
 

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

Dia: 01/03/2022 Hora: 18:30-20:00h Lloc: Casal de barri La 
Cosa Nostra 

 
Assistents: 
 

Entitats/Equipaments: 
 

− AV Turó de la Peira 
− AV Can Peguera 
− Associació de 

comerciants TP 
− CFS Montsant 
− IES Barcelona-

Congrés 
− Casal de barri LCN 
− C.O.Tronada 
− Serveis Socials 
− Referent emocional 

comunitari CAP Turó 
− Equip projecte 

Concilia 
− Dinamitzadora 

Projecte EJOC IES 
Barna-Congrés 

Personal tècnic: 
 

− Sonia Montes 
(Tècnica de barri) 

− Marta González 
(Referent territorial 
Districte) 

− Suso López 
(Coordinador PdB 
Nou Barris) 

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

−  

Consellers/eres dels grups 
polítics: 
 

− Esther Flaquer, 
Consellera municipal 

 
 

Nombre total de persones assistents: 18 
 
Ordre del dia: 
 

1. Repàs de l’estat general del Pla de barris.  
2. Accions en marxa i noves accions.  
3.Presentació de projectes  

a) Projecte de canguratge gratuït “Concilia”. 
b) Tardes de lleure IES Barna-Congrés.  

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 

1. Repàs de l'estat general del PdB: 
o Caixa d'Eines:  

• A preguntes de l'AVV Turó de la Peira s'aclareix que la intervenció a les 
escoles en el marc de la Caixa d'Eines han estat consensuades amb 
cadascun dels centres.  

• S'explica que es vol generar un vincle entre les escoles i els equipaments 
alhora que es treballa també el garantir el dret a la cultura dins l'àmbit 



 

educatiu.  
  

o En relació al treball amb el CCD Turó es posa èmfasi en la necessitat de treballar 
altres esports alternatius al futbol, cas del criquet.  

Es concreta que el treball amb el CCD Turó és centrar atenció en els adolescents. Es farà una 
primera diagnosi d'intervenció per després activar les accions concretes.  
Es demana que l'educadora tingui en compte quines activitats es fa en alguns 
equipaments/altres clubs per tal de coordinar-se i connectar-los amb altres 
espais/equipaments del barri.  
  

o S'aclareix que aquest estiu no es farà activitat adreçada a adolescents i joves al pati 
de l'Escola El Turó. Es posa l'atenció en la intervenció al casal de juliol de La Cosa 
Nostra. 

  
o Es presenta la Gemma Blanc: referent de benestar emocional comunitari del CAP 

Turó. L'objectiu és fer promoció de la salut emocional a nivell comunitari.  
  

o S'explica que l'espai de trobada de famílies entre l'EBM i Escola El Turó es farà cada 
divendres de març de 16:45 a 18:15. 

Es posa l'accent en la necessitat de donar continuïtat a aquest treball conjunt per a que no 
sigui només un bolet d'aquest curs. 
  

o Sobre el tastet de formacions s'explica que s'inicia el dia 14/03 i ja hi ha 5 inscripcions 
i 3 més que han mostrat interès. També s'explica que la cartelleria ja està enganxada 
pels carrers dels dos barris.  

  
o  A nivell d'entitats que estan treballant de manera individualitzada dins el programa 

d'enfortiment associatiu es troben: Boca de Cachón, grupo de dones dominicanes i 
també s'està treballant també amb l'AVV Turó de la Peira. 

  
o Es pregunta per la situació de la finca C/Cadí 31-33 en relació al programa de finques 

d'alta complexitat.  
  

o Es mostra l'agraïment per l'existència de la XARSE i es posa en valor la bona feina. 
No obstant es critica la retallada de servei. Es demana que es comparteixin les dades 
de balanç de la XARSE i es reclama la continuïtat del servei. 

 
o En relació al CP de dones en situació regular es critica que només hi hagi 15 places 

per a tota la ciutat.  
  

o Sobre les obres del balcó es mostra la negativa de les entitats a la retirada de 3 pins 
més. També des del Casal de Barri La Cosa Nostra es sol·licita poder disposar 
d'informació visual sobre les obres del Balcó. 

 
o L'AVV Turó de la Peira reivindica la intervenció en tot l'àmbit que arriba des de Rosario 

Pi fins a la Plaça de Can Basté. També apunten la necessitat de poder generar algun 
espai per a gossos.  

 
2. Presentació de projectes  

 
o Concilia: https://concilia.incoop.cat/  S'explica que ara mateix hi ha 8 infants 

amb necessitats especials. 
  

o Tardes de lleure IES BCN-Congrés: Es presenta a l'Alba Prieto, dinamitzadora del 

https://concilia.incoop.cat/


 

servei de tardes al Barna-Congrés.  
EJOC: Espai Jove d'Oci del Congrés. Ha estat escollit per part del i les joves.  
Objectiu: organitzar l'ús del pati en context no lectiu.  
En principi està obert a l'alumnat de l'institut però també a infants que puguin venir persones 
que no siguin alumnes.  
Han participat 166 persones (120 nois i 46 noies). N'hi ha tres grups estables i la resta són 
esporàdics.  
 

 
   
  

• Al juny es farà una sessió monogràfica sobre el pressupost.  
 
 
 

 


