
 
 
Comissió Consultiva 
de  Benestar, Acció 
Social i Ciutadana 
. 

30 de novembre de 2020 
 



Preus Públics 2021 
. 



. 

El Districte de Ciutat Vella ha mantingut, en línies generals, 
les tarifes dels Centres Cívics, Casals de Gent Gran, Casal de 
Joves, Casals Infantils, Projecte Franja i els Espais Esportius 
del Districte.  
 
Tot i així, es plantegen  alguns  canvis  que  detallem  a 
continuació: 
 
1. Centres Cívics: 
 
Activitats formatives: cursos i tallers:  S’incorpora una nota per 
tenir en compte els tallers telemàtics, que no estaven 
previstos anteriorment. Arrel de la situació que estan vivint 
els equipaments per la Covid19, es proposa un preu per 
aquesta tipologia de tallers, que és un percentatge de 
descompte (15 %)sobre el preu dels tallers presencials. 
 

 
 



. 

Centre Cívic Pati Llimona: Es modifica el preu de l’autoservei 
del plató per a ús individual i en la modalitat d’un sol ús a 
2,5 hores i es baixa el preu (de 42,35 a 30 euros) per 
equilibrar-lo a altres propostes semblants. 
 
 
 
2. Casal de Barri del Raval: 
 
S’incorpora una nota per tenir en compte els tallers 
telemàtics, igual que als Centre Cívics. 
 
 
 



Activitats d’estiu 
2020 a Ciutat Vella 
. 



Activitats d’estiu 2020 a Ciutat Vella 
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Enguany totes les activitats per a infants i joves de 3 a 17 anys han hagut de seguir la 
instrucció de la Generalitat de Catalunya que estableix els criteris generals per a la 
realització d’activitats durant aquest estiu. 
  
Així mateix, la Generalitat de Catalunya ha publicat la pàgina web 
http://www.estiuamblleure.cat/ca/inici/, amb els diversos protocols, models, guies, 
recursos i altres documents per a les entitats de lleure.  
 
S’han realitzat diversos torns de la formació per a les persones responsables de 
prevenció i higiene i s’ha habilitat també una modalitat de formació telemàtica per 
poder cobrir tota la demanda. 
 
La Generalitat de Catalunya també va oferir ajuts per a famílies i ajuts per a entitats, 
per tal de donar suport a les mesures que s’han d’implementar com a conseqüència 
del COVID-19, però encara no han sortit les bases publicades al DOGC. 
 
 

http://www.estiuamblleure.cat/ca/inici/


 
 
Campanya d’activitats de vacances d’estiu 2020 
 
Ajudes econòmiques atorgades a infants de Ciutat Vella 
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Import ajudes econòmiques total (Barcelona): 2.904.941,44 € 

Districte 
Atorgades Denegades No avaluades Anul·lades Total 

Nº sol·licituds Import ajuts C.Vella Nº sol·licituds Nº sol·licituds Nº sol·licituds Nº sol·licituds 
Ciutat Vella 1635 290.156,14 122 0 87 1844 

Comparativa 2019 – 2020 
- Increment de l’import d’ajudes econòmiques a Ciutat Vella, de 290.156,14 a 345.481,77 €.  
- Increment del nombre de sol·licituds atorgades, de 1387 a 1635 sol·licituds atorgades. 
- Les ajudes econòmiques a Ciutat Vella representen el 11,89% del total aquest any (el 2019 era el 

8,12%). 
- El nombre de sol·licituds denegades ha disminuït de 164 a 122. 
- Les entitats han tingut un paper clau de suport a famílies en la gestió dels ajuts, que s’ha realitzat 

enguany de manera telemàtica. 
- També s’ha comptat amb el suport del Servei de Mediació Intercultural, per arribar a un major 

nombre de famílies i facilitar la comunicació amb les entitats. 



Places ofertades i nombre de participants a Ciutat Vella 
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Comparativa 2019 – 2020 
- Increment del nombre de places ofertades, de 17810 a 20267 places ofertades.  
- Disminució del nombre de persones participants, de 9762 a 7806 persones participants. 



Comparativa 2019 - 2020 
- Increment de places ofertades de Casals d’estiu, de 8898 a 9100 (passa del 50 al 45% del total). 
- Increment de places ofertades de Campus Esportius, de 4980 a 5704 (es manté en el 28% del 

total). 
- Increment places ofertades de Colònies, de 1700 a 1874 (passa del 9,5% al 9,2% del total). 
- Fort increment de les places ofertades de Bressol (de 645 a 1392 places), passant a ser el 7% del 

total, i de Casals esportius (de 210 a 1160 places; 5,7% del total). 
- Disminució de places ofertades de Rutes (de 113 a 62 places), Campaments (de 526 a 237 places) 

i Socio-culturals (de 738 a 708 places). 
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Comparativa 2019 – 2020 
- Disminueix el percentatge de noies participants respecte al 2019, passant del 45,5 al 43,8%. 
- Disminució dels i les participants en la franja de 12 a 17 anys, del 29,2% al 27,5% del total. 
- Es manté el percentatge de participants amb edats de 3 a 11 anys, al voltant del 69%. 
- Increment dels i les participants d’1 a 3 anys, del 2,4% al 3,5% del total. 
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Monitoratge de suport 
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Professionals presents en 19 activitats diferents de la Campanya de Vacances d’Estiu a Ciutat Vella. 
 

