Conjunt dels projectes i serveis incorporats a l’Estratègia d'inclusió i de reducció de les desigualtats socials de
Barcelona 2017-2027
Objectiu general 5
Disminuir les desigualtats socials territorials.
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Direcció
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de
Model
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Model
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de
Model
Urbà.
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altres entitats
que participen

Aplicar contribucions especials en cas de inversió municipal per garantir l’estabilitat i 1,2,3,4,5,6, + de 2 anys
accessibilitat del lloguer
7,8,9,10

obj.
obj.
general línia
En fase de 5
5.1
disseny

Elaborar un estudi d’impacte habitacional en cada intervenció municipal de millora urbana. 1,2,3,4,5,6, + de 2 anys
7,8,9,10

En fase de 5
disseny

5.1

Garantir el control de les rendes del sòl que hi ha al voltant de les millores urbanes, per 1,2,3,4,5,6, + de 2 anys
controlar les plusvàlues, mitjançant el tanteig i retracte per la compra de sòl.
7,8,9,10

En fase de 5
disseny

5.1

Crear una carrega urbanística del cost de millora al propietari, en cas de venda o increment 1,2,3,4,5,6, + de 2 anys
de lloguer o venda posterior a la inversió municipal. També subvencions públiques 7,8,9,10
condicionades al manteniment del lloguer.

En fase de 5
disseny

5.1

descripció

districtes

temporalitat

estat

Institut
Municipal
d'habitatge
Barcelona

Programa
litigació
de estratègica

de ICAB, FABV,
PAH,
Observatori
DESC

Posada en marxa del programa de litigació estratègica en el parc privat consistent en 1,2,3,4,5,6, Permanent (és En fase de 5
contractar advocats de prestigi especialistes en habitatge per a que representin a les 7,8,9,10
un servei)
disseny
comunitats de veïns de propietats verticals formades majoritàriament per llogaters de
renda antiga en les que es detecten processos que poden desembocar en l'expulsió dels
veïns. Els casos seran triats segons el protocol que s'elaborarà fruit del treball dels
participants del Grup creat en el sí del Consell de l'habitatge Social de Barcelona. En
paral·lel s'està estudiant signar un conveni amb l'ICAB per formar advocats especialistes en
matèria d'habitatge

5.2

Pla de barrisPromoure
la
rehabilitació
i
millora
de
l'accessibilitat dels
habitatges
Districte Horta- Pla
de
Guinardó
Barris_Millores
(Ajuntament de accessibilitat Av.
Barcelona)
Jordà

Desprès d'un mapeig , detecció i diagnóstic de necessitats d'habitatges amb dèficits 7
susceptibles de rehabilitació , es determinen aquells en que es pot fer una intervenció
rehabilitadora en funció del pressuspost assignat per aquest projecte

2 anys

5

5.3

Millores de l'accessibilitat de l'Av. Jordà com a eix de comunicació del barri, arranjant els 7
escocells amb una solució que permeti millorar tant l'arbrat com l'accessibilitat de les
voreres

Permanent (és En fase de 5
un servei)
disseny

5.3

Districte HortaGuinardó
(Ajuntament de
Barcelona)

Pla
de Pla de Barris Barris_Millores
Foment
de
entorn Font del ciutat
Roure a Sant Genís

Millores a l'entorn de la Font del Roure a Sant Genís consistents en l'arranjament de les 7
escales del C. Cànoves, construcció de murs de contenció, millores del verd i de la zona
d'estada, per garantir una millor mobilitat dels veïns al barri i un major aprofitament dels
espais verds i d'interrelació

Permanent (és En fase de 5
un servei)
disseny

5.3

Districte HortaGuinardó
(Ajuntament de
Barcelona)

Pla
de Pla de Barris - Millores de l'accessibilitat a la Pl. existent entre Fastenrath i Rossell al barri de la Teixonera 7
Barris_Millores
Foment
de per aconseguir que les zones d'estada siguin accessibles i millorar la comunicació i les zones
accessibilitat
Pl. ciutat
verdes del barri
Fastenrath/Rossell

Permanent (és En fase de 5
un servei)
disseny

5.3

Districte Horta- Pla
de Pla de Barris - Reurbanització del C. Olvan, millorant els accessos, el soterrament de serveis i 7
Guinardó
barris_Urbanitzaci Foment
de l'accessibilitat de voreres i guals pels vianants
(Ajuntament de ó C. Olvan
ciutat
Barcelona)

Permanent (és En fase de 5
un servei)
disseny

5.3

Districte HortaGuinardó
(Ajuntament de
Barcelona)

Pendent
d’inici

Districte Horta- Pla
de Pla de Barris - Reurbanització de l'Av. Elias Pagés, millorant els accessos, el soterrament de serveis i 7
Guinardó
Barris_Urbanitzaci Foment
de l'accessibilitat de voreres i guals pels vianants
(Ajuntament de ó Av. Elias Pages ciutat
Barcelona)

Permanent (és En fase de 5
un servei)
disseny

5.3

Districte
Nou Pla de barris de Foment
Barris
Trinitat Nova
Ciutat
(Ajuntament de
Barcelona)

de És una iniciativa municipal que, en col·laboració amb els veïns i veïnes i amb una dotació 8
pressupostària extraordinària, posa en marxa accions socials, econòmiques i urbanes per
millorar els barris que més ho necessiten.El Pla de Barris estableix una nova manera de
treballar entre l'administració i els barris, que es basa en la suma de la creativitat i l'eficàcia
de l'acció veïnal amb la capacitat i els recursos de l'Ajuntament.Amb aquest model
d'actuació, els processos aconsegueixen ser més eficients i els reptes de cada barri se
solucionen de manera orgànica, sostenible i des del mateix entorn. Entre els projectes i
programes que es desenvolupen en destaquem: Creació d'eines per a l'activació de locals
buits , Creació d'eines per a la promoció del comerç , Crear eines i programes per afavorir
l’ocupació local , Estudiar i desenvolupar el potencial de la zona de les Feixes , Estudiar i
desenvolupar el potencial de la zona de les Feixes , Activar la Casa de l’Aigua , Promoure
experiències d’educació en el lleure de base comunitària , Reduïr les desigualtats socials en
salut per millorar la qualitat de vida del veïnat , Activar projectes que fomentin la
convivència i la cohesió , Pla Educatiu de la Trinitat Nova.

2 anys

En
execució

5

5.3

Districte
Nou Pla de barris de la Foment
Barris
zona nord
Ciutat
(Ajuntament de
Barcelona)

de És una iniciativa municipal que, en col·laboració amb els veïns i veïnes i amb una dotació 8
pressupostària extraordinària, posa en marxa accions socials, econòmiques i urbanes per
millorar els barris que més ho necessiten. El Pla de Barris estableix una nova manera de
treballar entre l'administració i els barris, que es basa en la suma de la creativitat i l'eficàcia
de l'acció veïnal amb la capacitat i els recursos de l'Ajuntament. Amb aquest model
d'actuació, els processos aconsegueixen ser més eficients i els reptes de cada barri se
solucionen de manera orgànica, sostenible i des del mateix entorn. Les accions previstes
estan integrades en algun dels quatre eixos, tenen un pressupost de gairebé 13 milions
d’euros.

