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Pla de Barris de Barcelona 

Comissió de Seguiment de Poble-sec 

Dia: 24/02/2022 Hora: 18:30 h Lloc: Centre Cultural 
Albareda (C/ d’Albareda, 22) 

 
Assistents: 
 

Entitats: 
 
Fundació Artesà 
Coordinadora d'Entitats del 
Poble-sec 
Associació Més Que Cures 
CooperaSec 
Bona Voluntat En Acció 
AVV Poble-sec 

Personal tècnic: 
 
Merche Avilés, tècnica de 
Promoció econòmica. Dte S-M  
Anna Llidó, Tècnica de barri del 
Poble-sec. Dte S-M 
Núria Borrut, Coordinadora 
d'activitat econòmica. PdB  
Andreu Meixide, tècnic 
coordinador de projectes. PdB  
Mariona Prat, Cap de Projecte 
PdB del Pla Poble-sec 

Consellers/eres dels 
grups polítics: 
 
Sandra Salvador, Regidoria 
del Districte S-M 
Eudosio Gutiérrez, 
Conseller PSC del Dte de 
S-M 

Nombre total de persones assistents: 15 (5 homes) 

 
Ordre del dia: 
 

- Benvinguda i presentació 

- Seguiment Àmbit Ocupació, Impuls Econòmic i Economia Social 

- Torn obert de paraula 

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 

Temes tractats: 
- Projectes del Pla de Barris a l'àmbit d’ocupació, impuls econòmic i economia social 
- Necessitats de la Gent Gran al barri. S'acorda de convocar una reunió específica sobre 

aquesta qüestió. 

- Necessitats de les persones amb discapacitat psíquica i física al barri. 

 
Acta: 
 

Mariona Prat, Cap de projecte de Pla de Barris al Poble-sec, dóna la benvinguda. Recorda 
que, a l'última sessió del mes de novembre 2021, es va acordar convocar la Comissió de 
Seguiment cada dos mesos i explica que la sessió d'avui s'emmarca dins l'àmbit d'ocupació, 
impuls econòmic i economia social. Comparteix presentació en pantalla i explica que s'ha 
convidat diverses entitats per a presentar les 10 iniciatives que conformen aquesta àmbit del 
Pla de Barris.  
 
Programa d'homologació d'estudis cursats a l'estranger i acreditació de competències 
La tècnica del Pla d’Acollida per a Tothom de la Coordinadora d'Entitats de Poble-sec explica 
que el programa d'homologació d'estudis (no universitaris) s'ha encaixat dins el programa 
d'acollida a persones migrades que ja desenvolupava la seva entitat. Es tracta d'un servei petit 
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5 hores setmanals, amb atenció individual i acompanyament personalitzat. Té una durada de 
12 mesos i arrencarà al mes de març 2022. Els tràmits estaran subvencionats (0 costs per a la 
persona) i, si arriben casos d'homologació d'estudis universitaris, es derivaran a un altre servei. 
Actualment, també s'estan fent atencions jurídiques per temes d'estrangeria. 
 
Mariona Prat explica que en paral·lel i coetàniament des de Pla de Barris s’impulsa el nou 
servei “Acreditació de competències professionals” com a projecte transversal a tots el barris 
de Pla de Barris impulsat per l'entitat AMIC (Ajuda Mútua d'Immigrants a Catalunya) i que 
prestarà el servei durant 12 mesos. 
 
Núria Borrut amplia informació sobre el projecte d’acreditació de competències. Aquests 
programes està subvencionat i sense cost per a la persona. Anuncia que aviat es penjarà 
cartelleria als carrers amb un número de telèfon d'atenció amb un WhatsApp per fer-ne difusió. 
 
