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Pla de Barris de Barcelona 
Grup impulsor de La Marina 

Dia: 14/01/2020 Hora: 17:00 h Lloc: Edifici Bàrkeno (Pass. 
de la Zona Franca, 66-56) 

 
Assistents: 
 
Entitats: 
 

− AMCL 
− Coordinadora 

d’entitats i 
comerciants de La 
Marina 

− Escola dominical de 
La Marina 

− Fundació Mans a les 
Mans 

− Memorial democràtic 
de la Seat 

− Unió d’Entitats 

Personal tècnic: 
 

− Xitlali Hernández, Cap 
de projecte del Pla de 
Barris de La Marina 

− Felipe Herrera, Tècnic 
del Pla de Barris de La 
Marina 

− Nuria Borrut, 
Coordinadora 
d’activitat econòmica 
de Foment de Ciutat 

− Meritxell Ribalta, 
Barcelona Activa 

Consellers/eres dels 
grups polítics: 
 

− Esther Pérez, 
Consellera Grup 
Municipal BeC 

− Maribel Sánchez, 
Consellera Grup 
Municipal PSC 

Nombre total de persones assistents: 13 
 
Ordre del dia: 
 

- Seguiment del Pla de Barris 2016-2019 
- Pla de Barris 2021-2024 
- Preguntes 

 
Temes tractats i acords de la sessió: 
 
Temes tractats: 

- Comentaris i valoració del Pla de Barris 2016-2019. 
- Informacions sobre el futur Pla de Barris 2021-2024 

 
Acta: 
 
Xitlali Hernández, Tècnica del Pla de Barris de La Marina, presenta l’informe de seguiment de 
les accions del Pla de Barris 2016-2019. 
 
El 88% de les accions plantejades del Pla de Barris han estat finalitzades o es troben en estat 
d’execució. Del total de 67 accions que van definir-se, 29 són de l’àmbit de drets socials, 21 
són d’educació, 9 són d’activitat econòmica i 8 d’ecologia urbana.  
 
Les xifres del pressupost, juntament amb les accions detallades, estan disponibles a la 
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presentació, al web de Foment de Ciutat (https://pladebarris.barcelona/ ). 
 
S’està definint com es continuarà el Pla de Barris, pel període 2021-2024, i quins barris 
s’inclouran. Dependrà de la Regidoria de Presidència i Pla de barris, de la qual és responsable 
en Jordi Martí. El Conseller de Pla de Barris del Districte de Sants-Montjuïc és Ancor Mesa. 
Des de Foment de Ciutat s’està fent un procés d’avaluació de l’actual Pla de Barris.  
 
Educació 
 
Es valoren positivament les inversions realitzades en els equipaments bàsics escolars, com 
poden ser les inversions fetes en tauletes i ordinadors, afegint que aquests recursos no 
haurien de reduir-se en cap cas, sinó incrementar-se durant els anys vinents. En paral·lel, es 
valora també positivament el suport psicològic que s’ha ofert als centres educatius a través del 
Pla de Barris (Projecte Escoles enriquides). Esther Pérez respon que, en el cas que en el 
següent Pla de Barris no s’incorpori aquesta mesura explícitament, s’estudiarà que la puguin 
assumir altres àrees de l’Ajuntament. 
 
Es demana fer seguiment de les diferents accions del Pla de Barris i saber quines continuen a 
partir de 2020 i quines finalitzen. Les dues tècniques indiquen que quan es faci el tancament 
del present Pla de Barris es farà un retorn sobre quin és l’estat definitiu de les accions, quines 
continuen i quines es donen per finalitzades.  
 
Ecologia urbana 
 
Per part del veïnat es valora negativament l’estat i manteniment de les escales mecàniques del 
Polvorí, indicant que hi ha una que no funciona. Es respon que es pren nota, assenyalant que 
durant aquests mesos s’inaugurarà l’ascensor.  
 
Una veïna pregunta si els parcs infantils entren dins de les competències del Pla de Barris, 
concretament l’estat del sòl de cautxú. La veïna es queixa sobre l’ús incívic dels parcs infantils. 
Xitlali respon que l’estat i manteniment dels parcs infantils no és responsabilitat del Pla de 
Barris. Esther Pérez, Consellera de BeC, respon que Parcs i Jardins té l’objectiu de rehabilitar 
tots els parcs infantils de la ciutat perquè compleixin la nova normativa. En paral·lel, es 
demana més arbrat als parcs infantils.   
 
S’assenyala que hi ha vehicles elèctrics entrant i utilitzant l’skatepark. Xitlali respon que prenen 
nota perquè no tenen permís per fer-ho. Afegeix que s’incorporaran una sèrie de millores en 
l’entorn de l’skatepark a partir dels comentaris del veïnat.  
 
Altres 
 
Es pregunta si els projectes pendents, que s’han indicat en la documentació com a stand-by, 
es portaran a terme durant el 2020. Es respon que són projectes que assumiran altres àrees 
de l’Ajuntament, però que es portaran a terme 
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Dades de la sessió: 
 

 
 

 
 

26,7% 

66,7% 

6,7% 

Aportacions en funció de la temàtica 

Drets socials Educació Activitat econòmica Ecologia urbana Altres

38,5% 

61,5% 

Gènere de les persones assistents 

No binari Homes Dones

7 

4 

3 

1 
Educació Ecologia urbana Altres

Aportacions per temes en funció del gènere 

No binari
Dones
Homes