+ de 2 anys

En
execució

5

5.3

Districte
Nou Pla de barris de
Barris
Roquetes
(Ajuntament de
Barcelona)

És una iniciativa municipal que, en col·laboració amb els veïns i veïnes i amb una dotació 8
pressupostària extraordinària, posa en marxa accions socials, econòmiques i urbanes per
millorar els barris que més ho necessiten. El Pla de Barris estableix una nova manera de
treballar entre l'administració i els barris, que es basa en la suma de la creativitat i l'eficàcia
de l'acció veïnal amb la capacitat i els recursos de l'Ajuntament. Amb aquest model
d'actuació, els processos aconsegueixen ser més eficients i els reptes de cada barri se
solucionen de manera orgànica, sostenible i des del mateix entorn. Entre els projectes i els
programes que es desenvoluparan en podem destacar els següents: Implementació d’un
programa de rehabilitació adreçat a finques d’alta complexitat, Acompanyament i mediació
en els processos de tramitació d’ajuts per a les comunitats, Foment d’un pla per a la millora
de la convivència, Foment de projectes per a la petita infància i les habilitats de criança,
Suport als projectes de salut mental i emocional, Impuls d’un programa per a la
dinamització de la gent gran i la seva implicació al barri, Promoció de càpsules de formació
en gestió cultural, Realització d’activitats culturals familiars a l’espai públic, Foment de
projectes de reconeixement dels sabers de les comunitats d’origen cultural divers i la seva
participació en les dinàmiques comunitàries, Reforç dels centres educatius en l’àmbit
psicosocial, Vinculació dels programes educatius de les escoles amb els equipaments del
barri o de la ciutat, Desenvolupament del programa “Barris d’Ofici”, etc

2 anys

En
execució

5

5.3

Districte
Sant
Andreu
(Ajuntament de
Barcelona)

Campaments
urbans a Baró de
Viver i Trinitat
Vella i Impuls Jove
a Trinitat Vella

Districte
Sant
Martí
(Ajuntament de
Barcelona)

Pla
de
Barris
implantat a la
Verneda, la Pau i
Besòs

IMEB, ASPB,
Fundació de
l'Esplai, Esplai
La Tortuga.

El projecte Baobab, és un dels eixos estratègics, que es contempla en el marc de Pla de 9
Barris, impulsat per l’Ajuntament de Barcelona a través de l’Institut Municipal d’Educació
(IMEB), amb la finalitat de consolidar el lleure educatiu de base comunitària per donar
resposta a les necessitats educatives detectades en els barris d’atenció preferent. Així
mateix, el Programa Impuls jove, promogut des del Programa Salut als Barris de l’Agència
de Salut Pública de Barcelona, s’impulsa a diversos barris amb la finalitat de promocionar
l’oci saludable, la formació i les primeres experiències laborals, així com de prevenir el
consum de substàncies psicoestimulants entre els i les joves del barri. L'estiu de 2017 s'han
realitzat amb força èxit els campaments urbans als barris de Trinitat Vella i Baró de Viver. I
a més, a la Trinitat Vella s'ha desenvolupat el Programa Impuls Jove en coordinació amb el
projecte de campaments urbans. La interacció dels dos projectes a la Trinitat Vella s'ha
valorat molt positivament tot i que ha requerit un important esforç de coordinació entre
diferents àrees de l'Ajuntament (Districte, IMEB, Agència de Salut Pública) i aliats del barri
de la Trinitat Vella com l'entitat d'esplai La Tortuga. Pendent encara de fer una valoració
conjunta per part dels diferents actors, es pot avançar l'èxit de la iniciativa de lleure
educatiu de base comunitària i les experiències professionalitzadores amb una formació
prèvia en el camp del lleure educatiu per parts de joves del barri.

10

Puntual

En
execució

5

5.3

+ de 2 anys

En
execució

5

5.3

Fundacio
l'Esperança

de Xarxa Laboral del Aprenem
Gòtic
Junts,
Benallar,
Caritas,
Serveis Socials
del
Gotic,
Itaca,
Fundació
Gavella, Amb
Feina, Pla de
Barris,
Barcelona
Activa, Institut
Municipal de
Discapacitats,
Associació de
Comerciants
del
carrer
Avinyó

La Fundació ha estat una de les entitats promotores i líder de la Xarxa Laboral del Gòtic, 1
iniciativa que suma els esforços de diverses organitzacions veïnals, socials i comercials del
barri, compartint idees i recursos, amb l’objectiu comú de millorar les condicions de vida
dels veïns amb més dificultats. En tot aquest procés també s’han anat incorporant a l’acció
social de la Fundació les oficines i centres d’empresa de CaixaBank, que deriven usuaris en
situació econòmica precària, per a l’autoocupació i l’emprenedoria, i també col•laboren en
la prospecció de treball a través del contacte amb empreses o aporten voluntaris als
diferents serveis.

+ de 2 anys

En
execució

5

5.3

Pla de barris

PLA DE BARRIS

El Pla de barris és un programa concebut com un instrument en la lluita contra l'increment 1,3,7,8,9,1 + de 2 anys
de les desigualtats socials a la ciutat. Pretén abordar de manera integral i transversal les 0
mancances i les problemàtiques de cada territori, incidint en els àmbits d'actuació de
DRETS SOCIALS, EDUCACIÓ, ACTIVITAT ECONÒMICA i ECOLOGIA URBANA , i tenint com a
valors principals l'apoderament veïnal, la perspectiva de gènere, la salut pública i
l'interculturalitat-equitat. El Pla de Barris té una durada de 4 anys ( 2016-2019) i afecta a 16
barris de la Ciutat que s'engloben en 10 Plans de Barris. Cada un d'ells parteix d'una
diagnosi que guien les propostes i accions de cada Pla de Barris, propostes que han estat
treballades i consensuades amb els veïns i veïnes, i les àrees competents de l'Ajuntament.
Hi han aproximadament 300 propostes, de les quals 102 tenen relació amb l'àmbit de drets
socials, 53 d'educació, 42 d'economia i 79 d'ecologia urbana i en el conjunt d'aquestes es
dona resposta a tots els objectius de l'Estratègia i a la gran majoria dels objectius en línia. El
Pla de Barris posa molt enfàsi en què la transversalitat interna es traslladi al treball als
barris i a vincular tots els nous espais de treball amb les dinàmiques de participació i co
producció que, al mateix temps, s'impulsen amb els veïns i veïnes.El grup impulsor (grup de
veïns i veïnes que tenen per objecte fer el seguiment i vetllar per desenvolupament del Pla
de Barris del seu territori) i les taules de treball (espais de treball permanent que executen i
donen contingut a les accions i que està format per entitats i veïns i veïnes. ) són els
principals espais de participació i seguiment del cada Pla.

