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Pla de Barris de Barcelona 
Comissió de Seguiment Turó de la Peira i Can Peguera 

Dia: 27/04/2021 Hora: 17:30 hores Lloc: Virtual 
 
Assistents: 
 
Entitats: 
- Associació de 

Comerciants de Turó de 
la Peira.  

- AVV Turó de la Peira. 
- Escola El Turó de la 

Peira.  
- Escola Calderón de la 

Barca.  
- Espai Jove les Basses. 
- AVV Can Peguera.  
- CCD Turó de la Peira. 
- CFS Montsant. 
- Pla d’Acció Comunitària 

(PAC) Can Peguera.  
- Servei d’Intervenció 

Comunitària a l’Espai 
Públic Turó de la Peira. 

- Enriquezarte  

Personal tècnic: 
Xitlali Hernández – Cap de 
projecte PdB Turó de la Peira i 
Can Peguera.  
Cira Piquer –Participació Pla 
de Barris. 
Suso López – Pla de Barris 
Sònia Montes – Tècnica de 
barri Districte de Nou Barris.  
Arnau Balcells – Director Pla 
de Barris.  

Consellers/eres dels 
grups polítics: 
Guillem Gabernet - 
Conseller de Turó de la 
Peira.  
Esther Flaquer – Consellera 
de Districte Barcelona En 
Comú.  

Nombre total de persones assistents: 19 persones. (9 dones i 10 homes) 
 
Ordre del dia: 
 

1. El Pla de Barris TP-CP. 
2. Desplegament 2021 i prioritats.  
3. Processos participatius. 
4. Projectes d’àmbit educatiu. 
5. Espais de treball. 
6. Governança. Rols i funcions de la Comissió Seguiment. 

 
Resum de la sessió 
 
S’adjunta el document de presentació en el que es va basar l’explicació de la Xitlali 
Hernández, cap de projecte del Pla de Barris de Turó de la Peira i Can Peguera.  
 
En aquest resum de la sessió es fa una ampliació d’alguns aspectes recollits a la presentació 
així com els dubtes i qüestions plantejades per part de les persones assistents.  
 
Abans d’iniciar la sessió, l’AVV Turó de la Peira, indica que en el document de presentació 
manca el Casal de Gent Gran de Turó de la Peira a l’apartat del llistat d’equipaments. Es 
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proposa esmenar aquesta errada al document web i, si s’està a temps per producció, també 
en el document que s’editarà en paper. 
 
Es recorda que a la web de Pla de Barris es pot trobar el document íntegre del projecte 
així com informació detallada sobre les accions que es duen a terme. Aquí l’enllaç: 
https://pladebarris.barcelona/ , https://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/el-turo-de-la-peira-i-
can-peguera/inici  
 
En relació als projectes ja en marxa (XARSE i Programa de Convalidació d’Estudis) s’informa 
a les entitats que poden fer difusió a través dels seus canals per tal d’arribar al màxim 
possible de persones interessades. Reproduïm a continuació els contactes d’ambdós serveis: 
 
- XARSE (Xarxa de Resposta Socioeconòmica): Suport en la sol·licitud d’ajuts 

econòmics (Ingrés Mínim Vital, ajuts al lloguer, renovacions del SOC, tràmits davant el 
SEPE/SOC, etc.) i gestions telemàtiques associades (obtenció de cites prèvies, certificats 
digitals, etc.). El servei es presta de manera exclusiva amb cita prèvia que es pot 
sol·licitar al telèfon: 653 40 66 35.  
 
 

- Programa d’homologació d’estudis no universitaris. Servei d’acompanyament, 
assessorament jurídic i subvenció econòmica per tal de promoure la convalidació al 
Sistema Educatiu Espanyol d’aquells estudis no universitaris cursats a l’estranger. Es pot 
demanar cita prèvia al telèfon: 93.276.89.96. 

 
Des de l’AVV Turó de la Peira proposen que s’expliqui què es tirarà endavant abans d’aquest 
estiu. Juntament amb l’acta, s’enviarà un document que explicita els projectes que 
començaran de manera immediata i com s’estructura la planificació d’aquí als propers mesos.  
 
En relació al procés participatiu del Parc del Turó de la Peira, s’informa que es farà una 
primera etapa d’aquí i fins el juliol que ens haurà d’ajudar a definir les bases de la intervenció 
tant a nivell físic com social del parc i, amb el grup de seguiment que es constitueixi, es 
mantindrà una participació continuada al llarg del procés de redacció de projecte i posterior 
execució de les accions derivades, tant socials com urbanístiques.  
 
L’AVV Turó de la Peira manifesta que li sembla un calendari intens d’ara fins el juliol i 
demanen que tingui continuïtat el diàleg amb el veïnat al llarg de tot el procés de definició de la 
transformació integral del parc.  
 