 
 
 
 
Per gènere, se’n beneficien 14 nenes (29,8%) i 33 nens (70,2%). 
 
Segons tipologia de discapacitat: 
 
 
 
 
 
 
 

Districte 
Demanda Atorgat 

Dies coberts Cost Activitats diferents 
Nens/es Torns Nens/es Torns 

Ciutat Vella 50 172 47 139 686 53.056,06 € 19 

  Auditiva Visual Física-
orgànica 

Pluri-
discapacitats 

Retard 
mental/desenv 

TEA Conductual Altres No 
consta 

Ciutat Vella 1 3 1 0 30 1 2 8 1 

Comparativa 2019 – 2020 
- Disminució de les demandes atorgades en monitoratge de suport, de 51 a 47, però amb un número 

semblant de torns i de dies. S’han atorgat el 94% de les demandes, un increment substancial 
respecte al 2019 (es van atorgar el 77% de les demandes). 

- Increment de les nenes beneficiàries del monitoratge de suport (del 17,6% al 29,8%). 
- S’incrementa lleugerament la despesa final, de 50.733,90 € a 53.056,06 €. 



Pla d’Acció Pou de 
la Figuera 

Procés de Participació 

. 
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Objectius del Pla d’Acció i del procés participatiu 
 
Fomentar i portar a terme amb el veïnat, entitats i serveis un conjunt d’accions que ajudin a 
millorar la vivència quotidiana d’aquest àmbit durant tot el mandat. 
 
revertir dinàmiques excloents i treballar per afavorir la cohesió social mitjançant la generació 
de noves oportunitats i la potenciació dels usos veïnals i comunitaris. 
 



Sobre què es participa? 

3 

• Dinamització de l'activació econòmica  
Inclou el conjunt de propostes relacionades amb les plantes baixes o les 
possibilitats de millorar el dinamisme comercial i econòmic de l’àmbit 
d’actuació. També projectes formatius i ocupacionals per joves.    

• Usos i dinàmiques de l’espai públic  
Inclou el conjunt d’accions i esdeveniments que poden succeir a l’espai 
públic per tal de fer-ne un ús més veïnal.  

• Possibles millores de l'entorn físic de la plaça del Pou de la Figuera  
Aquest àmbit inclou possibles millores consensuades amb el veïnat. 

• Comunicació comunitària i xarxa de relació  
Inclou la creació de dinàmiques de relació entre els diferents agents de 
l’àmbit. 

 



Quines accions es preveuen? 
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8 tallers participatius virtuals (amb convocatòria específica). 

• XICA (infància) 
• Comerciants + xarxa laboral 
• Taula Gent Gran 
• Professionals joves 
• Famílies 
• Taula dona 
• Equipaments 
• Taula diversitat funcional 

• 5 Visites amb el carretó a col·lectius específics. 

• Visites a les col·lectius i associacions culturals diverses. 
• Visita a entitat de dones. 
• Visita a comerços del barri. 
• Sortida en el mercat de Santa Caterina. 
• Sortida en víspera del dia de reis (a confirmar). 

 

https://revistas.uniandes.edu.co/doi/pdf/10.18389/dearq16.2015.10e


Quines accions es preveuen? 
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Quines accions es preveuen? 

• 2 tallers presencials al gener (en funció de les condicions sanitàries) 

• Taller amb Joves 
• Sessió oberta a la ciutadania 

• 2 Marxes exploratòries (3 tallers/grup) + entrevistes                    Orientades a dones i 
dinamitzades pel Col·lectiu Punt 6. 

• Pàgina web per fer propostes, omplir enquesta i fer seguiment del procés: 
https://www.decidim.barcelona/processes/plapoudelafiguera  

• Qüestionari específic (en format físic). 

• Col·laboració per poder-lo fer arribar a la màxima quantitat de gent i perfils 
diferents. 

