
Consell de participació, acció comunitària i convivència Districte de Nou 
Barris 

DATA: 18 de Maig 2017 

 

HORA: 19 hores 

ASSISTENTS:  

Xavier Juanto, AAVV Torrellobeta i Vilapicina 

Pep Ortiz, AAVV Can Peguera 

Juan del Olmo, grup municipal C's 

Raúl Medina, grup municipal C's 

Abel Plana,  grup municipal PDCAT 

Núria Sánchez, representant participació PPC 

Javier Barreña,  grup municipal PPC 

Mario García, grup municipal PSC 

Gabriel Garcia,  conseller districte PSC 

Antoni Tallada, grup municipal BCN en comú 

Laia Forner, reponsable de "Democràcia Activa" 

Josep Royuela, Intendent GUB Nou Barris 

Jordi Samsó, gerent de prevenció i seguretat  

Lucía Morale, comissionat de seguretat  

Eva Luengo,  tècnica de participació  

Carlos Izquierdo, conseller tècnic districte 

Lucas Martínez, director del  Dep. SSPP i TT 

Odette Pascual, secretària del Consell 

 

ORDRE DEL DIA: 

1) Estat del Pla d'impuls i promoció de la convivència 

2) Desplegament del programa de Policia de Barri 



3) Incorporació de la responsable de "Democràcia Activa" 

4) Precs i preguntes 

 

Acta-Resum de la sessió 

1.- Estat del Pla d'impuls i promoció de la convivència (Dispositiu d'Estiu)  

 S’està elaborant el mapes de convivència del Districte com eina de treball, amb la dificultat 
que hi ha en creuar dades quantitatives i qualitatives: es vol fer un per cada barri.  Es farà un 
consell extraordinari per fer públic Consell per fer-los públics. 

2.- El projecte Roquetes Conviu ha aportat un enfortiment de la xarxa comunitària. 

Actualment s’està treballant en la “Operación Solete” programant activitats amb el conjunt de 
les entitats i equipaments del barri per la millora de la convivència al barri, especialment a la 
zona de Mina de la Ciutat  i la Plaça de les Roquetes, al període estival, tot i que per 
promocionar la implicació del tot el barri més enllà del període estacional, cal continuar  al 
llarg de l’any. 

3.- Continuïtat de la intervenció  dels educadors i d’espai públic del Servei de Gestió de 
Conflictes al barri del Turó de la Peira i al Parc, i l’inicia de l’actuació d’aquest servei a l’estiu pe 
intervenir  a Can Peguera amb població  franja de menors i joves. 

4.- Aquest estiu es tornarà a dinamitzar el Rec Comtal, així com altres espai de la zona nord . 
Aquestes dinamitzacions tindran un caires ambiental i esportiu. En el marc de l’eix Besós es 
contractarà a Cruïlla per la dinamització d’espais de la Zona Nord i al Rec Comtal pels plans 
d’ocupació de BCN Activa al Districte..  

Els plans d’ocupació també complementaran els serveis de neteja  
 

2.-  Desplegament de la policia de barri de la GUB al Districte de Nou Barris 

Aquest desplegament  contempla els eixos de proximitat, transparència i participació del Pla 
local de  prevenció i seguretat de 2016, i  la reestructuració dels serveis de la GUB amb el Pla 
director de la GUB. 

Dins d’aquests marcs  
1. Transformació de la unitat central que han de treballar més pels barris i gestionar 

les emergències (URPE) 
2. Unitat de  deontologia professional que no tan sols incideix en conductes del 

professionals, sinó que  també preveu conducte de risc. 
3. En el que respecta al circuit intern es treballa per la pressa de decisions i  de 

reglaments transparents. 
Desplegament de la policia de barri com un tècnic expert en la seguretat del barri, 
promocionant la relació i el coneixement profund amb la xarxa veïnal  i tota els 
serveis del barri per tal de poder mobilitzar amb agilitat els recursos  i donar 
resposta davant les diferents situacions. El  policia de barri , per les seves 



característiques, és necessari que  sigui voluntari i  aquests professionals han sigut 
formats específicament per aquesta feina.   

La policia de barri s’inicia a Nou barris com a prova pilot amb  l’objectiu e estendre-ho als 
barris de Barcelona. 

Dins la tasques de l policia de barri hi ha tres elements rellevants: 

1) Coneixement de la realitat des del barri per tal de fer un diagnòstic continuat  a nivell de 
convivència i seguretat. 

2) Manteniment de les relacions amb el total del conjunt de la comunitat per tal de contrastar 
la informació i treballar conjuntament. 

3) Resolució de problemes gestionant-los de manera urgent per la situació que es dóna, 
treballant-los colze a colze amb la comunitat, traspassant-los al recurs adient, etc. 

Es manifesta des de l’AAVVV de Can Peguera,  la importància  que la policia de barri tingui 
coneixement de les organitzacions veïnals per fer un  treball conjunt i que la importància del 
treball preventiu. Tanmateix, des de l'AAVV de Torrellobeta i Vilapicina, manifesta que cal 
incidir en la protecció de  la gent gran, especialment de les persones que viuen soles. 

3.- Incorporació de la responsable de Democràcia Activa (s'adjunta la documentació 
presentada al consell per  participació) 

La incorporació d'una persona referent als Districte en participació  és deu a la voluntat  de 
descentralitzar-la  i poder consensuar uns criteris  de participació des de  i amb els territoris. 

Aquesta tècnica és una figura vinculada a comunicació i propera a la gerència del Districte, de 
caire transversal, que orgànicament depèn de l'àrea però funcionalment exerceix  la seva 
activitat als Districte, tot i que també desenvolupen programes de ciutat. 

El seu primer encàrrec és una identificació dels espais de participació i del seu funcionament  
per fer un mapa bàsic de la participació ciutadana al Districte. 

Pep Ortiz manifesta que des de la FAVB es veu com una bona eina tot el referent a la 
descentralització en el tema de la participació però que cal anar més enllà. 

En aquest sentit, la responsable de Democràcia Activa assenyala que si s'aprova el reglament 
de participació, que ja es troba anunciat, al plenari de setembre,  es vol incidir a nivell 
normatiu en la elecció dels consellers de Districte, però cal fer una anàlisis legal. D'altra banda, 
es veu necessari  donar a conèixer la figura del conseller de barri per part de la població. 

S'aixeca la sessió a les 21 hores. 
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