Districte HortaGuinardó
(Ajuntament de
Barcelona)

Intervenció
en Pla de Barris - Reurbanització d'espais de via pública i construcció de dues escales mecàniques al barri 7
millores a la via Foment
de amb objectiu de fer el barri més accesible i evitar la segregació i aillament per manca de
pública
i
la ciutat
conectivitat .
construcció
de
dues
escales
mecàniques al

2 anys

En
execució

5

5.3

En fase de 5
disseny

5.4

Districte Horta- Maleta
Guinardó
Bioclimàtica
(Ajuntament de
Barcelona)

CRP,
Departament
d’Ensenyamen
t
de
la
Generalitat de
Catalunya,
Siboc
Projectes
Ambientals

La proposta didàctica basada en aquest recurs, ofereix la possibilitat d'aprendre a utilitzar 7
un conjunt d'aparells de mesura que permeten fer una auditoria bioclimàtica d'una aula i/o
centre educatiu, relacionades amb l'eficiència energètica i climàtica, la qualitat de l'aire i la
salut. Es pretén que els resultats es puguin interpretar en clau quotidiana per tal
d’identificar quins aspectes es poden millorar, pensar i aplicar accions per millorar la
qualitat de l’entorn amb el què interactuem. Donat que la “maleta bioclimàtica” inclou un
conjunt d’aparells de mesura que requereixen una formació prèvia i l’aplicació del projecte
té un elevat nivell de complexitat i dificultat per als docents, es proposa una acció de
formació, suport i acompanyament als centres per tal que puguin implantar el projecte i la
metodologia de manera que en cursos posteriors puguin realitzar el projecte al centre de
manera autònoma.

1 any

En
execució

5

5.4

Ecologia Urbana Pla de Mobilitat
- Ajuntament de Urbana
de
Barcelona
Barcelona
i
actuacions
d’impuls de la
mobilitat
sostenible
/
inversió
en
transport públic
Fundació
Bici Amiga
Formació
i
Treball

Gerència
Adjunta
d'Infraestructu
res i Mobilitat

Pla de Mobilitat Urbana de Barcelona (2013-2018): es defineixen les línies d’actuació que 1,2,3,4,5,6, 2 anys
han de governar la mobilitat urbana en els propers anys, tenint com a horitzó estratègic un 7,8,9,10
model de mobilitat col•lectiu més sostenible, eficient, segur, saludable i equitatiu. El pla
planteja un conjunt de mesures encaminades a donar més protagonisme als vianants i als
ciclistes, a fomentar l’ús del transport públic col•lectiu i a reduir l’ús del vehicle privat.
Objectiu de línia 5.4 (mobilitat) Redacció del nou Pla de mobilitat urbana (2019-2024)

En
execució

5

5.4

Ajuntament
de Barcelona

Servei integral vinculat al món de la bicicleta. Amb un ventall d’activitats que van des de 10
l’aparcament i vigilància de la pròpia bicicleta, fins al lloguer i venda de bicis noves. És un
projecte de prevenció de residus a través de la reparació i reutilització de bicicletes usades,
com a un punt de recepció de bicicletes donades per particulars, i de bicicletes
abandonades al carrer i que són recollides per l’empresa BSM de l’Ajuntament de
Barcelona, que seran reparades i posades a punt per a la seva reutilització. També
s’imparteixen formacions pràctiques d’autoreparació i manteniment de bicicletes, perquè
els seus propietaris puguin donar un bon manteniment i allargar la vida d’aquests vehicles.
A més d’incidir en la prevenció de residus, aquest projecte fomenta la mobilitat sostenible,
donant prioritat a l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport, i afavoreix la inserció
sociolaboral de joves en risc d’exclusió, que treballaran en les diverses accions proposades.

Permanent (és En
un servei)
execució

5

5.4

Institut
Municipal
de
Persones amb
Discapacitat
Direcció
Operativa
d'Innovació
Socioeconòmica
de
Barcelona
Activa
Direcció
Operativa
d'Innovació
Socioeconòmica
de
Barcelona
Activa

Servei
de
Transport Especial
per a persones
amb
mobilitat
reduïda.
Exploració
i
foment
de
l'emprenedoria
col·lectiva
en
l'àmbit dels serveis
de proximitat i
comunitaris
Exploració
i
foment
de
l'emprenedoria
col·lectiva
en
l'àmbit dels serveis
de cures

Àrea
Es tracta d'un servei complementari al transport públic regular, adreçat a persones amb 1,2,3,4,5,6, Permanent (és En
Metropolitana mobilitat reduïda, que es pot utilitzar quan no hi ha transport públic regular adaptat 7,8,9,10
un servei)
execució
de Barcelona disponible. És un servei de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’IMPD, gestionat per
l’IMPD i les empreses CETRAMSA i TCC.

5

5.4

Foment
Ciutat
Districte

de Explorar i promoure possibles activitats econòmiques (demanda i prestació) en l'àmbit de 1,8
i serveis de proximitat i comunitaris a zona Nord i Raval Sud. Explorar la remanda de serveis
existents per a generar activitat econòmica, identificar i dinamitzar col·lectius interessats
en promoure i prestar activitat.

Puntual

Pendent
d’inici

5

5.5

Foment
Ciutat
Districte

de Exploració d'activitats econòmiques (demanda i prestació) entorn cures. Explorar la 2,7,8
i demanda de serveis existents per a generar activitat econòmica a Sant Genís-Teixonera,
Zona Nord i Eixample, així com identificar i dinamitzar col·lectius interessats en promoure
projectes socioeconòmics per donar respostes a les necessitats de cures dels barris
esmentats, aixó com generar possibles sinergies entre els agents del territori per articular
una resposta comunitària o activitat econòmica col·lectiva.

Puntual

Pendent
d’inici

5

5.5

de Desenvolupament del servei d'impuls i promoció d'emprenedoria col·lectiva al barri de 8
i Roquetes, per donar suport a iniciatives que es desenvolupen en el marc de l'economia
cooperativa, social i solidària, amb la voluntat de generar oportunitats d'ocupació en
aquest àmbit, com també posar èmfasi en la sensibilització i coneixement d'aquest tipus
d'economia social i alternativa.

2 anys

En fase de 5
disseny

5.5

2 anys

En
execució

5.5

Direcció
Operativa
d'Innovació
Socioeconòmica
de
Barcelona
Activa

Servei d'impuls i Foment
promoció
de Ciutat
l'emprenedoria
Districte
col·lectiva
a
Roquetes

Districte HortaGuinardó
(Ajuntament de
Barcelona)

Pla
de
Desenvolupament
Comunitari
CARMEL AMUNT

Generalitat de
Catalunya,
Associació
Carmel Amunt

Pla de Desenvolupament Comunitari al barri del Carmel, que es desenvolupa via conveni 7
bianual des de fa més de 10 anys. Inclou: -Projecte de Pobresa energètica (informació i
assessorament a veïns i entitats). -Projecte El Carmel i més: de recapte d'aliments en
col.laboració amb altres entitats veínals. -Projecte Sociosanitari, en col.laboració amb Salut
als Barris de l'Agència de Salut Pública de Barcelona. -Treball en xarxa amb entitats i serveis
del barri del Carmel per a projectes i accions comunitàries.