 

http://www.punt6.org/ca/aclariments-metodologics-marxes-exploratories-i-recorreguts-de-reconeixement/
https://www.decidim.barcelona/processes/plapoudelafiguera


Seqüència del procès participatiu 

3 
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Seqüència del procés participatiu 

NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER 
TANCAMENT BUIDATGE PARTICIPACIÓ 

MARÇ 
PARTICIPACIÓ 

1. Taula Gent Gran online 
2. Comerciants + xarxa laboral 
3. XICA (infància) 
4. Famílies 
5. Professionals joves 
6. Taula dona 
7. Taula diversitat funcional 
8. Equipaments 

Comissió de 
seguiment 

RETORN 

ESBORRAN
Y 
DOCUMENT 
PROPOSTES 

Retorn 
propostes 

TAULA 
CIUTADANA 

Carretons o visites 

Decidim.barcelona (recollida de propostes i qüestionaris en línia) 

Qüestionari 

9. Joves 
presencial 

10. Ciutadania 
presencial 

Marxes exploratòries 

VALIDACIÓ 
POLÍTICA I 
TÈCNICA 

Comissió de 
seguiment 

Resultats enquesta Resultats Decidim 

Resultats 
diagnosi Punt6 

PROPOSTES 
PER 
INCORPORAR 
AL PLA D’ACCIÓ 
DEL POU DE LA 
FIGUERA 



Calendari d’activitats novembre i desembre. 
dilluns Cap set. 

20 NOVEMBRE 
12.00h - XICA 
(Infants). 
TELEMÀTICA 

18 NOVEMBRE 
18.00h - Comissió 
seguiment 
TELEMÀTICA 

24 NOVEMBRE 
14.00h - Eixos 
comercials 
TELEMÀTICA 

27 NOVEMBRE 
12.00h - Taula Gent 
Gran 
TELEMÀTICA 

3 DESEMBRE 
Visita ass. culturals 
Visita as. dones  
PRESENCIAL 

2 DESEMBRE 
18:00 h - Sessions 
famílies 
TELEMÀTICA 

1 DESEMBRE 
12.00 h - Profess. 
joves 
TELEMÀTICA 

4 DESEMBRE 
10.00 h - Taula 
Dona 
TELEMÀTICA 

dimarts dimecres dijous divendres 

16 DESEMBRE 
18.00 h - Taula 
Equipaments  
TELEMÀTICA 

18 DESEMBRE 
10.00 h - Taula 
Diversitat 
TELEMÀTICA 

7  DESEMBRE 
Visita comerços 
PRESENCIAL 

12  DESEMBRE 
Carretó Mercat 
PRESENCIAL 



Calendari d’activitats gener. 

dilluns Cap set. dimarts dimecres dijous divendres 

5  GENER 
Carretó - Dia de reis 
PRESENCIAL 14 GENER 

Marxa exploratòria 
dones 16 GENER. 

Dissabte 

Matí - Ciutadania 

PRESENCIAL 

14 GENER 
Tarda - Joves 

PRESENCIAL 

13 GENER 
Marxa exploratòria 
dones 

20 GENER 
Marxa exploratòria 
dones 

21 GENER 
Marxa exploratòria 
dones 

28 GENER 
Marxa exploratòria 
dones 

27 GENER 
Marxa exploratòria 
dones 
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Tallers participatius virtuals: eines: 

• Zoom (videoconferència). 

• MIRO (plataforma de treball col·laboratiu online). 
criteris: 

• Adequar-nos a l’eina de treball col·laboratiu a les aptituds i a les persones 
participants. No és imprescindible fer-la servir per participar. 

• Deixar espai per a la conversa. Rondes de paraula obertes i/o dirigides amb 
preguntes. 
 

Aspectatives de resultats: Accions i/o projectes que: 

Transversals (que puguin combinar diversos temes que es plantegen en el procés). 

Tinguin en compte les necessitats de tot el veïnat de la plaça. 

Ajudin a millorar l’entorn i l’ús comunitari. 

Siguin concrets: viables i realitzables. 

 



Pla de Barris de 
Barcelona 

Raval 
. 



El BARRI ET CRIDA 
Procès Participatiu 
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Objecte I objectius 
 

En el marc de la definició de la segona edició del Pla de Barris s’impulsa un procés 
participatiu preceptiu, tal i com  preveu el Reglament de Participació Ciutadana al 
seu article 37.  
 
L’objecte del procés és la incorporació de la visió ciutadana en el procés 
d’elaboració dels documents base del Pla de Barris en aquells territoris en els que 
es desplegarà durant la seva segona edició.  
 
Els objectius d’aquest procés són: 

 
— Informar i difondre sobre el procés de definició de la segona edició del Pla de 

Barris i d’elaboració dels documents base del Pla de Barris.  
 
— Recollir els suggeriments i consideracions del conjunt d’agents implicats 

respecte a les estratègies i accions a incloure en aquests documents. 
 

— Facilitar el seguiment de d’elaboració dels documents base de Pla de Barri i del 
seu desplegament.  

 
 



A) Sessions 
temàtiques per 
aprofundir en 
grans temes del 
barri (habitatge, 
joves, 
convivència, 
etc.) 

