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1. El Pla de Barris de Barcelona 
 

L’objectiu del Pla de Barris és revertir les desigualtats mitjançant l'aplicació de noves 
polítiques públiques; implicant a la ciutadania en el desenvolupament de projectes 
dinamitzadors dels seus barris i amb un pressupost assignat extraordinari i intensiu 
durant el període 2021-2024. 

        
 

            
 

              



 

2. Procés participatiu per l’elaboració del Pla de 
Barris de la Zona Nord. 
 
L’objectiu del procés participatiu és recollir la visió de la ciutadania dels barris de la 
Zona Nord per tal d’elaborar conjuntament el Pla de Barri 2021-2024. 
    

 
     
La Sessió de retorn correspon a la Fase 4 A) i consisteix en la presentació de la proposta 
del Pla de Barris amb la Comissió de Seguiment (CdS).        

 
3. Sessió de retorn 

En la sessió de retorn han participat un total de 20 persones (7 homes i 13 dones): 3 
tècniques de l’Ajuntament, 3 tècniques de l’empresa dinamitzadora Quòrum Consultors 
i 14 persones representants de les següents entitats i espais comunitaris del barri: 

- AFA Escola Ciutat Comtal 
- CISE 
- Amb Cor de Dona 
- AVV Torre Baró 
- Cruïlla 
- Centre Obert Torre Baró i Casal Adolescents i Joves Llops del Taga 
- La indomable 

La sessió ha tingut una durada d’una hora i mitja i s’ha dividit en dues parts: una més 
informativa, de presentació dels resultats i una altra més deliberativa, de recollida de la 
valoració dels assistents. 

En la primera part el cap de projectes del Pla de Barris de la Zona Nord ha presentat 

i contextualitzat la sessió. Ha explicat l’objectiu: recollir les aportacions dels i les 

assistents per validar les grans línies d’actuació amb què es vol treballar al PdB i ha 

aclarit que aquestes línies d’actuació estan formulades de forma general perquè la 

concreció es vol treballar amb el territori i dins les taules de treball que es decideixin. 

A continuació trobareu les idees generals que s’han explicat (adjunt a aquesta acta 

podeu trobar la presentació sencera amb tota la informació): 



 

- El procés de participació.  

La majoria de propostes presentades durant el procés de participació han estat 
acceptades i la majoria de les rebutjades ho són perquè no són competència del Pla de 
Barris, de totes maneres els motius concrets pels quals s’han rebutjat estaran penjats a 
la plataforma Decidim.Barcelona on es donarà resposta a totes les aportacions una a 
una. 

S’han comptabilitzat aproximadament 400 participants i s’han recollit 180 propostes, 
d’aquestes, el 44% s’accepten, el 7% estan en avaluació i la resta (49%) es rebutgen, 
principalment perquè no són objecte del Pla de Barris. 

- Les accions.  

El PdB consta de 29 accions que, en total, tenen un pressupost estimat de 9.760.000€. 
Aquestes es presenten agrupades en els diferents àmbits d’actuació del PdB, de manera 
que tenim 3 accions per l’àmbit d’Habitatge, 6 accions per Ocupació i impuls econòmic, 
4 accions per Espai públic i accessibilitat, 8 accions per Educació i salut pública, 6 
accions per Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària i 2 per Sostenibilitat 
ambiental i emergència climàtica. 

- El model de governança. 

Hi haurà 3 formes de seguiment del PdB: territorial (CdS), sectorial (Taules temàtiques, 

existents al territori o creades de nou, si cal) i processos participatius o comissions 

específics per algunes actuacions (convocatòries ad hoc). 

En la present sessió de retorn es dóna per constituïda la Comissió de Seguiment, en la 

qual s’ha convidat a gent que ha participat i gent que no, per tal de seguir sumant agents 

actius al territori. Es destaca que és una proposta de composició oberta que es pot anar 

ampliant si així es considera necessari. 