 
Nou espai per a la promoció econòmica al local del passeig de l'Exposició, nº10. 
Na Mariona Prat explica el seguiment de la remodelació del local que consta de 2 locals a la 
planta baixa i una planta pis. El projecte executiu liderat pel Dte de S-M ha finalitzat (desembre 
2021). BIMSA com a operador municipal lidera la licitació de les obres. Es preveu que el 
procés s'allargarà 12 mesos, més la durada d'execució de les obres, que serà 3 o 4 mesos. El 
nou local serà realitat a la primavera de 2023. Pla de Barris compta amb un pressupost de 
250.000 €.  
 
Un membre de la Coordinadora d'Entitats del Poble-sec pregunta si, una vegada acabades les 
obres, s'obrirà debat sobre els possibles usos de l'espai. Mariona Prat respon que es treballarà 
conjuntament amb veïnat i entitats liderats pel Districte de S-M. 
 
Un veí pregunta si el nou local concentrarà els diversos serveis d’àmbit econòmic, ja que avui 
hi ha el punt d’atenció dins l’equipament del CC El Sortidor. Núria Borrut respon 
afirmativament: la idea és que l'espai aglutini tant entitats com serveis per a la promoció de 
l'activitat econòmica. 
 
Ocupació i regularització (projecte transversal) 
Na Núria Borrut explica que es tracta d'un programa per a regularitzar persones en situació 
administrativa irregular. Recalca que és un programa limitat, ja que té un cost molt elevat. 
L'any passat es va fer una prova amb 10 persones als barris de l’eix Besòs, les quals es van 
regularitzar i actualment estan treballant. Enguany es vol estendre a 40 persones de tots els 
Plans de Barri. Dins del projecte hi ha un programa exclusiu, dotat amb 15 places, per a dones 
en situació irregular que treballen d'internes. Les 25 places restants es destinen a altres oficis. 
La primera part consta de formació amb beca, alhora que es fan els tràmits per a poder-se 
regularitzar. Un cop arriben els papers, les persones són contractades per 1 any, amb 
renovació dels permisos d'un altre any addicional. S'intenta que la formació s'enfoqui a sectors 
de difícil cobertura i amb demanda, per tal de facilitar les opcions de continuar empleades un 
cop acabat el programa. Conclou comunicant que encara resta per veure com es farà la difusió 
perquè no sigui massiva, ja que hi podrà accedir poca gent.  
 
Un membre de la Fundació Artesà demana saber quins seran els criteris per a presentar-se i si 
des de les entitats es poden presentar propostes de persones conegudes. Núria Borrut respon 
que encara s'ha de veure quins criteris es faran servir, treballant amb l'àrea d'Immigració de 
l'Ajuntament. Afirma que s'avisarà quan hi hagi reunió i que, efectivament, les entitats poden 
presentar propostes. 
 
Un membre de la Coordinadora d'Entitats de Poble-sec pregunta si es té en compte el requisit 
dels 3 anys d'empadronament previ i altres condicionants. Demana saber com poden fer les 
entitats per a derivar-hi persones. Finalment, pregunta quina és la quantitat de la beca de 
formació. La Núria Borrut respon que s'ha de tenir en compte que, del barri del Poble-sec, 
només hi haurà plaça per a 4 persones aproximadament. Es compromet a fer saber a les 
entitats com funcionarà el procés de selecció, un cop estigui decidit. La beca és de 6 €/ hora i, 
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per exemple, la formació de cures és d'unes 500 hores. 
 
Combatre les desigualtats de gènere  
Un membre de l’associació Més Que Cures explica el Projecte Cures al barri del Poble-sec, un 
projecte pilot que té l'objectiu ser un punt d'informació i d'entrada per a dones que treballen de 
cuidadores de la llar i de les cures a les persones. La intenció és donar suport a les 
treballadores per a poder facilitar la informació i apropar-les a entitats que ja existeixen al barri, 
donant-les-hi una orientació adequada sobre on anar i com arribar-hi. El projecte s'ha iniciat el 
febrer del 2022 i ara es troba a la Fase 1: recollida d'informació i entrevistes. També s'ha 
imprès un cartell per fer divulgació. La duració del projecte serà des de gener al setembre, 
quan es farà valoració i s'estudiarà si es pot replicar a altres barris. Finalment, destaca que, 
sovint, les dones que necessiten suport i serveis, han de passar primer per Serveis Socials. 
Insta a treballar per alliberar aquest nus i poder agilitzar l'accés a serveis com la teràpia o el 
suport psicològic.  
 
