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Pla de Barris de Barcelona 
Comissió de Seguiment Zona Nord 

Dia: 16/03/2022 Hora: 18:00 hores Lloc: Biblioteca Zona Nord 

 
Assistents: 
 

Entitats: Amb Cord de Dona, 
La Indomable, Projecte CISE, 
Ubuntu, A.VV. Ciutat 
Meridiana 

Personal tècnic: 
Xavi Camino – Cap de projecte 
PdB Zona Nord.  
Núria Borrut – Pla de Barris 
Suso López – Pla de Barris 
Marisa Basco – Tècnica de 
barri Districte de Nou Barris.  
 

Consellers/eres dels 
grups polítics: 
Toni Pallarès 
Carol Recio 
Rosi Martín 

Nombre total de persones assistents: 14 persones. (10 dones i 4 homes) 
 
Ordre del dia: 
 

• Estat actual de les accions en desplegament 2022 
• Propostes pendents de desplegament 2022-2024. 

 
Resum de la sessió 
 

  
• Es planteja de cara la propera sessió la possibilitat de fer una sessió centrada 

en balanç econòmic i la presentació d'un projecte en profunditat. En aquest 
sentit, es demana fer una sessió de valoració del funcionament de la XARSE i 
com es garanteix la continuïtat del projecte.  
 

• S'aclareix que la XARSE ara té contracte fins el 31/12/2022 i ara s'està 
treballant per tal que aquest servei segueixi durant el 2023 sota el paraigües 
d'altres àrees.  
  

• En relació al projecte educatiu i de lleure adreçat a la petita infància i a les 
seves famílies, s'informa que l'equip ja ha començat a desenvolupar el treball 
prenatal en col·laboració amb l'Agència de Salut Pública i el CAP Ciutat 
Meridiana.  
  

• En relació al programa de Marxa Nòrdica, s'indica que hi ha un dels grups que 
encara pot créixer perquè està en 8 persones. Els altres dos estan en 15 i 16 
persones, respectivament. Es valora positivament el creixement de persones 
participants.  
 

• Es valora molt positivament el taller de retrats de la Xarxa Sense Gravetat i es 
decideix fer més difusió i publicitat d'aquesta activitat.  
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• Es demana incloure a La Indomable al llistat d'agents de la Taula de Salut 
Mental. En relació als cursos de salut emocional, s'aclareix que hi ha un grup 
de dones interessades en participar del curs d'anglès.  
 

• S'aclareix que l'espai per a joves no serà provisional sinó que serà un 
equipament que tindrà continuïtat. Es demana la presència del dinamitzador 
juvenil a l'espai de seguiment del Pla de Barris. 
 

• Es posa en qüestió que no hi ha cap espai per a recollir les accions de joves, 
des de la seva demanda. I es recorda que el buit més gran d'activitats està en 
adolescents i en el trencament de continuïtat d'activitats a partir dels 15-16-17 
anys.  
 

• Es demana modificar el nom de la "Taula d'adolescents disruptius" que figura 
a la presentació per "Comissió d'adolescents" on participen equipaments i 
serveis que treballen amb adolescents i joves. 
 

• S'acorda poder fer un monogràfic centrat en adolescents. 
  

• Sobre el servei de La Lore s'explica que ofereixen assessorament/informació i 
també es fan derivacions a altres centres. També s'informa que s'anirà 
modulant el projecte a les necessitats que es vagin detectant.  
  

• Es critica que el número de places que s'ofereixen al CP de Cures és baix i 
també es reclama diversificar les formacions professionalitzadores que es 
facin. S'aclareix que hi haurà més formacions i més diversificades. 
 

• Es reclama disposar de formacions per a dones que es troben en una situació 
més vulnerable.  
 

• S'aclareix que, si queden moltes dones fora del CP de Cures, es podria fer 
una segona edició. 
 

• S'informa també que hi ha la previsió de fer un CP de Cures adreçat a dones 
en situació administrativa irregular.  
 

• En relació a la Plaça Verda, es critica el suport als establiments comercials per 
a la convocatòria de subvencions de l'Impulsem El Que Fas.  
 

• El veïnat reclama que no es facin les tasques d'impermeabilització del lluernari 
que, consideren, que s'han de fer amb recursos de manteniment ordinaris.  
  

• Es proposa repintar o adequar els murals existent als passadissos de la plaça.  
  

• Es planteja la possibilitat de disposar d'un caixer per simular formacions i 
capacitacions en l'ús d'aquests dispositius. S'explica que hi ha una línia de 
suport telefònica activa des d'aquesta setmana (el servei es pot sol·licitar 
trucant al 93 402 75 94 de dilluns a divendres de 9 a 18 hores) per assessorar 
i atendre reclamacions bancàries.  
 

• En parlar del protocol d'atenció a la infància en situació de desnonament, es 
reclama afegir a Serveis Socials i a XAPÓ com a agents participants.  
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• La previsió d'inici del "Tastet d'Oficis per a Joves" és per al mes de setembre. 
També podran participar joves en situació administrativa irregular.  
 

• S'informa que el programa d'homologació d'estudis ara incorpora també els 
estudis universitaris.  

  
• S'expressa la necessitat de treballar el procés participatiu de cara la definició 

dels equipaments que s'haurien d'ubicar al Parc de l'Aqüeducte, ja sigui des 
del Pla de Barris o des del Districte.  

 

 