5

Districte
Nou A Porta
Barris
(Ajuntament de
Barcelona)

CONFAVC
AGBAR

i És una projecte social que, partint de la base que la gent dels barris té habilitats útils, sovint 8
invisibles i res o poc valorades, vol generar un dinamisme nou valoritzant aquestes
competències . En definitiva, aprofitar la capacitat d’iniciativa del veïnat en benefici del seu
barri. Per tant, identifica el recursos personals dels veïns i veïnes més vulnerables, millora
les seves habilitats mitjançant la creació de serveis què facilitin la relació amb les
institucions locals. En conseqüència, també genera entre els habitants una dinàmica
col·lectiva, creativa i integradora per al seu barri. En resum, A-Porta apropa els serveis al
veïnat, i lligant amb serveis socials, pretén detectar per a prevenir sobre tots el aspectes
que tinguin a veure amb la seva qualitat i condicions de vida (la salut, la pobresa, la
violència masclista, la immigració, etc.) El nostre projecte, amb el porta a porta, arriba a les
famílies, crea vincles, informa, dóna suport, i empodera a les persones Aquest projecte es
concreta en forma de conveni de col·laboració. Es desenvolupa a la zona nord (C.
Meridiana, Torre Baró i Vallbona)

2 anys

En
execució

5

5.5

Districte
Nou
Barris
(Ajuntament de
Barcelona)

Pla d'Acció per la
Cohesió i els Drets
Socials de Nou
Barris 2016-2019

El Districte de Nou Barris pateix de manera especialment greu l’impacte de la crisi 8
econòmica i financera que des del 2008 colpeja una part important de la població del
nostre país. Aquesta ha provocat un major increment de les desigualtats territorials i entre
persones i col·lectius. Alguns barris han estat especialment castigats i han vist com els seus
índexs de vulnerabilitat i de pobresa econòmica es disparaven. En el cas concret del
districte Nou Barris, es fa palès que els impactes principals de la crisi s’han produït al
voltant dels eixos següents: - Augment de l’atur i dels dèficits en la protecció social de la
desocupació. - Augment de la pobresa monetària (especialment, la severa). Transformació del rostre de la pobresa (juvenització i feminització). - Impacte desigual dels
costos associats a l’habitatge principal / augment del nombre de desnonaments. - Recurs a
la solidaritat intrafamiliar i relacional (compartir pensions i subsidis) - Concentració de
població amb formació insuficient (baix nivell d’estudis). - Solitud residencial de gent gran. Afectació a la salut física i mental i a la qualitat de vida. Els objectius i principis orientadors
són: -Combatre l’augment de les desigualtats a la ciutat i garantir els drets socials -Entre la
urgència i l’estratègia a llarg termini per construir una ciutat justa -Cap a una nova relació
en la producció de polítiques públiques El Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de
Nou Barris es concreta en 4 àmbits d’actuació. Cadascun d’aquests àmbits pretenen recollir
el conjunt de línies i accions que durant el període 2016 i 2019 l’Ajuntament de Barcelona,
des de les diferents àrees municipals prioritzaran: 1. Atenció social: que inclou serveis
socials, alimentació, salut, gent gran, dones. 2. Habitatge 3. Ocupació i treball 4. Educació i
infància

+ de 2 anys

En
execució

5

5.5

Districte
Sant
Andreu
(Ajuntament de
Barcelona)

SERVEIS
DE
PROMOCIÓ DE LA
CONVIVÈNCIA I DE
CONEIXEMENT I
ATENCIÓ
DE
SITUACIONS
DE
VULNERABILITAT
SOCIAL
ALS
BARRIS
DE
TRINITAT VELLA,
BON PASTOR I
BARÓ DE VIVER

Servei format per dos professionals que a partir del porta a porta construeixen un 9
coneixement detallat de situacions de conflictivitat veïnal i de vulnerabilitat social,
detectables a partir de la realitat del l’habitatge dels barris que conformen la Franja Besós
al Districte de Sant Andreu (Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de Viver) per tal d’iniciar
actuacions orientades a la millora de les situacions de conflictivitat social que se’n deriven,
així com pel suport i canalització dels veïns afectats per situacions personals de
vulnerabilitat cap a l’acció dels serveis especialitats (Serveis Socials, Salut, Educació,
Justícia, ...) que puguin fer l’abordatge adequat de les seves problemàtiques individuals i /o
familiars.

+ de 2 anys

En
execució

5

5.5

Districte
Sant Equip Espai
Martí
Trajana
(Ajuntament de
Barcelona)

Via

Permanent (és En
un servei)
execució

5

5.5

Federació
d Enfortiment teixit
'Associacions de social als barris
Veïns i Veïnes de
Barcelona

Tota la tasca de la FAVB i les seves entitats federades està orientada a reforçar els teixits 1,2,3,4,5,6, Permanent (és En
socials. Habitualment es treballa en xarxa tant en camps reivindicatius com en 7,8,9,10
un servei)
execució
convivencials per exemple en Xarxes de suport a immigrants, com 9 Barris Acull o
Apropemnos participant activament a l'organització de festes majors desenvolupant xarxes
reivindicatives com Som Meridiana Es dificil focalitzar uns pocs projectes quan es tracta del
treball del conjunt La FAVB com a tal dona suport a tota aquesta activitat en ambits de
formació, comunicació i asesorament

5

5.5

Fundació
Acollida
Privada Bayt al- jurídica
Thaqafa

Bayt al-Thaqafa pretén facilitar i agilitzar els processos administratius relacionats amb el fet 1
de viure un projecte migratori, així com donar suport social en els moments de major
vulnerabilitat. Disposem d'un servei especialitzat en assessorament legal d'estrangeria i
també formem a les persones perquè coneguin els seus drets i deures. Acollida social Bayt
al-Thaqafa acull i acompanya globalment totes les necessitats de les persones. El servei
d'acollida centralitza i coordina les necessitats i demandes de les persones que arriben a la
Fundació amb la resta de serveis interns i externs per a disminuir en el possible les
situacions de vulnerabilitat. Assessorament Jurídic Acompanyament i assessorament jurídic
especialitzat en de dret d'estrangeria, nacionalitat, no discriminació i d'altres relacionades
amb la vivència migratòria o la situació d'estrangeria. Accés a l'habitatge Servei que pretén
ajudar a garantir el dret a l'habitatge digne a l'entorn d'un mercat que dificulta l'accés per a
molts dels ciutadans, inclosos els i les immigrants.

5

5.5

5

5.6

social i

Assessorament amb les persones del barri amb problemes de subministraments, etc.

10

Permanent (és En
un servei)
execució

Ajuntament de Pla d'actuació per Taula
de Formar i informar a les PIME i l'ECSS per a que puguin accedir en condicions competitives 1,2,3,4,5,6, Puntual
Barcelona.
l'accés de les PIME Contractació als processos municipals de licitació
7,8,9,10
Gerència
de i l'ECSS a la Pública
Presidència
i contractació
Economia
pública municipal

Pendent
d’inici

Direcció
Executiva
Estratègies
Foment
Ocupació
de
Barcelona Activa

Plans
de
Desenvolupament
Socioeconòmic
dels
Districtes
(PDEs)

Les
més
significatives
en el sector
del
desenvolupam
ent econòmic
dels districtes.

Amb l’objectiu d’unificar l’estratègia de desenvolupament socioeconòmic als districtes i 1,8,9
alinear els actors implicats, es fan servir els Plans de Desenvolupament de Districte (PDE),
fulls de ruta de cada districte en què es descriuen les línies estratègiques i les mesures en
matèria de desenvolupament local que cal assolir en els propers cinc anys amb l’objectiu de
generar activitat econòmica de manera equilibrada, sostenible i arrelada al territori, que
contribueixi a satisfer les necessitats dels veïns i veïnes Actualment estan aprovats i
engegats 3, els corresponents a Ciutat Vella, Nou Barris i Sants-Montjuïc. Al llarg del 2017 i
2018 s’aprovaran els 3 restants: Sants-Montjuïc, Horta-Guinardó i Sant Martí. A més de la
línia estratègica principal, l'actuació també es vincula a la línia estratègica 1: Reduir la
desigualtat en la distribució de la renda i garantir els drets socials, en especial, l’accés a
l’habitatge, l’ocupació de qualitat i les necessitats bàsiques.