La tècnica de promoció econòmica del Dte de S-M , Merche Avilés, pregunta si des del punt 
d'informació es fan derivacions a Serveis Socials. la representant de l’associació Més Que 
Cures respon afirmativament i afegeix que també hi ha contacte amb BCN Cuida, el PIAD i 
diverses entitats i grups de dones. A més, s'impulsen formacions d'auto-cures.  
 
Un membre de la Coordinadora d'Entitats de Poble-sec afegeix que, dins del Pla d'Acollida a 
persones migrades que desenvolupa la seva entitat, també hi ha grups de dones on es poden t 
derivar persones. 
 
Un veí demana saber com es deriva a les dones que s'apropen al projecte. Es respon que s'ha 
elaborat un formulari per a conèixer quant temps fa que estan a la ciutat, quina és la seva edat 
i formació, quins serveis necessiten, etcètera, de cara a establir amb precisió cap a on se les 
deriva. 
 
La Núria Borrut explica que el projecte parteix de la idea de que a molts barris del Pla de Barris 
hi viuen moltes dones treballadores de la llar, però els serveis que necessiten estan molt 
centralitzats geogràficament. L'objectiu és apropar als barris tots aquests serveis públics, però 
també a la xarxa d'entitats locals. Es vol desplegar aquest projecte a tots els barris, però calia 
començar amb una prova pilot i es va escollir el Poble-sec. 
 
XARSE, Xarxa de Resposta Socioeconòmica (projecte transversal) 
Na Núria Borrut detalla que el propòsit del XARSE, que al Poble-sec va començar al mes 
d'abril  2021, és donar suport a les persones que necessiten fer tràmits telemàtics i no tenen 
eines per a completar-los. També es fan formacions mensuals sobre tràmits administratius 
recurrents. Enguany, s'ofereix atenció durant 2 dies a la setmana: s'ha hagut de reduir el 
servei, ja que és un projecte molt car que requereix molt personal. Actualment, s'està estudiant 
la sostenibilitat d'aquest servei, amb la idea que es pugui mantenir més enllà del Pla de Barris. 
A més, a través del conveni del Departament de Salut amb el Col·legi de Psicòlegs, s'han creat 
un Grup de Suport Emocional oberts als/les usuaris/es (1 dia a la setmana). 
 
L’Andreu Meixide afegeix que la XARSE és un servei present a tots els barris del Pla de Barris, 
que va néixer en un context de pandèmia i comptant amb un pressupost extraordinari. Ara 
s'està treballant per veure com podria integrar-se estructuralment aquest servei dins de 
l'Ajuntament. Així mateix, la Núria Borrut comunica que, des de les entitats, es poden derivar 
persones que tinguin dificultats amb tràmits concrets. A més, aviat hi haurà una persona 
específica encarregada d'oferir suport en tràmits que hagin de fer les entitats (sol·licitud de 
subvencions, etcètera). 
 
Na Mariona Prat destaca que hi ha una dotzena de persones als grups de suport emocional, 
derivades des de XARSE Poble-sec. 
 
Un membre de l’associació Bona Voluntat en Acció expressa que, a causa de la reducció dels 
horaris d'atenció de XARSE, les entitats tornen a tenir un volum inassumible de persones 
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demanant suport per a fer tràmits. Critica que, en lloc d'una digitalització dels processos, 
aquests només s'han mecanitzat. Proposa la creació d'un wallet personal al web de 
l'Ajuntament que faciliti que els ciutadans puguin omplir les seves dades als formularis de 
forma més àgil. La Núria Borrut pren nota de la proposta i respon que el Pla de Barris no té 
competències digitals per a modificar els tràmits, malgrat que s'ha parlat amb Seguretat Social 
per estudiar si és possible de facilitar-ne alguns.  
 
