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ASSISTENTS 

    

Entitats participants al grup impulsor 
 
Unió d’Entitats 
Memorial democratic de la Seat  
Fundació Mans a les Mans 
Àncora 
Coordinadora d’entitats I comerciants de La Marina 
Amics de La Marina 
Federació d’esports de La Marina 
 
Tècnica I tècnic comunitaris de La Marina 

Foment de Ciutat, Districte de Sants Montjuïc 
 
Xitlali Hernández Martínez, cap de projecte del 
PdB de la Marina 
Felipe Herrera, tècnic de projecte PdB de la Mari-
na 
Berta Cendròs, coordinadora participació Foment 
de ciutat 
Lidia Pérez, tècnica de barri Districte de Sants 
Montjuïc 
Esther Pérez, Consellera de La Marina 

 
 

Ordre del dia: 
1. Missió del Grup Impulsor 
2. Accions d’esport treballades amb la Taula d’Esports de La Marina 
3. Seguiment de l’estat d’execució de les línies d’actuació del Pla de Barris de La Marina 

 

Missió del grup impulsor del Pla de barris 

Es recorda la missió del grup impulsor com a grup de seguiment del desenvolupament del pla de barris. 
Aquest és el 6è grup impulsor que es realitza.     
 

Accions d’esports treballades amb la Taula d’Esports de La Marina 

 

Des de la taula d’esports s’expliquen les principals accions que es van treballar de manera conjunta amb el pla 
de barris i que impliquen un salt qualitatiu en quan a espais habilitats per la pràctica de diferents esports a l’aire 
lliure, així com projectes de continuïtat per l’esport inclusiu amb els infants (veure presentació) 
 

Seguiment de l’estat d’execució de les línies d’actuació del Pla de Barris de La Marina 

Es presenten les accions principals en desenvolupament segons els 6 eixos temàtics principals i de major re-
llevància del pla de barris a La Marina, i a l’estat de les inversions 
 
Aquestes accions són les que apareixen a la primera memòria del pla de barris feta al mes de març d’enguany 
(https://issuu.com/bcncat/docs/pladebarris_memoriaseguiment2019 ) 
 

 

Acords i demandes: 

Recollir les següents demandes: 

24/04/2019 Hora:  17:30 Lloc: Escola Bàrkeno 

https://issuu.com/bcncat/docs/pladebarris_memoriaseguiment2019
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• Es demana implementar actuacions preventives per tal d’evitar possible molèsties al veïnat més pro-
per, que puguin generar-se d’un possible ús inadequat del parc de patinatge i skate de la Pç. del Mo-
viment obrer. Es proposa posar explicacions de com utilitzar adequadament als espais, així com fixar 
horaris d’ús. Es consultarà quin tipus de senyalització es pot col. Així mateix es torna a explicar que no 
es poden posar horaris d’ús perquè és un espai obert, que el disseny es va fer de forma participada 
amb totes les entitats i persones que van voler ser-hi desprès d’una campanya de difusió i comunica-
ció important, i que el disseny va tenir en compte diferents aspectes tots amb l’objectiu de promoure la 
convivència, un major ús de l’espai que hauria de connectar als dos barris, així com un espai més per-
què el jovent faci un oci saludable i no hagi de marxar del barri.  

• Es demana que l’inici de les activitats dels locals del carrer de la Química es desplacin de data perquè 
coincideix amb la presentació dels espais liles, el 3 de maig a les 18:00.   

•  Sala Maremar. Es demana que es consideri que el projecte no ha estat ben fet i per on ha de passar la 
solució. Es comenta que s’estan estudiant les mesures per poder arreglar la sala i que la visió sigui 
bona des de tots els seients.  

• Plaques de memòria històrica. Es comenta que falta instal•lar plaques i que se’n van proposar de no-
ves. Que com i quan es poden posar. Es respon que cal estudiar i valorar la proposta dintre de l’Eix 
cultural i de memòria històrica. 

 
 
 
Propera Reunió (convoca Pla de Barris) 

Setembre 2019   
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