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Pla de Barris de Barcelona 
Comissió de Seguiment Zona Nord 

Dia: 09/11/2021 Hora: 18:00 hores Lloc: Biblioteca Zona Nord 

 
Assistents: 
 

Entitats: AVV Ciutat 
Meridiana, AVV Torre Baró, 
Gent Gran Torre Baró, CD 
Torre Baró, Projecte CISE, 
Eva Tolosana, 
A.E.LL.Ubuntu, Antonio 
Torrico 

Personal tècnic: 
Xavi Camino – Cap de projecte 
PdB Zona Nord.  
Suso López – Pla de Barris 
Maite Berges – Tècnica de 
barri Districte de Nou Barris.  
 

Consellers/eres dels 
grups polítics: 
Alexandra López 

Nombre total de persones assistents: 25 persones. (16 dones i 9 homes) 

 
Ordre del dia: 
 

• El Pla de Barris de la ZN 2021-2024 
• Desplegament 2021 
• Propostes previstes per al 2022-2024. 

 
Resum de la sessió 
 

S'envia prèviament la PPT (adjuntar-la de nou) 
  
Es fa una explicació del pressupost previst per al PdB de la Zona Nord. 
  
S'expliquen en quin moment estan les accions desplegades al llarg d'aquest 2021. 
  
Es recorda que el programa d'homologació d'estudis es manté obert i es pot demana cita per 
a renovar tots aquells estudis cursats a l'estranger que no siguin de batxillerat. El telèfon per a 
demanar cita és el: 93 276 89 96 
S'explica que les activitats extraescolars d'anglès que es faran a l'IES Picasso estan obertes a 
alumnat d'altres centres. 
  
L'AVV informa que estan treballant per entregar uns ordinadors als centres educatius de la 
Zona Nord. Tenen un problema amb els discos durs perquè en tenen mancances. La intenció 
és, a través de les escoles, AFAs i Serveis Socials, poder decidir a qui se li han d'entregar els 
materials. Sol·liciten algun tipus de col·laboració al respecte. 
PdB explica que s'està treballant amb PANGEA un projecte que incorpori la cessió d'equips 
informàtics i poder sumar alguna capa més com la formació ocupacional en matèria 
informàtica. 
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Es reclama que el projecte per prevenir la solitud no volguda arribi també a Torre Baró. 
  
S'informa, per part de les entitats que hi ha un grup de la Xarxa Sense Gravetat que fa coses al 
Parc de l'Aqüeducte. 
  
Es reclama la continuïtat del Concilia més enllà del juliol de 2021. Des del PdB s'explica que 
s'està estudiant des de diferents àrees i departaments com se li dona continuïtat. 
  
Torre Baró reclama que es pugui resoldre la situació del Parc de la cruïlla Lliçà-Castellví. 
  
Torre Baró reclama poder tenir accés a les ajudes a l'habitatge. 
  
S'informa que la llista d'espera de la XARSE s'ha rebaixat a una setmana. A l'anterior CdS era 
de tres. 
  
Des de Torre Baró es queixen de les obres d'accessibilitat a les parades d’autobús que s'han 
dut a terme. També dels problemes de mobilitat causats pels canvis en les rutes de l'autobús. 
  
Es proposa treballar amb el Parc de Collserola alguna proposta ocupacional en relació a la 
neteja de boscos. 
  
Es podria treballar el projecte de solitud no volguda a partir de professionals de CP de 
treballadores de la llar i les cures. Que poguessin fer pràctiques al territori i vincular-les amb 
alguna de les empreses que presten serveis de cura a la Zona Nord. 
  
L'Associació El Torrent s'ofereix per treballar un projecte d'interculturalitat. 
  
Es demana modificar la línia 14 per indicar que on es fa la intervenció és a l'equipament que 
fa servir el Centre Obert. Es proposa substituir per "els baixos de la parròquia". 
  
Es reclama saber quin tipus d'atenció es fa a l'Oficina d'Habitatge. 
  
AVV Torre Baró reclama que els diners de Torre Baró per a millora de l'espai públic no es facin 
servir per arreglar els desperfectes provocats per Endesa. 
  
Es reclama que a l'època d'estiu es posi el focus en la generació de refugis climàtics que 
pensin també en gent gran que no pot sortir de casa. 
 

 


