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Pla de Barris de Barcelona 
Comissió de Seguiment Zona Nord 

Dia: 15/06/2022 Hora: 18:00 hores Lloc: Biblioteca Zona Nord 

 
Assistents: 
 

Entitats:  
AFA Mare Alfonsa Cavin, La 
Indomable, Projecte CISE, 
AVV Torre Baró, Associació 
de Gent Gran Torre Baró, 
veïnat a títol individual. 
 
 

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.  
Maite Bergès – Tècnica de 
barri Districte de Nou Barris.   

Consellers/eres dels 
grups polítics: 
Toni Pallarés - Conseller de 
Ciutat Meridiana i Torre 
Baró (GM PSC) 
 
Carol Recio i Rosi Martín - 
Conselleres de govern (GM 
BComú) 
 

Nombre total de persones assistents: 14 persones. (12 dones i 2 homes) 
 
Ordre del dia: 
 

• Estat actual de la XARSE 
• Balanç econòmic fins al maig del 2022 

 
Resum de la sessió 
 

 
• En relació a la XARSE: 

 
o Es matisa que el treball que duu a terme la XARSE és de suport a la 

tramitació, no de gestió/concessió de les ajudes. 
o També s'aclareix que la principal via d'accés a la XARSE és el boca/orella. I 

després Serveis Socials. 
o S’explica que actualment s’està estudiant quina serà la continuïtat del servei 

de la XARSE a partir del 2022. I s’espera poder explicar durant les properes 
Comissions de Seguiment. 
 
 

• Sobre el balanç econòmic: 
 

o S'expliquen els conceptes de: 
 Pressupost estimat: l'estimació inicial que es preveu per a cada àmbit 

del PdB 
 Pressupost compromès: aquelles partides compromeses que ja tenen 

el seu contracte (que poden ser del contracte actual o pròrrogues 
futures) i altres que són reserves previstes tenint en compte projectes 
i serveis actuals. 
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 Pressupost executat: allò que ja s'ha facturat. 
o En relació als projectes de suport educatiu a les escoles: es pregunta perquè 

no està inclosa l'Escola Alfonsa Cavin en la dotació d'aquests perfils. Es 
mostra disconformitat amb els criteris, perquè es considera que les escoles 
concertades en barris vulnerables de PdB tenen les mateixes necessitats que 
les escoles públiques. 
 

o En relació al programa EducArtS, s'explica que el concurs inclou també les 
activitats d'estiu (juliol) dels anys 2022 i 2023. 
 

o Sobre la proposta de solitud no volguda s'explica que es treballarà en 
col·laboració amb el Projecte Radars. Es confirma que abans d'estiu es duran 
a terme reunions amb els col·lectius més implicats en aquests àmbits (cas de 
l'Associació de Gent Gran de Torre Baró). 
 

o La intervenció a la Plaça Verda: s'explica que al juliol es preveu contractar 
l'equip redactor per a executar l'avantprojecte. La idea és poder presentar la 
proposta d'avantprojecte al setembre. Es reclama incloure una partida per a la 
millora dels graffitis de la Plaça Verda. 
 

o Es proposa adequar el graffiti situat en un dels murs de contenció del 
C/Vallcivera. S'aclareix que no hi ha pressupost per aquesta intervenció. 
 

o S'aclareix que a les intervencions a l'espai públic de Torre Baró, es sumen 
unes actuacions de millora dels graffitis i de generació d'uns jocs infantils al 
davant de la plaça del Centre Obert Torre Baró. 
 

o Sobre la formació en relació a la Rehabilitació de Finques s'explica que tindrà 
una part de formació i una d'experienciació laboral. Són 20 places per a tots 
els barris de PdB.  
 

o S'informa que si es veu que hi ha molta demanda, en relació a les propostes 
formatives, podem valorar el possible desenvolupament d'alguna nova línia. 
 

o  El Tastet d'Oficis per a joves s'aclareix que són 200 places de joves de tots 
els barris que tenen Pla de Barris. 
 

o Es reclama la renovació del parc infantil del Campillo de la Virgen. 
 

o Sobre el Parc de l'Aqüeducte: 
 Es reclama cobrir la pèrgola, en concepte de refugi climàtic. 
 Es reclamen els jocs d'aigua, en concepte de refugi climàtic. 

 


