
Temes d’actualitat al barri

• L’Escola Entença tindrà la seva ubicació provisional 2 a la Model. 

• Segueix el compromís de tenir el bus 41 però no es posarà en marxa abans del 2020.





• Han començat les obres de Germanetes. La descontaminació del sòl es durà a terme 
durant el 2020 i mentrestant tindrem una solució provisional.

• 35 pisos de lloguer social a Germanetes - les obres acabaran al març i els habitatges 
es lliuraran entre juny i juliol.
L’escola bressol començarà a estar en funcionament pel curs 2020-2021.

• Problemes amb els 47 pisos dotacionals per gent gran i el casal per gent gran. 
Endarreriment d’entre 9 mesos i 1 any. Per tant, fins el 2021 no es podran entregar. 





• S’ha posat en funcionament la 
Nevera Solidària gestionada pel 
Queix.

• Les tanques protectores de la 
vegetació dels Jardins Montserrat 
seran retirades a la primavera del 
2020



Pla d’Actuació Municipal 2020 -2023

Procés participatiu per a la definició del Pla d’Actuació Municipal i 
Pla d’Actuació de Districte 2020-2023



QUAN ES FARÀ?

• Debat i propostes: Entre el 15 de gener i el 15 de març

• Valoració de les propostes i aprovació: març / juliol

• Retorn: Juliol

COM PARTICIPAR?

Presencialment

• Sessions dels òrgans de participació: Consell de Barri i Consells sectorials

• Debats ad hoc

• Punts de participació a l’espai públic

Digitalment a través de la plataforma decidim.barcelona



EIXOS PER AL DEBAT

• Drets Socials : la lluita contra les desigualtats i la defensa dels drets socials, la
diversitat i el feminisme.

• Emergència climàtica : la lluita contra l’emergència climàtica i la contaminació.

• Progrés econòmic : suport a l’activitat econòmica per ser referents en emprenedoria,
ocupació de qualitat, economia verda i circular.

• Dret a la ciutat : el dret a l’habitatge, impulsant la transformació urbana als barris, i
apostant per un espai públic per la convivència.

• Aprenentatges, creativitat i vincles : l’aposta per l’educació, la cultura, l’esport i
la ciència.

• Governança : una Administració propera i fàcil, amb valors, amb compromís metropolità
i de lideratge internacional, que fa seus els principis de l’Agenda 2030 de l’ONU.