Programes de formació ocupacional i experienciació laboral (projecte transversal) 
La Núria Borrut explica que hi ha una formació en Certificat de Professionalitat de cura a 
institucions adreçat a 15 dones, entre tots els Pla de Barris, ja regularitzades. També hi ha el 
Projecte Tastet d'Oficis per a Joves amb l'objectiu de donar resposta als/les joves, d'entre 16 a 
25 anys, que actualment no estan treballant ni estudiant. El projecte consta de 15 formacions 
professionals amb diferents sectors i es basa en un acompanyament individual per a tornar a 
motivar als joves que hi participin. Es vol treballar l'enxarxament d'entitats que hi ha a cada 
barri, al Poble-sec es treballarà amb Cooperasec, Ateneu d'Oficis, Pla d'Acollida, etcètera. 
 
La Merche Avilés pregunta si les formacions compten amb beca. Núria Borrut contesta que la 
idea és que, almenys la part d'experienciació laboral i pràctiques en empreses, estigui becada. 
El projecte serà flexible i les formacions constaran d'unes 50 hores. També s'ha pensat a 
treballar la mobilitat: la possibilitat que els joves optin a formacions fora dels barris on viuen. 
Encara manca acabar de definir el projecte i es compromet a enviar tota la informació un cop 
estigui tancada. Mariona Prat afegeix que també es vol treballar amb sectors laborals 
emergents. 
 
Una membre de l’associació Més Que Cures demana saber quins són els requisits per al 
Certificat de Professionalitat de cura a institucions. Núria Borrut respon que cal tenir DNI o NIE 
i l'ESO. També és possible fer la prova d'accés per les eprsones que no tenen l’ESO. Afegeix 
que el projecte està dins de l'estratègia contra la feminització de la pobresa de ciutat, enfocada 
a combatre la pobresa femenina en sectors majoritàriament feminitzats. Així i tot, també s'hi 
podrien presentar homes. 
 
Enfortiment dels comerços de proximitat 
La Núria Borrut informa del programa Comerç a Punt amb l'ampliació de Pla de Barris on s'han 
ampliat hores i s'ha incorporat el servei de mediació i interpretació amb diversos idiomes (urdú, 
tagalo, anglès, xinès, etcètera). En paral·lel, des de BCN Activa es generarà una línia de 
subvencions específiques per als comerços del Pla de Barris dins del Pla Impulsem El Que 
Fas.  
 
Reforçar i impulsar projectes que aposten per ECSS amb especial atenció a l'economia 
de les cures 
Un membre de la cooperativa CooperaSec explica que, arran de la valoració positiva de la Fira 
d'Economia Social i Solidària al Poble-sec, es va veure que calia fer més accions durant tot 
l'any per a visibilitzar i donar a conèixer aquesta xarxa. Hi ha 3 línies d'actuació, que es 
desenvoluparan durant la primavera i tardor del 2022. S'organitzaran diversos caps de 
setmana amb itineraris per a donar a conèixer al veïnat les diferents iniciatives que hi ha al 
barri i una activitat més lúdica, com una gimcana. S'organitzaran tallers oberts al veïnatge 
perquè coneguin que es fa a cada local i quins oficis s'hi duen a terme. També es vol fabricar 
alguna mena de banderola per visibilitzar aquests espais durant els caps de setmana. El 
projecte s'inicia el març del 2022 i tindrà una durada de 9 mesos. 
 
La tècnica Merche Avilés explica que els comerciants del barri també s'hi voldrien sumar. Des 
de CooperaSec es respon que es podria fer un cap de setmana extra que servís per a 
promocionar també el comerç de proximitat. 
 
Un veí pregunta quantes cooperatives hi ha al Poble-sec. CooperaSec respon que hi ha una 
cinquantena d'iniciatives inventariades, de diferents dimensions i més aviat pertanyents a 
l'àmbit associatiu que no al cooperatiu.  
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La Núria Borrut explica que el projecte La Creatura, associació ubicada al local de La Raposa, 
té l'objectiu de donar a conèixer i visibilitzar dones del barri de Poble-sec que desenvolupen 
oficis tradicionalment masculinitzats. 
 
