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Pla de Barris de Barcelona 

Comissió de Seguiment de Poble-sec 

Dia: 14/12/2022 Hora: 18:00 h Lloc: Centre Cultural 
Albareda (C/Carrera 24)  

 
Assistents: 
 

Entitats: 
 
Coordinadora d'Entitats del 
Poble-sec 
CooperaSec 
Bona Voluntat en Acció 
AVVeïns Poble-sec 
Associació Casa de la 
Premsa.  
Alerta del Poble-sec  
Fundació Taller Artesà 
Associació Més que cures 

Personal tècnic: 
 
Montse Corrales, Gestora de 
Projectes. Dre S-M.  
Anna Llidó, Tècnica de barri del 
Poble-sec. Dte S-MM 
Mariona Prat, Cap de Projecte PdB 
del Pla Poble-sec 

Andreu Meixide, Coordinador de 

Projectes. PdB. Foment de Ciutat.  

Consellers/eres dels 
grups polítics: 
 
Eudosio Gutiérrez. 
Conseller PSC 

Nombre total de persones assistents: 13 ( 6 dones i 7 homes) 

 
Ordre del dia: 
 

 Benvinguda i presentació 

 Seguiment del PdB i pressupost  

 Torn obert de paraula 

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 

Temes tractats: 

Presentar en quin punt es troba el PdB del Poble-sec respecte el seguiment d’aquelles accions 

que estan en marxa dels 6 àmbits d’actuació. 

 
Acta: 
 

Mariona Prat, Cap de projecte de Pla de Barris al Poble-sec, dóna la benvinguda i explica el 

contingut de la sessió. Andreu Meixide, Coordinador de Projectes de PdB, exposa que el 

seguiment en l’execució de PdB, es troba en la meitat del seu desenvolupament, el qual no es 

cenyeix als anys de mandat polític i va més enllà.  

 

Els punts tractats són: 

1. El Pla de barris 2021-2024.  

2. Repàs d’accions en marxa. 

3. Processos i espais de participació. 
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S’informa que PdB del Poble-sec té 45 accions en marxa pels 6 àmbit d’actuació alhora que 
s’explica el pressupost respecte la despesa corrent i la inversions amb aquell import 
compromès versus el pressupost global.  
 
Seguidament es passa a explicar aquelles accions que s’han posar en marxa recentment per 
cada àmbit. Veure presentació adjunta.  
 
Es conclou parlant dels processos i espais de participació que són els espais de governança a 
través grups de treball, taules i comissions existents al barri i al districte de S-M, així com els 
integrants de la Comissió de Seguiment de Pla de Barris i la relació que té amb entitats, 
associacions, cooperatives, coordinadores, equipaments i serveis de proximitat.  

 

Mariona Prat agraeix l'assistència i participació, i dóna per conclosa la sessió a les 19:30 hores 
informant que està prevista una nova comissió pel primer trimestre de l’any 2023.  

 