+ de 2 anys

En
execució

5

5.6

Districte HortaGuinardó
(Ajuntament de
Barcelona)

Pla
de
Desenvolupament
Econòmic d'HortaGuinardó (PDE)

Districte
d'HortaGuinardó,
Barcelona
Activa,
Comissionat
d'Altres
Economies

Els PDE són un instrument que pretén impulsar el desenvolupament local dels districtes, 7
això és, generar activitat econòmica equilibrada, sostenible i arrelada als territoris, que
contribueixi a satisfer les necessitats dels seus veïns i veïnes, a partir de la concertació
d’una estratègia amb els actors del territori. Són fulls de ruta amb línies estratègiques i
mesures en matèria de desenvolupament local a assolir en els propers cinc anys. El
propòsit principal dels PDE és promoure activitat econòmica en clau de proximitat i reequilibri territorial.

+ de 2 anys

En fase de 5
disseny

5.6

Districte HortaGuinardó
(Ajuntament de
Barcelona)

Xarxa de Foment
de
l'Ocupació
Laboral d'HortaGuinardó

Districte
La Xarxa de Foment de l'Ocupació Laboral d'Horta-Guinardó és un espai de trobada de 7
d'Hortadiferents operadors que dins el territori treballen pel foment de l'ocupació. Els seus
Guinardó,
principals objectius són: - Prendre consciencia dels operadors existents al territori que
Barcelona
treballen amb diversos col•lectius (preferentment joves) pel desenvolupament de la seva
Activa,
orientació i inserció. - Conèixer de la mà d’aquests operadors els seus principals projectes
diverses
que en aquesta línia estan desenvolupant actualment al Districte. - Establir i definir
entitats
del possibles sinergies que puguin donar-se entre els membres de la Xarxa, per reforçar els
districte
objectius de la mateixa. - Determinar un catàleg de serveis de les entitats/operadors de la
Xarxa, en la línia de potenciar aquesta orientació laboral. - Avaluar la possibilitat de crear
algun projecte d’orientació laboral que pugui sortir de la mateixa Xarxa, dins l’àmbit del
Districte i on l’ocupació tingui un segell de qualitat.

Permanent (és En
un servei)
execució

5

5.6

Districte
Nou Taula
d'inserció
Barris
sociolaboral
(Ajuntament de
Barcelona)

La Taula té com a objecte coordinar els diferents agents que desenvolupen iniciatives 8
sociolaborals al districte , incloent tant la que fem com administració com les entitats de
caràcter social. Aquest espai pretèn a més assegurar un anàlisi estratègic i avaluar les
propostes actuals existents, dintre del marc del Pla de Desenvolupament Econòmic del
districte

Permanent (és En
un servei)
execució

5

5.6

Districte
Sant sinergics
Andreu
(Ajuntament de
Barcelona)

club
lleuresport

es tracta de l'aprofitament de 5 locals al barri de baró de viver, amb l'objectiu de promoure 9
la promoció econòmica a partir del co-working. En l'actualitat hi ha 56 co-workers, i es
pensa en l'ampliació d'un local més

+ de 2 anys

En
execució

5

5.6

Districte
Sant microcrèdits
Andreu
(Ajuntament de
Barcelona)

trinijove

es tracta d'uns microcrèdits que s'han anat donant durant els darrers 3 anys a 9
emprenedors de la franja besós. el màxim atorgat ha estat de 6.000 euros, amb facilitats
per retornar els crèdits, i assessorament pel muntatge del negoci.

+ de 2 anys

En
execució

5

5.6

+ de 2 anys

Pendent
d’inici

5

5.6

+ de 2 anys

En
execució

5

5.6

Mercat de la compra social i del consum responsable de productes i serveis d'entitats, que 1,2,3,4,5,6, Permanent (és En
permet l'enfortiment del finançament propi de les entitats i promou la compra responsable 7,8,9,10
un servei)
execució
i contractació d'un servei, la generació de voluntariat de suport a l'ocupació de persones
vulnerables i el creixement de l'activitat d'inserció sociolaboral.

5

5.6

Districte
Sant
Martí
(Ajuntament de
Barcelona)

Pla
de
Desenvolupament
Econòmic
del
Districte

Districte SantsMontjuic
(Ajuntament de
Barcelona)

Pla
Desenvolupament
Econòmic
del
Districte

Federació
El Mercat Social
Catalana
de
Voluntariat
Social (FCVS)

10

BCN
Activa, Elaboració i redacció del Pla de desenvolupament econòmic del Districte amb l'objectiu 3
Direcció
d'incorporar, crear i impulsar actuacions envers la millora de l'ocupabilitat, el comerç de
comerç,
proximitat, turisme sostenible, relació amb les empreses i hotels...
Direcció
Turisme,
Serveis socials,
Comissionat
ECSS, Pla de
barris,
Entitats.....

Fundacio
l'Esperança

de Emprenedoria
Autoocupació

i CaixaBank,
MicroBank,
Dirección
General
de
Industria y de
la
PYME
(Ministerio de
Industria,
Energía
y
Turismo, SOC

La creació d’empreses i l’autoocupació també són una sortida laboral. Però, per aconseguir 1
l’actitud adequada per a l’emprenedoria cal cobrir primer altres necessitats més bàsiques.
Quan s’han cobert, assessorem i ajudem a desenvolupar la idea de negoci, analitzem la
viabilitat dels projectes, donem suport al desenvolupament del pla d’empresa, intervenim
per obtenir el finançament necessari, informem i duem a terme els tràmits de constitució,
bonificacions, subvencions, etc., i fem un seguiment tècnic durant els primers dos anys
d’activitat amb el suport del voluntariat. Amb aquest objectiu, la Fundació de l’Esperança
té subscrit un conveni de col•laboració amb MicroBank per facilitar als usuaris l’accés al
finançament a través de microcrèdits. Els projectes poden rebre un import de fins a 25.000
€ (amb un màxim del 95 % de la inversió) i han de tenir un pla d’empresa i l’informe
favorable de viabilitat elaborat per la Fundació.