Torn obert de paraula 
Un membre de la Coordinadora d'Entitats del Poble-sec critica que no s'està ajudant al 20% de 
la població del barri: les persones grans. Denuncia que no hi ha cap projecte de suport, ajuda i 
desenvolupament comunitari enfocat en aquest sector i demana que s'hi posi fil a l'agulla per 
lluitar contra la discriminació que pateix la gent gran.  
 
Un membre de la Fundació Artesà es mostra totalment d'acord amb la intervenció prèvia. 
 
Na Mariona Prat aclareix que avui es tracta l'àmbit d'activitat econòmica, ocupació i economia 
social i solidària: els temes de salut i gent gran es parlaran en una altra sessió. Quan es va fer 
la diagnosi del Pla de Barris, es va decidir que el target de vulnerabilitat urbana serien els 
joves, adolescents i infància. No es va posar el focus a la gent gran, perquè la Coordinadora 
d'Entitats ja hi treballa de fa molts anys amb 2 grans projectes. Això no vol dir que no es puguin 
introduir millores i treballar necessitats de la gent gran alhora que es desenvolupa el Pla de 
Barris. També s'està treballant des de la Taula de Gent Gran i la de Salut per veure quines són 
les necessitats post pandèmia. 
 
L’Andreu Meixide explica que Pla de Barris del Poble-sec va arrencar el 2021 i es va haver de 
concebre en el context de pandèmia, amb una participació que pràcticament va ser digital. Es 
va fer tota la feina que es va poder i el resultat es va publicar fa 1 any, però això no vol dir que 
no puguin sorgir noves necessitats. El repte, afirma, és imaginar com fer aquest treball basant-
se en la detecció que es fa a les entitats i com es pot imaginar, des de l'escala de barri, algun 
projecte que sigui útil per a la gent gran. Proposa de fer una reunió específica per a tractar 
aquest tema. 
 
Na Mariona Prat recorda que s'ha creat un grup de treball específic amb persones de la Taula 
de Salut i de la Taula de Gent Gran, amb el doble objectiu de fer acompanyament a la solitud 
no desitjada i donar suport les necessitats/aptituds digitals. 
 
Un membre de la Coordinadora d'Entitats de Poble-sec descriu les dificultats que la pandèmia 
ha afegit a les persones grans que ja vivien aïllades i amb problemes de mobilitat. Explica que 
s'ha contactat al Col·legi de Psicòlegs i al Col·legi de Fisioterapeutes per tal d'aconseguir 
suport per aquestes persones. Conclou que hi ha moltes problemàtiques concretes que s'han 
d'abordar. 
 
Un membre de la Fundació Artesà explica que treballa amb el col·lectiu de persones amb 
discapacitat física i psíquica i que tampoc ha vist que proposta que sigui extensible als usuaris 
de la seva entitat i les seves famílies. Exposa que manquen de serveis per oferir als usuaris i 
que necessiten visibilitat, enxarxament amb el barri i acompanyament de psicòlegs i 
terapeutes. Afirma que fa temps que exposa aquests fets a les sessions del Pla de Barris, però 
que no veu cap canvi. Núria Borrut recorda que aquest no era l'àmbit de treball de la sessió 
d'avui. Na Mariona Prat puntualitza que aquestes necessitats no s'han detectat a cap Taula de 
Salut, d'Educació, d'Infància o de Cultura. Però en pren nota i convida a l'entitat a participar en 
la pròxima Taula de Salut. L’Andreu Meixide conclou que la Comissió de Seguiment del Pla de 
Barris és un espai de retorn dels projectes que s'estan desenvolupant: no és la resposta a 
totes les mancances i necessitats.  
 
 
Mariona Prat agraeix l'assistència i participació i dóna per conclosa la sessió. 

 


