
 

Comissió de Seguiment 

Pla de Barris el Besòs i el Maresme 

Dia: 21/10/2021 Hora: 17:30-19:30 Lloc: INS Rambla Prim 

 
Assistents: 

 

Entitats/Equipaments: 

 

 Associació de dones 
Àmbar Prim 

 Associació de Veïns i 
Veïnes del Maresme 

 Associació Sant Martí 
Esport 

 Escola Prim 
 Parròquia de Sant Paulí 

de Nola 

 Pla Comunitari 
 Servei de Prevenció i 

Convivència Franja Besòs 

Personal tècnic: 

 

 Equip del Districte de 
Sant Martí 

 Equip del Pla de Barris 
 Directora de Serveis 

Socials  
 

Consellers/eres dels grups 

polítics: 
 

 Consellera de barri 
 

 

Nombre total de persones assistents: 15 

 
Ordre del dia: 
 

1. Presentació 
2. Espai de reflexió sobre funcionament Comissió de seguiment 
3. Tancament 

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 

1. Presentació de la sessió 

En el marc del nou PdB 2021-2024 amb una nova referent, es vol plantejar un espai de treball 
per conèixer millor què s’espera de l’espai de la Comissió de seguiment (CdS).  

Ha estat un any difícil per la pandèmia i les sessions virtuals i ens consta també  que és un 
moment de reflexió de les entitats del barri, gràcies al mapeig d’entitats que s’ha fet de la mà 
del Pla Comunitari, i pensàvem que era un bon moment per afegir una reflexió sobre aquest 
mateix espai (qui, com, quan participar). 

Es proposa un espai de treball on parlar de: 

 Àmbit d’actuació del PdB,  

 Objectius de la CdS 



 

 Principis i funcionament de la CdS 

Explicació de l’àmbit d’actuació del PdB 

Entenem que a vegades és difícil entendre l’organització interna de l’Ajuntament o la 
distribució de competències entre/dins les administracions. L’àmbit d’actuació del PdB és: 

 Temàtic: al document del PdB ja s’especifiquen els àmbits d’actuació i les línies que es 
van establir per al BM. De totes maneres ja sabem que no és tan senzilla la divis ió. 
PdB sovint treballa conjuntament amb altres àrees de l’ajuntament o amb diferents 
serveis del Districte, gairebé no fem res sols/es. Perquè no pretén implementar 
projectes que estiguin desconnectats de la feina ordinària de l’administració. Però: no 
assumim les seves funcions, sinó que impulsem projectes extraordinaris 
conjuntament, que sovint impliquen diferents agents.  

 Geogràfic: es considera que la població beneficiària ha de ser del barri (és la base del 
PdB, que fa una intervenció territorialitzada en els barris amb majors indicadors de 
vulnerabilitat).  

 Temporal: Programa extraordinari per a 4 anys. Sabem que hi ha necessitats 
estructurals que no es resolen en 4 anys. Però la voluntat és impulsar projectes que a 
la llarga puguin deixar un impacte o bé que puguin ser sostenibles de diferents 
maneres (perquè els assumeixin altres actors, perquè siguin autosostinguts...).  

 Marc econòmic: evidentment hi ha límits pressupostaris, que ja es van recollir en el 
document del PdB. Pot haver-hi petites variacions entre partides però 
malauradament no podem desbordar el pressupost ni assumir el finançament de tot 
el que el barri necessita.  

 Marc de governança: coordinació i treball amb el territori (especialment Dcte com a 
representant de l’Ajuntament i coneixedor del barri, però també altres agents) 

L’administració pública  té diversitat d’espais i  mecanismes de participació. El Pla de Barris és un 
departament específic de l’Ajuntament que té els seus propis espais de participació de veïnat i 
entitats, a més d’aprofitar els espais comunitaris ja existents. 

 Procés participatiu per a l’elaboració del document: reunions de la Comissió de 
Seguiment, entrevistes individuals, entrevistes grupals, punt informatiu al carrer, web 
Decidim.  

 Comissió de seguiment del Pla de Barris (abans “Grup Impulsor”): aquest és l’espai de 
participació més estable, es reuneix cada tres mesos i l’objectiu és fer el seguiment 
del conjunt de les accions que s’implementen des del Pla de Barris. Està obert a totes 
les entitats. 

 Sessions de participació puntuals: es fan servir per a projectes concrets, per exemple, 
una sessió amb infants per pensar en la remodelació del pati d’una escola. Anem 
informant dels espais a mesura que apareixen els projectes 

 Per últim, com a Pla de Barris també participem a les taules comunitàries i alguns 
grups de treball que surten de les taules. Aquests solen ser un espai de treball 
pròpiament, més operatiu  (Taula jove, gent gran, salut, llengües, comissió memòria, 
espais de coordinació tècnics...) 