Permanent (és En
un servei)
execució

5

5.6

Fundació
Formació
Treball

Xarxa Amiga
i

Projecte
El treball i la formació són la clau per a la veritable transformació de les persones i de la 1,2,3,4,5,6, Permanent (és En
Home, Entrem- societat en general. Una societat moderna és la formada per ciutadanes i ciutadans amb un 7,8,9,10
un servei)
execució
hi,
Càritas bon nivell d’educació, i amb una feina estable i ben remunerada. Des de la Fundació, a
Diocesana de través d’un model d’economia circular i sostenible en el temps, apostem per projectes que
Barcelona,
generin impacte social, creant o consolidant llocs de treball per a persones en risc
Areas,
d’exclusió social. Des de fa uns anys prioritzem la creació d’aquests llocs de treball en
Ajuntament
camps on, a més de generar feina, ajudem a resoldre una necessitat social i/o
de Barcelona. mediambiental no coberta o insuficientment coberta; són els projectes que denominem de
Doble Impacte social i mediambiental. Exemple d’aquestes iniciatives són: roba amiga,
botiga amiga, d’ins, bici amiga. Roba Amiga: amb la recollida, selecció i tractament de roba.
És una cadena de reaprofitament tèxtil que genera ocupació per a persones vulnerables.
Botiga Amiga: donant una segona vida a la roba i als mobles en desús, a més d’oferir llocs
de feina a persones en risc d’exclusió. D’ins: restaurant i càtering especialitzat en la cuina
de mercat on, a través de la formació, es dóna resposta a persones que volen tenir
l’oportunitat de treballar. Formen part de D’ins: d’ins escola restaurant i càtering, d’ins
campus. Bici Amiga: servei integral vinculat al món de la bicicleta. Amb un ventall
d’activitats que van des de l’aparcament i vigilància de la pròpia bicicleta, fins al lloguer i
venda de bicis noves. Tots aquests serveis ubicats a diversos districtes de la ciutat
permeten oferir iniciatives socials en aquells barris més vulnerables i facilitar l’accés a
l’ocupació i a l’adquisició del producte (sent més econòmic i amb un cost simbòlic per
mantenir la sostenibilitat del servei). És així com, aquestes iniciatives s’inclouen dins del
mercat social que ofereix la ciutat de Barcelona, i es fonamenten en la solidaritat, la
sostenibilitat econòmica i la inclusió de persones vulnerables. Roba Amiga, Botiga Amiga,
D’ins i Bici Amiga formen part de la dotzena d’alternatives de consum sostenible (Xarxa
Amiga) que donen resposta al compromís de la Fundació Formació i Treball de generar
ocupació pels més desfavorits, alhora que promou la conscienciació mediambiental a
través de la recuperació i reutilització de béns (aliments, roba, mobles, joguines, bicicletes,
etc.).

5

5.6

FUNDACIO
ROURE

Bugaderia
solidària

Ajuntament
Es un projecte que té com objectiu assegurar els serveis de bugada a preus socials per a 1,2,3,4,5,6, Permanent (és En
de BCN / Fun. persones que pateixen dificultats econòmiques. També és un recurs de formació per 7,8,9,10
un servei)
execució
Comtal/ Fun. adolescents i persones derivades de serveis socials
Putxet / Fund.
Merce
Fontanilles /
Salle Comtal /
Univ. La Salle /
Inst. La Sedeta

5

5.6

En fase de 5
disseny

5.7

Elaborar un Pla de desigualtats intern de la ASPB que contempli la reducció de desigualtats 1,2,3,4,5,6, Permanent (és En fase de 5
en totes les accions de la cartera de serveis de la ASPB
7,8,9,10
un servei)
disseny

5.7

En aquest pla s'ha posat una prioritat específica per a les inversions en els centres ubicats o 1,2,3,4,5,6, + de 2 anys
que donen servei als 18 barris amb pitjor situació socioeconòmica i de salut (70% dels 7,8,9,10
recursos s'invertiran en aquests centres), i a les línies d'atenció primària i salut mental més
territorials

5.7

Agència de Salut Monitorització de :
Consorci Es monitoritzen les desigualtats en salut a Barcelona a través de l’informe de salut anual, 1,2,3,4,5,6, 1 any
Pública
de les
desigualtats Sanitari
de informes de districte i l’Observatori de Salut i Qualitat de Vida
7,8,9,10
Barcelona
socials en salut
Barcelona,
Estadística,
Gabinet Tècnic
de
Programació,
Habitatge, IMI
Agència de Salut
Pública
de
Barcelona
Ajuntament de
Barcelona
Direcció de Salut

Pla de desigualtats
de la ASPB
Pla d'equipaments
sanitaris 2016-23 a
la
ciutat
de
Barcelona

Consorci
Sanitari
de
Barcelona,
Generalitat
(Dep de Salut)

En
execució

5

Ajuntament de
Barcelona
(Departament
de
Transversalitat
de Gènere)

EFPP: En matèria
d’atenció
psicològica, reforç
de la coordinació
amb els serveis
socials, de salut i
de
mediació
sociocultural
de
cara a integrar
l’acompanyament
i
elaborar
un
diagnòstic. Atenció
focalitzada en els
barris o districtes
amb renda més
baixa.
Ajuntament de Racionalitazació
Drets
de
Barcelona.
de
l'ús
del Ciutadania,
Gerència
de Patrimoni públic Participació i
Presidència
i
Transparència,
Economia
concretament
amb
el
Departament
de
Democràcia
Activa.

EFPP: Estratègia contra la feminització de la pobresa i la precarietat (acció núm.60)

Associació
via"

Creu Roja
Barcelon

"in LABORA

a Rober Social

1,2,3,4,5,6, Puntual
7,8,9,10

Pendent
d’inici

5

5.7

Aquest programa té per objectiu incrementar el número d'entitats de la ciutat de 1,2,3,4,5,6, Permanent (és En
Barcelona que necessitin un espai per tal d'exercir la seva activitat. Aquest programa ajuda 7,8,9,10
un servei)
execució
a les entitats així com ordena i mobilitza els diferents usos de les propietats que disposa
l'Ajuntament de Barcelona.

5

5.7

El Programa Làbora treballa per al foment de l’ocupació i, apropa a les persones en situació 4
de vulnerabilitat al mercat laboral. El projecte, facilita que empreses i entitats tinguin accés
a una borsa de candidatures on, ben segur, hi trobaran la persona que millor s’ajusta a les
seves necessitats de contractació laboral. La orientació, la formació i l’acompanyament que
es fa de cada persona, sempre seguint els criteris d’ocupació per competències, són la
garantia del seu èxit. El Làbora vincula l’empresa a un programa amb compromís i
responsabilitat social que afavoreix la igualtat d’oportunitats entre la ciutadania.

En
execució

5

5.7

Incidir en la cobertura de roba i calçat nou per les persones ateses pels diferetns serveis de 1,2,3,4,5,6, Permanent (és En
la Creu Roja, com també d'altres centres externs tant públics com privats.
7,8,9,10
un servei)
execució

5

5.7

1 any

Departament de Incorporació
de
Consum
nous
perfils
laborals
agroecològics dins
els
plans
de
formació
i
ocupacionals de
Barcelona Activa i
Direcció
Servei
itinerant
Operativa
d'assessorament
d'Innovació
en
Economia
Socioeconòmica Social i Solidària
de
Barcelona
Activa

Districte HortaGuinardó
(Ajuntament de
Barcelona)

Pressupostos amb
perspectiva
de
gènere a HortaGuinardó

Barcelona
Projecte ocupacional lligat al Pla de Barris de Trinitat Nova
Activa,
Pla
Estratègic
Metropolità i
altres
institucions
formatives
Foment
Ciutat
Districte

8

de Posada en funcionament, gestió i dinamització del servei itinerant d'assessorament 3,7,8,10
i especialitzat i personalitzat en Economia Social i Solidària a Trinitat Nova, la Verneda i la
Pau, Sant Genís dels Agudells i a la La Marina, per acompanyar i ajudar a impulsar projectes
socioeconòmics, per a donar suport a persones emprenedores i consolidar i enfortir
entitats, empreses de l'àmbit de l'Economia Social i Solidària del territori.