COMPLETAR 
L’ANÀLISI DEL 
BARRI: 
Març a octubre 
Ampliar mapa 
d’agents i anàlisi del 
territori (incloent el 
Raval Nord) 

PRIMERS 
CONTACTES: 
Octubre i 
Novembre 
Sessions individuals  o 
en grup amb actors 
clau per un primer 
contrast i recollida 
d’informació i 
propostes.  
 
- Sessió amb  
entitatats socials, 
17/11 
- Sessió col·lectius 
socials i xarxes 
veïnals, 19/11 

0. 1. 2. 3. 
OBERTURA  
DEL DEBAT: 
Novembre i 
Desembre 

PRESENTACIÓ 
DE RESULTATS: 

Desembre  

 
 

A) Sessions 
temàtiques per 
aprofundir en grans 
temes del barri: 
- Sessió temàtica 
joves, prevista el 
26/11. 
- Sessió temàtica 
activitat eoonòmica, 
prevista l’1/12. 
B) Espai específic al 
web del decidim. 
C) Punts informatius  
al carrer. 

A) Presentació dels 
resultats del procés. 
 
B) Publicació dels 
resultats a l’espai 
web del decidim.  



Procés d’elaboració del nou 
Pla de Desenvolupament 
Econòmic de Ciutat Vella 

. 



 
NOU PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
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Durant el 2021 es durà a terme el procés d’elaboració del 
nou Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 
2021-2023.  
 
No s’habilitaran nous espais de participació per aquest 
procés, sinó que s’utilitzaran espais de trobada i taules ja 
existents.  
 
Pel que fa als òrgans formals de participació del Districte, 
es treballarà en una sessió del Consell de 
Desenvolupament Econòmic, amb el conjunt d’agents 
econòmics del Districte de Ciutat Vella que participen al 
Consell. 
 



 
NOU PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC 
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Espais de treball per a la creació del nou PDE 2021-2023: 
 
• Grup motor del Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vela 
• Cocreació amb el Districte de Ciutat Vella 
• Cocreació amb Pla de Barris 
• Cocreació amb el conjunt de Direccions Operatives de Barcelona Activa 
• Taula Estable de les Xarxes Laborals del Districte de Ciutat Vella 
• Sessió amb les associacions de comerciants i eixos del Districte 
• Cocreació amb les entitats de l’àmbit de l’emprenedoria del Districte dins del 

marc de treball en xarxa del Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica de Ciutat 
Vella  

• Cocreació amb tots els agents econòmics conjuntament en el marc del Consell 
de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella 
 
 

 



Gràcies per la vostra col·laboració! 

www.bcn.cat/ciutatvella 


	��Comissió Consultiva de  Benestar, Acció Social i Ciutadana
	Preus Públics 2021
	El Districte de Ciutat Vella ha mantingut, en línies generals, les tarifes dels Centres Cívics, Casals de Gent Gran, Casal de Joves, Casals Infantils, Projecte Franja i els Espais Esportius del Districte. ��Tot i així, es plantegen  alguns  canvis  que  detallem  a continuació:��1. Centres Cívics:��Activitats formatives: cursos i tallers:  S’incorpora una nota per tenir en compte els tallers telemàtics, que no estaven previstos anteriorment. Arrel de la situació que estan vivint els equipaments per la Covid19, es proposa un preu per aquesta tipologia de tallers, que és un percentatge de descompte (15 %)sobre el preu dels tallers presencials.�
	Centre Cívic Pati Llimona: Es modifica el preu de l’autoservei del plató per a ús individual i en la modalitat d’un sol ús a 2,5 hores i es baixa el preu (de 42,35 a 30 euros) per equilibrar-lo a altres propostes semblants.����2. Casal de Barri del Raval:��S’incorpora una nota per tenir en compte els tallers telemàtics, igual que als Centre Cívics.���
	Activitats d’estiu 2020 a Ciutat Vella
	Activitats d’estiu 2020 a Ciutat Vella
	��Campanya d’activitats de vacances d’estiu 2020��Ajudes econòmiques atorgades a infants de Ciutat Vella
	Places ofertades i nombre de participants a Ciutat Vella
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Monitoratge de suport
	Pla d’Acció Pou de la Figuera�Procés de Participació
	Número de diapositiva 13
	Sobre què es participa?
	Quines accions es preveuen?
	Quines accions es preveuen?
	Seqüència del procès participatiu
	Seqüència del procés participatiu
	Calendari d’activitats novembre i desembre.
	Calendari d’activitats gener.
	Número de diapositiva 21
	Pla de Barris de Barcelona�Raval
	El BARRI ET CRIDA�Procès Participatiu
	Número de diapositiva 24
	Procés d’elaboració del nou Pla de Desenvolupament Econòmic de Ciutat Vella
	�NOU PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
	�NOU PLA DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
	Número de diapositiva 28

