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Pla de Barris de Barcelona 
Comissió de Seguiment Zona Nord 

Dia: 15/11/2022 Hora: 18:00 hores Lloc: Biblioteca Zona Nord 

 
Assistents: 
 

Entitats:  
Mirta Manzetti (La 
Indomable), Pilar Murteira 
(Amb Cor de Dona), Jose i 
Roper (AVV Torre Baró), 
Vane (Associació de Lleure 
Ubuntu). 
 
 

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.  
Inma Espejo – Tècnica de barri 
Districte de Nou Barris.   
Cristòbal – Servei d’Intervenció 
a l’Espai Públic 
 

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

Nombre total de persones assistents: 13 persones. (7 dones i 6 homes) 
 
Ordre del dia: 
 

• Estat actual de les accions del Pla de Barris de la ZN (Adjuntem document 
presentació) 

 
Resum de la sessió 
 

 
 

• L'Associació de Lleure Ubuntu indica que s'estan quedant petits els espais on dur a 
terme els projectes per a la petita infància per l'alta assistència de persones. També 
recorda que el Centre Cívic segueix en obres sense poder oferir espais. 
 

• En els projectes de Solitud no volguda s'explica que a les dades que figuren a la 
presentació manca una de les sortides efectuades amb 55 persones participants. 
També s'indica que han estat 10 les derivacions per part dels serveis que col•laboren 
en el projecte de cara la darrera sortida. S'aclareix que hi ha dos tipus de sortides: 
unes de difusió més àmplia com les sortides a les sales de ball i d'altres més de petit 
format que permeten treballar la socialització i el trencament de la situació de solitud.  
També s'apunta que, entre sortida i sortida, es generen espais informals de trobada 
entre les persones assistents al projecte.  
S'indica que una de les potes pendents de desplegar en el marc del projecte és la de 
cura de les persones cuidadores.  
En matèria de contractació, s'explica que la previsió és anar a un concurs en el mig 
termini i ampliació de les hores de contractació.  
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• En relació a les dades del projecte RODAS, es demana aclariment sobre el número de 
persones participants al Curs de monitores de lleure. També s'apunta la possibilitat de 
col•laborar amb Plataforma per la Llengua per dur a terme formació de català.  
 

• En relació a l'espai per a joves i la dinamització juvenil: es demana que la figura de 
dinamització pugui fer de pont entre els i les adolescents i les activitats que es 
proposen per a joves (ja sigui des de l'entitat Casal de Joves o altres). Es reclama un 
treball amb adolescents més intens i acurat.  
 

• En relació al Concilia, s'especifica  que està contractat fins el juliol de 2024 i només es 
preveu l'aturada de l'agost per vacances.  
 

• Sobre el projecte de Plaça Verda, es recalca la importància de continuar amb l'equip 
de dinamització i amb les campanyes de civisme.  
 

• S'acorda fer un monogràfic sobre l'estratègia de rehabilitació al mes de gener.  
 

• Sobre el tastet per a joves s'explica que el 24/11 a l'Espai Jove les Bases, entre les 16 
i les 18 hores, hi ha una acció de pre-tastet. S'enviarà informació del tastet a les 
entitats de la Comissió de Seguiment.  
  

• En relació a la XARSE s'explica que durant el 2023 es mantindrà el servei tal i com 
està actualment.  
 

• Es demana que es promogui que els establiments que participin de la formació de 
restauració del programa de comerç es derivin a la campanya de civisme.  

 


