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Pla de Barris de Barcelona 

Grup impulsor de Raval sud i Gòtic sud 

Dia: 04/02/2020 Hora: 18:30 h Lloc: Oficina del Pla de 
Barris del Raval sud i Gòtic 
sud (C/ Robador, 36) 

 
Assistents: 
 

Entitats: 
 

− Arxiu Memòria Gòtic 
− AFA Baixeras 
− Associació Avinyó 
− Associació Cultural 

de Bangladesh a 
Catalunya 

− Associació Gabella 
− Colectic 
− Associación El 

Marroquinel 
− Diàlegs de Dones 
− Fundació Escó 
− Fundació Família i 

Benestar Social 
− Fundació Tot Raval 
− Impulsem 
− Plataforma el Borsí 

per al barri 
− Xarxa Veïnal del 

Raval 

Personal tècnic: 
 

− Andreu Meixide, Cap 
del projecte del Pla 
de Barris de Raval 
sud i Gòtic sud 

Consellers/eres dels grups 
polítics: 
 

− Jessica Gonzalez, 
Consellera tècnica 
Grup Municipal BeC 

Nombre total de persones assistents: 15 

 
Ordre del dia: 
 

- Seguiment del Pla de Barris 2016-2020 
- Pla de Barris 2021-2024 
- Preguntes 

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 

Temes tractats: 
- Comentaris i valoració del Pla de Barris 2016-2020 
- Informacions sobre el futur Pla de Barris 2021-2024 
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Acta: 
 

Andreu Meixide, Tècnic del Pla de Barris de Raval sud i Gòtic sud, presenta l’informe de 
seguiment de les accions del Pla de Barris 2016-2020. 
 
El Pla de Barris de Raval sud i Gòtic sud es desenvolupa en 62 accions, de les quals 29 han 
estat en l’àmbit dels drets socials, implicant alhora més de la meitat del pressupost (55%). 
L’estat d’execució de les accions que es van plantejar inicialment en el Pla de Barris és, a 
finals del 2019, del 71,3%.  
 
Les  fitxes amb les accions detallades estan disponibles a la presentació, al web de Pla de 
Barris 
https://pladebarris.barcelona/ca/participaci%C3%B3-al-raval-sud-i-al-g%C3%B2tic-sud 
 
Drets socials 
 
Sobre el programa de Finques d’Alta Complexitat, una de les persones participants planteja si 
també es beneficien els propietaris que tenen pisos turístics dins d’una comunitat de veïns. 
Andreu Meixide respon que els paràmetres per beneficiar-se de les subvencions són clars i els 
pisos turístics que no tenen llicència per desenvolupar l’activitat no reben la subvenció 
proporcional que els hi correspondria. Sí que la rebrien aquells pisos turístics que tenen 
llicència. 
 
Es valora positivament el programa de subvencions per instal·lar finestres dobles, però 
s’assenyala per part del veïnat que el procés burocràtic s’allarga excessivament en el temps. 
Des de l’equip tècnic es respon que és cert que el procés és tediós, però és així perquè el 
procés administratiu revisa, una a una, que totes les persones sol·licitants compleixen els 
requisits. D’altra banda, Andreu Meixide indica que en futures edicions s’haurà d’estudiar tenir 
casos de subvencions del 100%, perquè encara que l’administració paga gran part de la 
instal·lació, hi ha famílies que no es poden permetre el copagament.  
 
Sobre el projecte del centre de recursos, es pregunta si hi ha la possibilitat d’oferir des del 
mateix servei un recurs administratiu, de suport en les gestions que les entitats han de fer per 
demanar subvencions. Concretament, suport en la redacció del projecte de l’entitat. L’equip 
tècnic respon que des del Districte s’ha ofert suport en la tramitació de les subvencions, però 
des de l’administració no es pot oferir suport en la redacció del projecte de l’entitat perquè és 
la mateixa administració qui després jutja aquest projecte. Hi ha entitats professionalitzades 
que sí que ofereixen aquest suport a altres entitats que ho sol·liciten. Hi ha altres serveis, com 
Torre Jussana, que també donen aquest suport. 
 
Relacionat amb l’habitatge, es troben a faltar en el present Pla de Barris algunes actuacions 
entorn les persones sense llar i els menors no acompanyats. 
 
També s’assenyala la necessitat, de cara al futur Pla de Barris, el tema de la salut mental, 
especialment entre el col·lectiu de joves. Hi ha una manca de recursos important en aquest 
àmbit. La Consellera tècnica respon que s’inicia pròximament una formació en salut mental 
entorn el col·lectiu de joves, pels tècnics municipals. En qualsevol cas, es mostra d’acord amb 
la necessitat d’ampliar els recursos de salut mental. 
 
