
 

Acta del Grup Impulsor del Bon Pastor i Baró de Viver, Pla de Barris de Barcelona, 31 de maig de 2021. 1 

Pla de Barris de Barcelona 
Acta del Grup impulsor (El Bon Pastor i Baró de Viver) 

Dia: 31/05/2021 Hora: 18:00h Lloc: Centre cívic Bon 
Pastor 

 
Assistents: 
 

Entitats: 
 
− AVV Bon Pastor. 
− Rebost Solidari. 
− Associació d’Empreses del 

Polígon Industrial Bon 
Pastor. 

− Rromane Siklovne. 
− EJoves Baró de Viver. 

Personal tècnic: 
 
− Tècnic de barri. 
− Programa d’acompanyament 

a les Cases barates. 
− Pla de Barris. 

Consellers/eres dels 
grups polítics: 
 
− Antonio Fortes, conseller. 

Nombre total de persones assistents: 16. 
 
Ordre del dia: 
 

1. Balanç global del Pla de Barris 2016-2020. 
2. Projectes destacats per àmbits. 
3. Reptes pendents. 
4. Pla de Barris 2021-2024. 
5. Valoració del Grup impulsor. 

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 

Temes tractats: 
− Repàs de les principals actuacions dutes a terme en el Pla de Barris 2016-2020 del Bon 

Pastor i Baró de Viver. 
− Es posa l’èmfasi en les novetats del Pla de Barris des de la declaració de la pandèmia de 

la covid-19, sobretot en les mesures per respondre a les conseqüències d’aquesta. 
− Aclariment de dubtes sobre les grans actuacions. 

 
Acta: 
 

En Miquel Àngel Lozano, cap de projecte del Pla de Barris del Bon Pastor i Baró presenta un 
balanç global de com ha anat aquest programa extraordinari al barri durant el període 2016-
2020. 
 
Es destaca que de 19 propostes inicials amb les que comptava el pla, aquestes s’han 
desenvolupat en 88 accions, intervencions concretes en forma de projectes, al voltant de la 
meitat de les quals relacionades amb els Drets socials, l’habitatge i l’Educació. D’aquestes 
accions, dues d’elles segueixen en execució, la construcció de l’equipament museístic de 
les Cases barates del Bon Pastor i l’obertura del carrer Cordelles, que encara no s’ha 
executat tot i estar tots els tràmits incumbents al Pla de barris complerts. 
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Es fa un repàs del pressupost inicialment previst, de 17,6 milions d’euros, i de la despesa 
finalment executada, uns 21,2 milions d’euros, molt superior a la inicialment compromesa. 
L’augment de la partida d’inversió com a conseqüència de l’increment de costos de les 
diverses intervencions previstes han estat clau per a aquest increment. 
 
En la valoració global es fa èmfasi en els sis projectes d’espai públic i equipaments que 
s’han dut a terme: l’adequació de l’edifici del Cristòfol Colom per acollir l’Institut Rubió i 
Tudurí, la construcció del Casal de gent gran del Bon Pastor, del Camp de futbol de Baró 
de Viver, la reforma del Club de lluita de Baró de Viver, així com les reformes del carrer 
Caracas i de la plaça Mn. Joan Cortinas. 
 
A més, es comenten els principals projectes socials i educatius organitzats des del Pla de 
Barris, com per exemple el Programa d’acompanyament del reallotjament de les Cases 
barates del Bon Pastor, la dinamització del parc de patinatge de Baró de Viver i els 
projectes artístics i musicals als centres educatius com l’IE El Til·ler i l’escola Baró de 
Viver. Entre els projectes socials, un dels participants del programa de Nous lideratges va 
explicar de forma resumida en què consistia la formació experiencial rebuda i la seva utilitat 
en l’àmbit comunitari. 
 