Projecte pilot d'anàlisi del pressupost del Districte d'Horta-Guinardó amb perpectiva de 7
gènere, amb l'objectiu d'introduir millores que permetin programar accions que fomentin
la igualtat i una distribució de la despesa més igualitària. -Anàlisi de la distribució de la
despesa en diferents partides pressupostàries, amb criteris de gènere. -Anàlisi d'accions i
indicadors. -Propostes de millora, tant en el disseny de les accions com en la recollida dels
indicadors corresponents.

2 anys

En fase de 5
disseny

5.7

Puntual

Pendent
d’inici

5

5.7

1 any

En
execució

5

5.7

Districte
Nou Aquí t'escoltem!
Barris
(Ajuntament de
Barcelona)

Districte
Sant Banc del temps
Martí
(Ajuntament de
Barcelona)

Area
Drets
Socials,
Departament
Joventut

Aquí t'escoltem! "Aquí t'escoltem!", un servei d'escolta i acompanyament per a joves de 12 4,5,8,10
a 20 anys. Tens un mal dia i vols parlar amb algú? Estàs desbordat per problemes amb els
estudis o la família? Fet un embolic o desanimat? Necessites un canvi i no saps per on
començar? Et preocupa el sexe, l'amor, la parella...? Vols participar en activitats on
aprendre més sobre tu mateix, guanyar en autoestima, compartir experiències amb altres
joves...? Adreça't al "Aquí t'escoltem!", un servei per a joves de 12 a 20 anys, que et
proporciona eines i recursos per enfortir les teves habilitats personals i socials, i fomentar
el teu creixement personal. Què t'ofereix el servei? Activitats grupals, tallers i espais de
reflexió, on poder parlar de sentiments i emocions, on resoldre conflictes, i treballar
l'autoestima, el respecte, l'assertivitat... Per exemple, algunes de les activitats que et
proposa "Aquí t'escoltem!" són: "I tu com lligues?", per conèixer gent nova i plantejar-te
formes de lligar respectuoses. O "Expressart", en què, a partir del ball, la pintura, el teatre,
la música, l'escriptura... pots conèixer el teu inconscient i fer cridar les teves emocions.
També pots apuntar-te a "Sexcrets", taller de sexualitat o al taller de "Karate" per treballar
l'autoconeixement i la gestió d'emocions... Informa-te'n al Facebook del "Aquí t'escoltem!"
Un servei d'atenció individual i confidencial En aquest espai t'oferiran ajuda i orientació
específica, t'escoltaran i atendran, oferint-te suport professional, des de la comprensió i el
respecte. Segur que tens un munt de solucions dins teu que junts podreu valorar i posar en
marxa perquè et trobis millor! Si et decideixes, només has de demanar cita prèvia o enviar
la teva consulta directament a consulta_aquitescoltem@bcn.cat. "No tinguis por de
demanar ajuda!". Llegeix les paraules d'una adolescent, que podries ser tu, adreçades a la
psicòloga que la va atendre al servei municipal "Aquí t'escoltem!".
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Permanent (és En
un servei)
execució

5

5.7

+ de 2 anys

5

5.7

En
execució

Federació
Premi Lluís Martí
Catalana
de al Valor Social
Voluntariat
Social (FCVS)

Lluís Martí va ser el fundador i primer president de la FCVS i una de las persones pioneres 1,2,3,4,5,6, Permanent (és En
en l’impuls del voluntariat social a Catalunya. Aquest premi porta el seu nom com a 7,8,9,10
un servei)
execució
reconeixement al valor de la seva lluita en defensa dels drets de les persones més
vulnerables, a favor d’una societat més justa i inclusiva, i de la participació de la ciutadania
en la transformació social. Es premien bones pràctiques en l'àmbit de les col·laboracions
entre sectors. Cada any la temàtica és diferent i sempre va destinat a entitats membres de
la FCVS

5

5.7

El servei de recollida amiga és un servei de transport, recollida i buidatge de qualsevol tipus 1,2,3,4,5,6, Permanent (és En
de material a través d’una flota de vehicles. Amb aquest servei es crea ocupació per a 7,8,9,10
un servei)
execució
col•lectius en situació o en risc d’exclusió social com a operaris dels mateixos serveis de
recollida. A més, es promouen activitats de sensibilització entre la població en general de
cara a la recuperació i reutilització d’aquells articles que han perdut valor entre la societat
(i que d’altre forma anirien a parar als abocadors) però que, un cop arranjats i
condicionats, tornen a ser útils per a altres persones aconseguint, a més, reduir la
generació de residu fomentant un model d’economia circular que té com a eix principal
l’empoderament de les persones a través de la feina.

5

5.7

Institut
Diagnosi
de
Municipal
de l'accessibilitat als
Persones amb barris.
Discapacitat

Diagnosi de l’accessibilitat a l’espai urbà en diferents territoris de la ciutat: pla 1,5,10
d’accessibilitat de tres barris.

En
execució

5

5.7

Institut
Municipal
de
Persones amb
Discapacitat

Diagnosi de l’accessibilitat a l’espai públic, serveis i productes municipals, en el marc de la 1,2,3,4,5,6, + de 2 anys
Mesura de Govern del Pla d’Accessibilitat Municipal.
7,8,9,10

En
execució

5

5.7

El SIS és un servei gratuït de la UGT de Catalunya que ofereix informació i orientació sobre 1,2,3,4,5,6, Permanent (és En
qualsevol consulta de tipus social.
7,8,9,10
un servei)
execució

5

5.7

Fundació
Formació
Treball

Recollida Amiga
i

Diagnosi
de
l’accessibilitat en
el marc de la
Mesura de Govern
del
Pla
d'Accessibilitat de
Unió General de Servei
Treballadors
d'Informació
Social (SIS)

Ajuntament
de Barcelona

1 any

Agència de Salut Observatori
Pública
de d’Impactes
en
Barcelona
Salut i Qualitat de
Vidalínia
Avaluació
de
Polítiques
Agència de Salut Adaptació
dels
Pública
de recursos d’atenció
Barcelona
a
les
drogodependèncie
s a les necessitats
territorials.

L’Observatori d’Impactes en salut i Qualitat de Vida és un instrument per impulsar 1,2,3,4,5,6, Permanent (és En fase de 5
polítiques transversals de reducció de les desigualtats socials en salut. S’està completant el 7,8,9,10
un servei)
disseny
desenvolupament i constitució de l’instrument. S’ha procedit a fer alguns estudis d’impacte
i en l’actualitat l’Observatori té cura de l’Avaluació del Pla de Salut Mental, entre d’altres
projectes.

5.8

Planificació dels recursos d’atenció a les drogodependències en funció d’indicadors 1,2,3,4,5,6, Permanent (és En
d’impacte territorial del problema.
7,8,9,10
un servei)
execució

5

5.8

Agència de Salut Recerca
Pública
de desigualtats
Barcelona
Associació
Salut per a tothom Banc
LaFinKa
Farmacèutic,
Barcelona
Dentistes
sobre rodes,
Stop
Sida,
Medicamento
s solidarios.