- Torn obert de paraula 

En la segona part de la sessió, s’ha obert  un torn de paraules en què les persones 
assistents han pogut fer aportacions sobre: el procés participatiu, les línies d’actuació 
presentades i el model de governança del PdB, és a dir, els espais participatius de 
seguiment.  

Des de l’entitat Amb Cor de Dona es lamenten que encara no s’hagi compartit el balanç 
de l’anterior Pla de Barris. Consideren que és imprescindible per tal d’avançar en aquest 
segon per tal d’adaptar accions que no han funcionat i potenciar aquelles que sí. 
Continuen explicant que cal apostar per actuacions enfocades als joves, per exemple, 
comenten que el passat cap de setmana hi havia una concentració d’uns 40 joves a 
Campillo de la Virgen, i que caldria buscar la manera que el major número de joves es 
sentin cridats a participar, ja sigui ofertant formacions que siguin del seu interès o altres 
accions. En aquest sentit, cal preguntar-lis directament als joves quines preferències 
tenen. Pregunten, també, en quin estat es troba el casal de joves. Pel que fa a la gent 
gran, consideren que caldria facilitar activitats al carrer. En matèria d’habitatge comenten 
que fa cinc anys que s’està demanant un servei d’assessorament i acompanyament que 
ampliï el servei de l’oficina d’habitatge per ajudar a fer els tràmits. Demanen premura en 
aquesta proposta. Passant al tema de l’ocupació, veuen fonamental utilitzar el Pla de 
Barris per tal d’oferir més treball, a través dels Plans d’Ocupació o altres fòrmules, a la 
gent del barri en temes de civisme, neteja, detecció de conflictes en l’espai públic, i 



 

realitzant també tallers a les escoles sobre civisme, etc. I cal que aquestes propostes 
d'ocupació tinguin màxim impacte al barri en el número de persones participants. En 
relació a la memòria popular, destaquen que s’hauria de recuperar el treball que es va 
fer des del pla comunitàri, ja que no es parteix de zero. Consideren insuficient el 
Programa de rehabilitació de Finques d’Alta Complexitat per abordar el tema de 
l’accessibilitat al carrer de la gent gran que viu sola i aïllada. Caldria fer un estudi de 
casos i abordar-los en la seva globalitat. 

Des de CISE pregunten si el projecte RADARS ja està en marxa i quin personal s’ocupa 
d’aquest seguiment. Insisteixen en el fet que calen accions enfocades als joves, ja que 
durant el cap de setmana no hi ha res per ells, per exemple, caldria pensar en 
dinamitzadors per a fomentar les activitats a l’aire lliure. Per últim, expliquen que caldria 
adequar la col·locació dels aparells de gimnàstica per a gent gran, ja que que els que 
s’estan posant al nou parc són molt alts i costa fer-los servir per molta gent gran. 

Des de Cruïlla consideren fonamental recuperar els locals buits de comerços que estan 
tancats, sobretot en algunes zones de Meridiana. En aquest sentit, demanen que es faci 
un estudi de quines zones caldria prioritzar per aquesta acció. Pel que fa a l’ocupació, 
creuen que el Pla de Barris s’hauria de centrar en generar ocupació al barri i fomentar 
iniciatives en aquesta línia. En relació als joves, coincideixen amb intervencions 
anteriors on es remarca la necessitat de fomentar iniciatives adreçades a aquest 
col·lecctiu, sobretot en la dinamització d’activitats en l’espai públic, i que al mateix temps 
podria servir per generar ocupació al barri. El mateix pel que fa a la gent gran, calen 
espais on es puguin generar activitats per ells, que puguin sortir de casa d’una manera 
segura, ja que la pandèmia els està afectant molt, i cada vegada estan més aïllats. Per 
últim, remarquen la importància de recuperar espais vinculats a Collserola. 