Després de repassar els reptes pendents que han quedat d’aquest Pla de Barris 2016-2020, 
es van esmentar les 18 línies d’actuació per al Pla de Barris 2021-2024, destacant aquelles 
mesures adoptades per fer front a la crisi provocada per la pandèmia de la covid-19, com ara 
la Xarxa de Resposta Socioeconòmica, amb el punt d’atenció a la tramitació d’ajuts ubicat 
a l’Oficina del Pla de Barris que ja ha atès més de 200 persones dels dos barris des de principis 
d’any, i el Concilia, servei de canguratge municipal que presta serveis a famílies dels dos 
barris des de l’Institut Escola El Til·ler. 
 
A continuació, s’obre un torn de preguntes entre les quals es demana per la situació del camp 
del carrer Santander. Malgrat entendre’s les dificultats tècniques existents per a dur a terme 
el canvi de planejament de zona verda a terreny d’equipaments d’aquesta parcel·la, es critica 
la manca de voluntat política per no desencallar aquesta situació. 
 
Una altra intervenció es planteja com des del Pla de Barris es podria contribuir a un major 
civisme de la població. Des del Districte de Sant Andreu s’entoma aquesta qüestió per 
treballar-la més endavant, fent incidència en les conductes incíviques d’algunes persones. Es 
posa de manifest la importància de l’educació com a base del combat de les desigualtats i de 
les conductes incíviques denunciades. 
 
Algunes persones participants comenten que no coneixien el projecte de la Xarxa de 
Resposta Socioeconòmica (XARSE) i que estaria molt bé poder difondre’l entre la població 
dels dos barris. Es passarà la informació d’aquest servei a les entitats del Grup Impulsor i 
s’aprofita per comentar que durant aquest mes s’incorporaran dues figures de suport, un pla 
d’ocupació, i sobretot un Agent TIC per reduir la llista d’espera existent al servei. 
 
Pel que fa al Pla de Barris 2021-2024 es destaca la importància en el terreny educatiu de poder 
establir un acompanyament a l’alumnat del barri de 3r i 4t d’ESO per orientar, facilitar i 
animar la transició cap a ensenyaments post-obligatoris. S’apunta la idea i es confirma 
com un dels reptes a treballar en l’àmbit educatiu ja que aquesta també és una prioritat a la 
Trinitat Vella. 
 
Per concloure, es fa una valoració del funcionament i el paper del Grup impulsor en el 
desenvolupament del Pla de Barris. En general, es fa una bona valoració de les trobades i 
alguns participants aprofiten per acomiadar-se també d’aquest tipus d’espais de seguiment. 
Tot i això, algunes persones esperaven de la sessió una major perspectiva del nombre total 
de beneficiaris del conjunt de les intervencions del Pla de Barris i què s’ha consolidat 
d’aquestes actuacions tenint continuïtat en el futur. Des del Pla de Barris, el cap de projecte 
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explica que s’ha encarregat a Ivàlua, Institut d’Avaluació de polítiques públiques, l’avaluació 
global del Pla de Barris que serà presentada aviat i s’enviarà als participants del Grup 
Impulsor quan es publiqui. En aquest sentit, destaca que al llarg de la seva intervenció, a mida 
que anava comentant els diversos projectes del Pla, també s’ha fet referència als impactes 
tant quantitatius com qualitatius que aquests han tingut, des del nombre d’infants 
implicats en els projectes artístics, musicals o de salut, com l’Endavant’al Júnior, de tots els 
centres educatius dels dos barris, fins a les atencions realitzades per part de serveis com el 
Programa d’Acompanyament al reallotjament de les Cases barates, el programa de 
dinamització industrial dels polígons, la XARSE, entre d’altres. 
 
Des de l’AVV Bon Pastor es pregunta per com es durà a terme el seguiment de projectes 
del futur Pla de Barris 2021-2024 del Bon Pastor i Baró de Viver. Tot i que s’acabarà de 
consensuar amb el Districte de Sant Andreu, es deixa la porta oberta a fer alguna trobada 
periòdica per a fer seguiment dels projectes en marxa. 
 
Finalitza la sessió amb l’agraïment del cap de projecte a les persones presents i les absents 
que a través de les seves entitats han col·laborat per a fer possible aquest pla. 
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Dades de la sessió: 
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