S’estan portant a terme estudis amb la finalitat d’avaluar quin impacte tenen polítiques de 1,3,7,8,9,1 Permanent (és En
treball o d’habitatge en la salut de la població.
0
un servei)
execució

5

5.8

Garantir l'accés sanitari a totes les persones per garantir una atenció universal. Informar 1,2,3,4,5,6, Permanent (és En
sobre els drets sanitaris i gestions necessàries per tenir accés sanitari, així com 7,8,9,10
un servei)
execució
acompanyaments si fos necessari davant les dificultats i discrepàncies d'enteniment
cultural durant els processos d'atenció sanitària com a mediadors. També atenció dental a
persones en risc d'exclusió social i lluita contra la pobresa farmacèutica tant amb el
pagament de medicació com amb medicació gratuïta.

5

5.8

Consorci
Sanitari
de
Barcelona
i
Direcció
General
de
Salut Pública
(DGSP).
en Barcelona
Activa, PAH

Districte Horta- Salut als Barris
Guinardó
(Ajuntament de
Barcelona)

Districte
Nou Salut als
Barris
Roquetes
(Ajuntament de
Barcelona)

Districte
d'HortaGuinardó,
Agència
de
Salut Pública
de Barcelona,
Foment
de
Ciutat

El programa Salut als Barris té la finalitat de reduir les desigualtats socials en salut entre els 7
barris en situació desafavorida i la resta de la ciutat. A finals de l’any 2015 aquest programa
ha estat prioritzat com una de les línies estratègiques del Comissionat de Salut de
l’Ajuntament de Barcelona, impulsant l’acció comunitària i la reducció de les desigualtats
socials en salut, i reforçant la Llei de Barris. El programa Salut als Barris es basa en el marc
conceptual de determinants de la salut i les desigualtats en salut en àrees urbanes. Es
composa de 5 fases: Fase 1. Cerca d’aliances i col•laboracions amb els agents del territori
Fase 2. Valoració de les necessitats en salut Fase 3. Planificació i implementació
d’intervencions Fase 4. Seguiment i avaluació de les intervencions Fase 5. Manteniment El
primer barri del districte que ha comptat amb aquest programa ha estat el Carmel. Al llarg
del 2016 s'han realitzat entrevistes a agents clau del territori. Un cop finalitzada la diagnosi,
s'ha fet la priorització de les necessitats en salut, la majoria estan vinculades amb les
conseqüències derivades de la situació d’atur i/o precarietat econòmica (trastorns mentals,
augment del consum de substàncies addictives, accés a l’alimentació saludable, pobresa
energètica...); el fracàs escolar i l’abandonament dels estudis sobretot en la gent jove; les
condicions d’habitatge precàries (llum, humitat, ventilació i ascensors); i la solitud i
l’aïllament de la gent gran al barri, una franja de població en tendència a l’alça i a major
dependència. Actualment el projecte al barri del Carmel es troba a la fase de Planificació i
implementació d'intervencions. A banda, dins del marc del Pla de Barris, a l'estiu de 2017
s'ha començat a implementar el programa de Salut als Barris a Sant Genís dels Agudells i La
Teixonera.

+ de 2 anys

En
execució

5

5.8

barris Agència Salut El programa Salut als Barris té per objectiu implementar estratègies orientades a la 8
Pública
i reducció de les desigualtats socials en salut. El programa es va posar en marxa a partir de la
entitats
del Llei de Barris (Llei 2/2004, de 4 de juny de 2004), que és una llei per la millora de barris,
territori
àrees urbanes i viles de Catalunya que requereixen una atenció especial des d’un punt de
vista urbanístic, econòmic, social i mediambiental. A finals de l’any 2015 aquest programa
ha estat prioritzat com una de les línies estratègiques del Comissionat de Salut de
l’Ajuntament de Barcelona, impulsant l’acció comunitària i la reducció de les desigualtats
socials en salut.

+ de 2 anys

En
execució

5

5.8

Districte
Nou Salut als barris Agència Salut El programa Salut als Barris té per objectiu implementar estratègies orientades a la 8
Barris
Turó de la Peira Pública
reducció de les desigualtats socials en salut. El programa es va posar en marxa a partir de la
(Ajuntament de Can Peguera
Llei de Barris (Llei 2/2004, de 4 de juny de 2004), que és una llei per la millora de barris,
Barcelona)
àrees urbanes i viles de Catalunya que requereixen una atenció especial des d’un punt de
vista urbanístic, econòmic, social i mediambiental. A finals de l’any 2015 aquest programa
ha estat prioritzat com una de les línies estratègiques del Comissionat de Salut de
l’Ajuntament de Barcelona, impulsant l’acció comunitària i la reducció de les desigualtats
socials en salut.

+ de 2 anys

En
execució

5

5.8

Districte
Nou Salut als barris Agència Salut El programa Salut als Barris té per objectiu implementar estratègies orientades a la 8
Barris
Trinitat Nova
Pública
reducció de les desigualtats socials en salut. El programa es va posar en marxa a partir de la
(Ajuntament de
Llei de Barris (Llei 2/2004, de 4 de juny de 2004), que és una llei per la millora de barris,
Barcelona)
àrees urbanes i viles de Catalunya que requereixen una atenció especial des d’un punt de
vista urbanístic, econòmic, social i mediambiental. A finals de l’any 2015 aquest programa
ha estat prioritzat com una de les línies estratègiques del Comissionat de Salut de
l’Ajuntament de Barcelona, impulsant l’acció comunitària i la reducció de les desigualtats
socials en salut.

+ de 2 anys

En
execució

5

5.8

Districte
Nou Salut als barris de Agència Salut El programa Salut als Barris té per objectiu implementar estratègies orientades a la 8
Barris
la Zona Nord
Pública
i reducció de les desigualtats socials en salut. El programa es va posar en marxa a partir de la
(Ajuntament de
entitats
del Llei de Barris (Llei 2/2004, de 4 de juny de 2004), que és una llei per la millora de barris,
Barcelona)
territori
àrees urbanes i viles de Catalunya que requereixen una atenció especial des d’un punt de
vista urbanístic, econòmic, social i mediambiental. A finals de l’any 2015 aquest programa
ha estat prioritzat com una de les línies estratègiques del Comissionat de Salut de
l’Ajuntament de Barcelona, impulsant l’acció comunitària i la reducció de les desigualtats
socials en salut.

+ de 2 anys

En
execució

5

5.8

Centre residencial d'estada limitada per a l'atenció de 25 dones que estan en període de 1,2,3,4,5,6, Permanent (és En
convalescència i en situació d'exclusió social. Servei adreçat a dones majors de 18 anys, 7,8,9,10
un servei)
execució
sense recursos ni suport social o familiar, que s'han de recuperar d'una malaltia, accident o
postoperatori, o que pateixen SIDA.

5

5.8

Filles
de
la Casa
Caritat,
Convalescència
Fundació Social (Llar de Pau)

Filles
de
la Centre
d'Estada
Caritat,
Limitada
(Obra
Fundació Social Social Santa Lluïsa
de Marillac)

Atenció residencial temporal a 34 homes sense llar, majors de 18 anys, que necessiten un 1,2,3,4,5,6, Permanent (és En
període de recuperació / convalescència, desprès d'haver passat per una fase aguda de 7,8,9,10
un servei)
execució
malaltia, postoperatori o accident. Des de 1979, el Centre d'Estada Limitada obre 24
hores/dia els 365 dies a l'any.

5

5.8