Des de Pla de Barris es respon que es pren nota de totes aquestes aportacions per tal 
d’incorporar-les, en la mesura del possible, durant el desenvolupament dels objectius 
del Pla de Barris. Tenint en compte que les línies d’actuació explicades són prou obertes 
i incorporen ja moltes de les propostes. Pel que fa a l’estat del casal de joves, actualment 
s’està acabant d’elaborar el plec de condicions que ha de permetre publicar un concurs 
per fer tot el projecte executiu d’adequació de l’espai. En tot cas, s’anirà informant a la 
Comissió de Seguiment de tots els tràmits. Pel que fa al projecte RADARS, ho lidera 
serveis socials i actualment s’està planificant el desplegament. De moment hi ha 16 
usuaris i 2 voluntaris que hi treballen, en breu es convocarà a totes les entitats per 
explicar-ne el funcionament i l’estat. 

Des de Cruïlla s’afegeix la idea de poder realitzar un poliesportiu a Ciutat Meridiana que 
donés servei als tres barris. 

Amb Cor de Dona afegeixen que caldria explorar les oportunitats d’un actiu brutal del 
barri, en clau d’acció comunitària, com és el batxillerat artístic del Picasso. Per exemple 
convidant a fer una exposició dels treballs de l’alumnat en el marc d’alguna activitat 
comunitària, etc. 

Des del Districte de Nou Barris s’intervé per explicar que el tema dels Plans d’Ocupació 
és competència de la Generalitat i que l’Ajuntament té una possibilitat limitada d’incidir-
hi. En tot cas, des de l’Ajuntament es proposen els plans d’ocupació que es consideren 
necessaris però que finalment és la Generalitat qui els aprova. També s’està treballant 
en un nou pla de desenvolupament econòmic per tal de crear una situació la més idònia 
possible per crear ocupació. Pel que fa a la proposta del centre esportiu, es respon que 
es va fer l’estudi per fer-lo però es va desestimar per qüestions tècniques de l’ubicació. 
Tanmateix, es considera interessant estudiar la possibilitat de millorar l’actual centre 



 

esportiu i ampliar-lo ara que les pistes de petanca desapareixen de la seva actual 
ubicació. 

Des de CISE es remarca la importància de dinamitzar el comerç amb l’elaboració d’un 

pla d’usos per tal d’assegurar-se que hi ha un ventall divers de tipologies de comerços. 

Per últim, de l’entitat Amb Cor de Dona es mostren crítics amb el procés participatiu pel 

fer que encara no s’ha presentat el balanç de l’anterior Pla de Barris. Aquest aspecte, al 

seu parer, dificulta la participació per definir l’actual Pla de Barris per una manca 

d’informació. 

Des de Pla de Barris es respon que es pren nota d’aquestes darreres aportacions i que 

intentaran millorar el tema de la informació. 

Per acabar la sessió, es passa una petita enquesta de 3 preguntes, 9 persones la van 

respondre, i aquests en són els resultats: 

 

- En quins àmbits del Pla de Barris creus que  és més necessari  promoure espais 

i processos de participació ciutadana? (tria un màxim de 3 respostes). 
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- Com creus que podem implicar a les veïnes i els veïns amb Pla de Barris? (tria 

un màxim de 3 respostes). 

 

 

 

- Voldràs seguir participant en les properes sessions que convoqui el Pla de 

Barris? 

 

El 100% dels participants han respost que sí, que volen continuar participant en 

les properes sessions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20%

15%

25%

15%

10%

15%

Preguntant a peu de carrer.

Buscant específicament la participació de tots
els col·lectius.

Fent visible el resultat de la participació en els
serveis i projectes impulsats.

Diversificant les convocatòries en diferents dies
i horaris.

Creant diferents espais de participació veïnal 
(CdS, sessions temàtiques, qüestionaris o 
recollida d’aportacions on-line...)

Fent visible el Pla de Barris amb campanyes
informatives.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