 

 



 

2. Espai de reflexió i treball 

S’obre el debat per a compartir els objectius i principis i funcionament de la CdS : 
 

Objectius de la Comissió de Seguiment 
Es presenten els objectius de la CdS, que també poden anar variant a mesura que es va 
implementant el PdB en els seus 4 anys de vigència: 

 Presentar la planificació del PdB: tenir una visió estratègica, tenir al cap el conjunt de 
les accions i una certa planificació temporal. Les entitats poden fer aportacions. 

 Validació i contrast dels projectes amb entitats 

 Seguiment de les accions: un cop s’han implementat, com està funcionant?  

 Rendició de comptes: a la finalització dels projectes, exposar i valorar resultats.  

Durant la sessió es fan les següents aportacions en relació als objectius de la CdS:  

 El volum d’informació és molt gran, per això cal 
prioritzar quines accions s’han de treballar amb les 
entitats. Identificar les accions on les entitats poden 
aportar valor afegit. 

 En les pròpies CdS donar opció a que les entitats 
s’impliquin a través d’alguna comissió de treball en 
l’impuls de les accions. 

 Possibilitat de treballar per temes i/o fer sessions 
monogràfiques. 

 Fer una presentació de l’avaluació i resultats dels 
projectes en la seva finalització. 

 Fer un traspàs de la informació dels projectes (Hi ha 
molta informació – Repte) 

 

Principis i funcionament de la CdS 
Ens agradaria que la CdS fos un espai de: 

 Confiança: treballem plegades amb el mateix objectiu, evitar rumorologies, estar 
obertes a aclarir dubtes sobre PdB... 

 Diversitat de veus: Ens agradaria que hi hagi el màxim de representació de les 
diverses entitats del barri. Com les incorporem? 

 Comunicació: com volem que sigui aquesta comunicació? Acordar un funcionament 
perquè tothom se senti còmode. Podem contemplar: rondes d’intervenció, 
comunicació per correu sí/no... Les aportacions constructives faciliten avançar. 

 Transparència: què significa en la pràctica? Anunciar amb temps, enviar OD, ppt, 
penjar actes...Ttot allò relatiu a la Comissió de seguiment (incloent-hi actes anteriors i 
presentacions ppt) es poden trobar en aquest enllaç: 
https://pladebarris.barcelona/ca/participacio-al-besos-i-al-maresme 

 
 

https://pladebarris.barcelona/ca/participacio-al-besos-i-al-maresme


 

 
Es fan les següents aportacions en relació als principis i 
funcionament: 

 Co-responsabilitat: es demana que les entitats i la 
part tècnica se sentin co-responsables de l’èxit de 
les actuacions 

 Visibilitzar el Pla de Barris: donar a conèixer les 
actuacions fetes i els resultats.  

 La participació en el PdB és una experiència 
positiva. Difondre les bones experiències per 
implicar a més persones i entitats. 

 
Espai de confiança 

 Construir vincles 

 Espai on ens complementem, visions diverses 

 Importància de la comunicació: parlem entre nosaltres, tècnics i entitats, no basem 
les opinions en rumors. 

 
Diversitat de veus 

 Com implicar a més persones i entitats? S’està fent un apropament des del PdB a les 
entitats de comunitats d’origen divers. 

 Tenir en compte les tradicions de participació d’altres col·lectius d’origen divers. 
 Respectar a les entitats que no volen implicar-se i /o tenir en compte la saturació de 

reunions i espais de participació que tenen les entitats.  

 Servei de canguratge per facilitar l’assistència a la CdS 
 
Comunicació: 

 Enviar informació de forma periòdica 
 Fer un calendari previst de reunions anual per tal de reservar les dates 

 Fer la reunió en diversos horaris (alguns dia de matí i/o de tarda per facilitar 
l’assistència). 

 Personalitzar convocatòries (identificar qui és important que assisteixi a cada trobada 
-en funció dels objectius- i fer  trucada o correu personalitzat). 

 Reunions eficaces. 

 Gestió d’expectatives de les accions i de la informació i del retorn que es fa.  
 
 

 



 

Acords a la CdS: 

 Se seguirà treballant per incorporar més entitats a la CdS, tant des del PdB com des 
de les mateixes entitats, convidant a possibles entitats interessades 

 S’alternaran sessions de seguiment general dels projectes amb sessions 
monogràfiques sobre temes o projectes concrets que siguin d’especial interès per a 
les entitats del barri. 

 Per tal de mantenir tothom informat (també aquells/es que no han pogut assistir a la 
CdS) s’enviaran les actes de la CdS per correu, a més de penjar-les al web de PdB. 

 Amb l’objectiu de gestionar el gran volum d’informació sobre el conjunt de les 
actuacions del PdB, les entitats podran sol·licitar rebre informació addicional sobre 
projectes concrets. 

 La propera reunió es presentarà una proposta de calendari anual per a la CdS  
 

3. Tancament 
 
S’agraeix a les persones presents la seva assistència a la reunió, que es valora positivament, i 
s’anuncia la propera reunió de la CdS en un termini aproximat de tres mesos. Es recorda 
igualment que podem seguir en contacte fora d’aquest espai.  

 
 

 

 
 

 


