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Pla de Barris 
RESUM REUNIÓ | SESSIÓ GRUP IMPULSOR PLA DE BARRIS 

Dia: Dilluns 19/4/2021 Hora: 18:00H Lloc: Telemàtica  

 
ASSISTENTS 
    

Paco Flórez (Trinitat Uneix) 
Carles  
Manu Revive Trinitat Nova 
Jordi tècnic de gestió del districte Nou 
barris 
Arnau Balcells (Pla de barris) 
Manu Leonés 
Santi Associació de comerç 
Sena 
Mireia Valls (Pla de barris) 
Cira Piquer (Foment de ciutat) 

  

Numero persones assistents: 10 
Homes: 7 
Dones: 3 

  

 
ORDRE DEL DIA 
   

1. Tancament i balanç 16_20 
2.  Pla de barris 21-24  

 
TEMES TRACTATS 
   

1. Tancament i balanç 16-20: 
S’han portat a terme 62 accions: 
- Finalitzades: 42 
- Continuïtat 13 
- En execució:3 
- Descartades:4 

 

2. Pla de barris de continuïtat. Aspectes a destacar 
- Consolidar projecte educatiu 
- Salut i Atenció a les diverses franges d’edat 
- Millorar l’ocupabilitat de les persones 

 

3. Nous projectes 21-24.  
- Casa de l’Aigua: ús cultural a través d’un programa funcional. 
- Espai dels 3 ulls 
- Espai Benjami (no hi ha pressupost per fer obra des del Pdb), Definició del programa funcional amb el 

veïnat. 
- Incidir en el col·lectiu de persones grans i joves (orientació laboral i dinamització). 

 

4. Espais de treball. 
- Comissió seguiment (Trobades trimestrals) 
- Taules temàtiques 
- Processos participatius: C/Pedrosa, Programa funcional Espai Benjamí 
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Aportacions Tancament 16-20 
Santi Associació comerciants: Expressen satisfacció en relació al desplegament del pla de barris 16_20, s’han pogut 
realitzar diversos projectes.  Destaca que els costa adaptar-se i participar en les reunions per un tema de disponibilitat. 
Sena: Consulta si hi ha algun projecte d’altres barris que pugui enfortir els vincles entre els diferents barris de nou 
barris.  
Des del pla de barris es destaca que no hi ha un projecte concret en relació al tema però els projectes tenen 
incorporada aquesta mirada i vincle amb els altres barris. És una visió que està present en els projectes. 
 
Aportacions pla de barris 21-24 
Santi, associació de comerciants: els preocupa reactivar el mercat i els agradaria que fos un dels projectes 
prioritaris del pla de barris. 
Els agradaria que hi hagués alguna taula temàtica de promoció econòmica per poder participar de forma més 
activa. 
Espai benjamí: l’associació Benjamí té la seu allà i caldrà reubicar-los. 
 
 
Priorització i validació d’accions: 

1. Escoles enriquides. 
2. Activació de l’Espai Tres Ulls. 
3. Educació i cultura. Programa d’activitats extraescolars. 
4. Projectes per millorar la salut mental i emocional de les persones. 

 
Per un problema tècnic del jitsy no es pot continuar la reunió 
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