
 

Comissió de Seguiment 
Pla de Barris Turó de la Peira i Can Peguera 

Dia: 14/10/2021 Hora: 18:00-20:00h Lloc: Espai Jove les 
Basses 

 
Assistents: 
 

Entitats/Equipaments: 
 

− AV Turó de la Peira 
− AV Can Peguera 
− La Cosa Nostra 
− Associació Tronada 
− Juan Iñíguez, Veí 

Turó de la Peira 
− EJ Les Basses 
− Associació de 

comerciants 

Personal tècnic: 
 

− Sonia Montes 
(Tècnica de barri) 

− Suso López 
(Coordinador PdB 
Nou Barris) 

− Xitlali Hernández 
(cap de Projecte, 
PdB TP-CP) 

− Cira Piquer 
(Participació PdB) 

Consellers/eres dels grups 
polítics: 
 

 

Nombre total de persones assistents: 
 
Ordre del dia: 
 

1.       Repàs de l’estat general d’execució del PdB. Calendari i espais de treball actius. 
3.       Espai de reflexió sobre funcionament Comissió de seguiment 
4.       Planificació següents Comissions de seguiment 
5.       Altres 
 

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 

1. Repàs general de l’estat general  d’execució del PdB. 
 
Des de l’equip de Pla de barris es fa un repàs de les accions en desplegament o en previsió 
del projecte, i el calendari previst fins a desembre de 2022 (veure Presentació adjunta).  
S’explica que això correspon a l’aterratge i definició de les accions que es desprenen de les 
propostes recollides al document inicial del projecte.  
 
Des de l’AVV es destaca el neguit en relació al retard en l’inici de les obres del Balcó 
d’Equipaments i demanen que s’impliqui als veïns i les veïnes amb anticipació. Des de l’equip 
de pla de barris s’explica que el procés és el següent: 

• Resta pendent l’adjudicació del contracte d’obra a l’empresa constructora. El procés 
d’adjudicació està aturat en el tràmit de valoració de les empreses que s’hi ha 
presentat. 

• Un cop això es desencalli, la constructora haurà de lliurar tota la documentació per 



 

procedir a l’adjudicació i signatura del contracte.  
• En paral·lel s’activa el pas de l’obra al Comitè d’Obres de Ciutat (COM) on s’aprova el 

pla d’obra que presenta la constructora i, acte seguit, es pot començar l’obra.  
 
Un cop l’obra hagi passat pel COM és quan es podria fer la reunió amb veïnat per explicar com 
serien les afectacions, adaptar afectacions a usos d’equipaments, conèixer recorreguts de 
vianants, zones d’emmagatzematge de materials, etc.  
 

2. Espai de reflexió sobre el funcionament de la Comissió de Seguiment. 
Es proposa destinar 45’ de la reunió per reflexionar de forma conjunta sobre la mateixa 
Comissió, amb l’objectiu d’acordar què volem que sigui i com volem que funcioni aquest espai. 
Des del PdB es presenta un punt de partida per que es pugui enriquir amb les aportacions de 
les persones que han assistit. 
 
Des de l’AVV de Can Peguera expressen que representen als veïns i veïnes del barri i no se 
senten legitimats per fer aportacions en la sessió sense haver-los consultat. 
Es genera un debat iniciat per la Cosa Nostra sobre què és participació, els nivells i graus de 
participació i es detecta la importància de clarificar el concepte de forma conjunta. 
Es destaca la importància d’implicar als veïns i veïnes en els processos de participació i en els 
espais de treball del barri. 
 
En relació al funcionament de la Cds es genera un espai de treball on sorgeixen les idees 
següents: 
 
Punt de partida i principis de la CdS 

• La CdS del PdB s’emmarca en els objectius i accions del pla de barris i en el seu 
pressupost.  

• Es parteix dels espais i taules de treball ja existents al barri des de les quals es 
treballarà per articular les accions del Pla de Barris. 

• Espai de transparència 
o Assegurar l’accessibilitat  a la documentació i a la informació (lectura fàcil, 

actualització de la documentació al web i lliurement de la documentació) 
o Que sigui una informació fiable (no dir coses que no són, no mentides).  
o Concretar i clarificar el que es treballarà a la CdS i el com i enviar-ho amb 

anticipació. 
• Espai de confiança: 

o Compartir i treballar colze a colze 
o Espai tècnic i no polític 
o Acordar els punts de l’ordre del dia de la CdS (que les persones puguin 

expressar quins són els punts de l’ordre del dia que els agradaria tractar. 
Deixar uns dies per rebre les aportacions. 

• Comunicació:  
o Clara, concreta i freqüent (butlletins informatius) 
o Informar de la forma més anticipada possible  
o Respectar els ritmes de treball i també ser operatius 
o Fer més difusió del PdB i de la CdS per poder incorporar a més entitats i veïns 

i veïnes. 
o AVV poden ser un canal per arribar al barri 
o Disposar de la informació dels projectes (l’Espai Jove les Basses expressa 

l’interès de tenir la informació amb anticipació per planificar) 



 

o Disposar d’un calendari previ de les CdS. 
 

• Dedicar sessions monogràfiques a la planificació de les accions 
 
Objectius de la CdS 

• Presentació de la planificació i desplegament del PdB 
• Contrastar i validar  
• Rendició de comptes 
• Seguiment del PdB 

 
Des de l’AVV del Turó de la Peira reforcen la idea que la CdS hauria d’enfocar –se més al 
seguiment de les accions més que ser un espai de treball. 
Aportacions de les entitats al PdB 

• Vincular amb les iniciatives ja existents 
• Aportar el coneixement del barri 
• Seguiment del Pla de barris 
• Ser un canal de difusió del Pla de Barris per a que se sumin més persones i entitats a 

la CdS. 
 

 
3. Presentació projecte d’enfortiment associatiu.  

Al final de la sessió s’explica de forma general que es posarà en marxa un projecte 
d’enfortiment al teixit associatiu en col·laboració amb Torre Jussana, Centre de servei a les 
associacions. 
Es proposarà una reunió amb el teixit associatiu per explicar de forma més concreta en que 
consisteix aquest projecte i quins són els serveis que ofereixen a les associacions. 
 

Acords a la CdS: 
 

− Acord 1: Respecte a la demanda sobre el calendari del Balcó d’equipaments, des de 
Pla de barris es comprometen a tant bon punt es tingui la informació sobre 
l’adjudicació del contracte, s’organitzarà una reunió per començar a treballar en els 
aspectes logístics i de gestió dels espais i equipaments durant l’obra.  

− Acord 2. S’acorda fer una propera trobada de la CdSeguiment en les properes 
setmanes per poder presentar la planificació de les accions. (Es farà una proposta des 



 

del PdB del dia i hora) 
− Acord 3: Es proposa començar a incorporar canvis en la preparació de la 

CdSeguiment amb l’ordre del dia compartit. 
− Acord 4: Cal incorporar a més persones i entitats en la CdSeguiment. Les AVV poden 

donar un cop de mà amb la difusió ja que són la veu dels veïns i veïnes. 
− Acord 5: S’acorda preparar un espai a on treballar i consensuar els termes de la 

participació.  

 
 

 
 

 
 