Sobre la intervenció al balcó d’equipaments de Can Peguera (obres de la Fase 1) que està 
previst que es comenci a la tornada de l’estiu, s’explica que es vol generar una Comissió 
d’Obres que pugui anar fent seguiment de la intervenció. Es proposa la possibilitat d’incloure 
entitats de Turó de la Peira. Des de l’AVV Can Peguera estan oberts a que s’ampliï la 
participació a entitats de Turó de la Peira perquè l’obra, especialment a la banda del Carrer 
Beret impacta fonamentalment sobre aquest barri. L’AVV Turó de la Peira manifesta la seva 
voluntat de participar-hi.  
 
Sònia Montes, tècnica de barri del Districte de Nou Barris, aprofita per comentar que el 
projecte constructiu es va presentar al Consell de Barri de Can Peguera i que es replicarà 
aquesta presentació al Consell de Barri de Turó de la Peira, previst per a la propera setmana. 
Un cop passi el consell es lliurarà una còpia del projecte a les entitats que formen part del 
Consell.  
 
Des del Pla de Barris s’informa que està previst convocar la primera reunió de la Comissió 
d’Obres al llarg de les dues properes setmanes.   

https://pladebarris.barcelona/
https://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/el-turo-de-la-peira-i-can-peguera/inici
https://pladebarris.barcelona/plans-de-barri/el-turo-de-la-peira-i-can-peguera/inici
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Des de l’Escola El Turó es mostren molt satisfetes de que es compti amb elles per a projectes 
de caire educatiu. Pregunten com es gestionen les figures d’audició i llenguatge (MALL) al que 
la referent de Pla de Barris explica que aquests perfils formen part del paquet que gestiona el 
Consorci directament però que els centres ubicats a territoris PdB tenen una certa preferència 
per demanar-ne.  
 
S’informa que aquest estiu es farà una primera acció centrada en adolescents i joves 
(durant els mesos de juliol i agost). Serà una proposta de dinamització de pistes escolars (a 
l’Escola El Turó) en horari de vespre (18-21 hores, aprox.) adreçada a nens i 
nenes/adolescents d’entre 12-18 anys aprox. S’està acabant de definir la proposta però la idea 
és que sigui un programa d’activitats obertes i atractives per al públic adolescent juvenil 
(esports, karaoke, skate, ball...).  
 
En parlar dels espais de treball comunitaris, des del PAC de Can Peguera s’informa que 
està previst reactivar la Taula Laboral en els propers dies i es veu bé que, en aquelles 
propostes que afectin als dos barris (cas de les propostes formatiu-ocupacionals del PdB) es 
puguin incorporar agents de Turó de la Peira.  
 
Des d’Enriquezarte es recorda que ells estan treballant en propostes en clau sobiranies 
alimentàries (a través d’un programa d’horts) i que es tinguin en compte en el moment de 
treballar allò relatiu a l’alimentació sostenible. Des de Pla de Barris s’explica que el petit 
projecte que començarem al mes de maig amb l’Institut Barcelona-Congrés és un programa de 
suport a la realització de treballs de recerca vinculats a temes de l’alimentació sostenible en el 
marc de la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible-Barcelona 2021.  
 
Des de l’Escola El Turó es comenta que al document es troben a faltar accions centrades en 
les persones amb diversitat funcional. S’explica que efectivament no hi ha cap proposta 
concreta, però sí està com a objectiu específic i que estem totalment obertes i amb disposició 
d’entomar aquesta temàtica, tant des de propostes que puguin sorgí, com en el conjunt de les 
accions a desenvolupar. 
 
Diferents persones que intervenen a la sessió coincideixen en comentar que cal un reforç dels 
projectes ocupacionals vinculats a persones majors de 60 anys que s’han quedat a l’atur.  
 
S’anima als i les participants a formar part del projecte, participant i ajudant a explicar-ho 
perquè puguin participar i formar part tots els veïns i veïnes dels barris.  
 
Per últim, a nivell de calendari, es proposa la celebració de tres comissions de seguiment 
d’aquí a finals de 2021: juny, setembre i novembre. Des de l’AVV Turó de la Peira es comenta 
que si és possible, la CdS de finals de juny sigui molt a finals per evitar coincidir amb la Festa 
Major del barri. 
 
S’adjunten enllaços que apareixen al document de la presentació: 
Voltes, Cooperativa d’arquitectura, Procés Parc TP: https://voltes.coop/  
Projecte Prometeus:  
https://afev.cat/projectes/prometeus/  
https://play.cadenaser.com/audio/1619514851_137590/  
 
 
 
 
 
 

https://voltes.coop/
https://afev.cat/projectes/prometeus/
https://play.cadenaser.com/audio/1619514851_137590/
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Aportacions per eixos 
Espai públic i accessibilitat

Ocupació, impuls econòmic i
economia social
Habitatge

Drets socials, equitat de gènere i
acció comunitària
Educació i Salut Pública

Sostenbilitat ambiental i emergència
climàtica
Altres

Dades de la sessió: 
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