Educació 
 
Es valora positivament els programes impulsats en l’àmbit de l’educació i s‘assenyala que 
s’han de treballar qüestions que són presents al barri, com la segregació escolar. Es fa un 
agraïment des de les entitats participants perquè el Pla de Barris ha estat capaç d’entrar en les 
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escoles, valorant que és difícil establir mecanismes de coordinació amb el Consorci 
d’Educació, afegint que això ha obert la porta a establir més mecanismes de col·laboració. 
 
Activitat econòmica 
 
Sobre el projecte i documental Teixim Barris, des de la Fundació Família i Benestar Social, 
que ha format part activament, es valora que seria positiu replicar l’experiència amb més 
recursos i beneficiant a més persones usuàries.  
 
Sobre el banc de recursos mancomunats, es valora positivament per part de les persones 
participants i s’assenyala la necessitat de continuat amb el projecte. Els punts més positius 
identificats sobre aquesta experiència són l’autogestió, l’ocupabilitat dels joves beneficiaris i la 
xarxa relacional i de reaprofitament que s’ha materialitzat al voltant del recurs, col·laborant 
amb les entitats del barri.  
 
Ecologia urbana 
 
Una de les persones participants valora que hi ha problemes d’insalubritat als dos barris, 
concretament de plagues d’escarabats i de rosegadors. Es respon que des de Serveis Socials 
es tracten aquests temes (quan és un domicili d’una família que és usuària de Serveis 
Socials), però no arriben a tots els casos, perquè també és una qüestió comunitària (d’una 
comunitat de veïns) més que d’una sola llar, ja que quan es fa control de plagues s’acostuma a 
actuar sobre un habitatge i els animals es desplacen a un altre de l’entorn immediat. Quan la 
problemàtica és a la via pública, és Districte qui actua. Algunes de les persones participants 
assenyalen que aquests problemes de plagues són més comunes quan hi ha obres.  
 
Es pregunta quin és l’estat del futur projecte del Borsí. La Consellera tècnica respon que hi ha 
engegat un procés participatiu dels pressupostos municipals, en paral·lel al Pla d’Actuació 
Municipal (PAM) i els Plans d’Actuació de Districte (PAD). En aquesta planificació es pretén 
establir el Borsí com un dels projectes de Ciutat Vella en aquesta legislatura. Andreu Meixide 
indica que és un edifici històric, amb un calendari de rehabilitació a mig-llarg termini, en el qual 
es va prioritzar garantir els subministraments bàsics en primera instància perquè la part que 
està en unes condicions adequades pugui ser utilitzada pel veïnat.  
 
Sobre les obres a plaça Sant Miquel, el veïnat valora la necessitat del projecte. El tècnic 
comenta que la qüestió important és, quan les obres hagin finalitzat, potenciar dinàmiques 
veïnals i que sigui un espai utilitzat. 
 
Altres 
 
Les persones participants valoren positivament la transversalitat que ha caracteritzat els 
projectes del present Pla de Barris i agraeixen el treball realitzat durant aquest període. 
 
L’equip tècnic indica que durant el 2020 el present Pla de Barris encara està en execució, en 
fase de tancament. Hi haurà segona edició del Pla de Barris, 2021-2024. Tots els barris que 
han tingut Pla de Barris 2016-2020 tenen garantida una continuïtat en mode “manteniment” de 
les línies engegades, però no es pot concretar encara quin d’aquests barris o de nous tindran 
a més un nou Pla, amb la seva dotació extraordinària corresponent per a elaborar noves línies. 
Les línies de treball que s’han valorat positivament seguiran en el futur Pla de Barris 2021-
2024, com els perfils professionals a les escoles, el programa de finques d’alta complexitat, 
entre altres projectes comuns, que han estat transversals en els diferents barris.  
 
Andreu Meixide assenyala que des de la direcció d’aquest present Pla de Barris s’ha valorat 
que ha estat transversal, perquè ha afectat molts àmbits i ho ha fet a través de projectes 
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multitemàtics, però alhora s’ha es redueix la capacitat de visibilitat i impacte major en la 
quantitat de projectes. Valora que pel futur Pla de Barris s’hauria d’intentar no tenir tants fronts 
oberts i poder concentrar-se més intensivament en menys línies d’acció. 

 
Dades de la sessió: 
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