits d’alimentació i higiene. Adreçat a infants 

d’entre 5 i 12 anys derivats de Centres de Serveis Socials. S’organitzen a la Zona Sud 

i la Zona Nord (Escola Elisenda de Montcada). Organitzats i finançats per l’IMSS. 
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3. Altres activitats de lleure per adolescents i joves 

 

Si bé hi ha poca oferta per a joves i adolescents, és recorrent la baixa participació 

d’aquest col·lectiu en aquest tipus d’activitats. Per això es contempla la possibilitat de 

realitzar dinamitzacions a diferents indrets del districte en un horari de 18 a 21h. que 

és la franja horària en la que surten al carrer, amb la presència d’educadors amb 

propostes d’activitats diàries. 

3.1 Activitats de dinamització per adolescents 

 

Programació diària d’activitats variades que es realitzaran de dilluns a divendres entre 

l’1 de juliol i el 5 de setembre als barris de Turo, Can peguera i Prosperitat. L’horari en 

el que es desenvoluparà l’activitat serà de 18h a 21h, i comptarà amb la presencia de 

4 educadors, dos a cada espai  que vetllaran pel bon desenvolupament de les 

activitats.  

El principal element  és que es començarà el  juliol per a reforçar el vincle amb 

adolescents i joves i establir un programa de referents, acompanyament i lleure 

educatiu al llarg de l’any. Donat que ens aquests barris la línia de treball amb 

adolescents i joves és un dels objectius marcats en el pla de treball de pla de barris. 

 

Les activitats es realitzaran al pati de l’escola Turó de la Peira i al pati de l’escola 

Tibidabo. Adreçat a adolescents i joves d’entre 12 i 18 anys. Organitzades i finançades 

per Pla de Barris. 

 

3.2 Patis oberts a l’estiu (juliol i agost) 

 

Obertura dels patis escolars com a espai d’ús públic, per a famílies, infants i 

adolescents. Cada pati compta amb un servei de monitoratge que obrirà i tancarà el 

pati escolar dins l’horari establert, vetllant pel bon ús de la instal·lació i establint 

dinàmiques de relació entre els infants i joves. 

 

Tot i que durant aquest curs han estat tancats, s’ha fet un sondeig entre vàries escoles 

del districte des de l’IMEB i han valorat positivament les respostes. Les escoles que 

han acceptat tirar endavant el projecte de patis oberts obrint durant els mes de juliol 3 

hores per la tarda són: 

 

- Escola El Turó. 

- Institut Escola Antaviana. En aquest cas com que és refugi climàtic també 

s’obriria durant el mes d’agost. 

- Escola Mercè Rodoreda 

 

Per la franja d’edat de joves i adolescents encara no està tancada tota l’oferta, 

continuem treballant per poder oferir activitats al districte i possibles experiències a 

altres activitats organitzades e en altres punts de la ciutat. 
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Estat d’obres  

 

- Reurbanització interiors Trinitat Nova (Fase I): Es preveu finalitzar les obres 

a finals d’abril de 2021. 

- Enllumenat ornamental aqüeducte Ciutat Meridiana: Es preveu fer la 

programació dels escenaris lumínics a finals d’abril. 

- Rehabilitació pista esportiva CEM Guineueta: Es preveu finalitzar les obres 

al maig de 2021. 

- Escales mecàniques Ciutat Meridiana: Es preveu finalitzar les obres a finals 

de juny de 2021. 

- Casal de Joves de Prosperitat: Obres en licitació. Es preveu executar les 

obres des del juny-21 a l’octubre-22. 

- Entorns casal de Joves de Prosperitat: Es preveu iniciar les obres un cop 

s’hagin finalitzat les del casal, i acabar-les el juliol de 2023. 

- Escales Les Agudes: Obres en licitació. Es preveu executar les obres de 

l’agost-21 al març-22. 

- Balcó d'equipaments Can Peguera: Obres en licitació. Es preveu executar 

obres del setembre-21 a octubre-22. 

- Reurbanització Interiors Canyelles (Fase I): Obres en licitació. Es preveu 

executar les obres del juliol-21 al juliol-22. 

- Modificació de la sala de màquines del llac del parc central de Nou Barris: 

Obres en licitació. Es preveu executar obres les entre agost i desembre de 

2021. 

- Reurbanització carrer Llopis i Pla dels Cirerers: Obres en licitació. Es 

preveu executar les obres del setembre-21 al juny-22. 

- Parc Central Torre Baró (Font Magués): Obres en licitació. Es preveu 

executar les obres del juliol-21 al desembre-21 

 


