
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

RESUM SESSIÓ CONSELL 
DE COMERÇ DE NOU BARRIS 
 
 
Data: 19 de febrer de 2019 
Lloc: Sala d’actes de la Seu de Districte 
Hora: 15 hores 
 
 
MESA: 

Sr. Manuel Cubero, conseller de comerç Sr. Joan Romero, vici-president del Consell. Convidats 

Sr.Josep M. Pueyo (DOMMIA), ILEARTAP i Sr.  Sra Cèlia Montserrat , tècnic de comerç 

 

CONSELLERS/ES PRESENTS: 

Mario Garcia, PSC, Sr. Joan Medina, BCN en comú, Sr. Adrià Ventura, PDCAT 

 

ENTITATS ASSISTENTS  

Eix Maragall 

Eix Nou Barris Centre Comerç 

Associació Comerciants Entorn Virrei-Borbó 

Associació Comerciants Fabra Centre 

Associació Comerciants de Roquetes 

Associació Comerciants de Zona Nord 

Associació Comerciants de Trinitat Nova 

Associació botiguers Turó de la Peira 

Associació Comerciants de Valldaura 

Associació Concessionaris Mercat de la Mercè 

 

Total assistents 22 persones 
 

Amb el següent Ordre del Dia: 

1. Nous projectes de la web de Comerç. 
2. Presentació nou projecte inclusiu “Síndrome Asperger i  el Comerç”  
3. Projecte d’interculturalitat a Nou Barris “Comerç divers” 
4. Propera sortida del “Comerç de Nou barris es mou” 
5. Precs i preguntes 

 
 

Districte de Nou Barris 
Direcció de Serveis al Territori 
 
Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona 
93.291.68.00 
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Desenvolupament de la sessió 

 

Pren la paraula el Sr. Manel Cubero i explica que és volia fer un consell de balanç de mandat 
però, que degut a les noves convocatòries de eleccions, i per poder complir la legalitat, en la 
que abans de 40 dies d’eleccions, no es poden realitzar cap d’activitat d’aquest tipus, i per tant 
no es podrà fer aquest balanç 

Primer punt 
 
El Sr. Pueyo passa a explicar el projecte de “Viu Nou Barris”, el portal a partir de l’estiu obrirà 
una nova secció, adreçat a clients, veïns, establiments i empreses de serveis, així com també 
paradistes de mercats 
 
Els objectius principals son l’acompanyament en el camí de la transformació digital de les 
associacions i establiments de Nou Barris. 
Com a eines principals  una nova àrea de gestió per establiments, dedicació de l’equip de 
dinamització i, esdeveniments de newsleters. També és molt important dotar el portal de 
continguts culturals del districte, i un bon catàleg de productes. 
 
Com a exemple: El marqueketplace de Nou Barris, la reserva i recollida en botiga, en 6 
establiments per associació, 6 articles per establiment ,dona com a resultat de 360 articles en 
un any i, si això es compleix  el objectiu queda complert 
 
Segon punt 
 
Presentació del nou projecte inclusiu  
 
Els components de ILEARNTAP fan la presentació del seu projecte consistent en: l’accessibilitat 
en els comerços del districte, a través de pictogrames per a autistes. 
 
L’autisme “Síndrome Asperger” és un desenvolupament neurològic diferent que afecta a la 
conducta i a la manera de comunicar-se. 
 
En aquesta exposició s’explica tota la problemàtica que comporta aquesta malaltia, i les seves 
conseqüències.  
També es presenten el treball realitzat en els comerços associats dels comerciants de Fabra 
Centre (instal·lació de pictogrames distintius en els aparadors o portes dels comerços). Tos això 
també comporta la formació d’aquests comerços 
Demanen amb insistència la implicació de les associacions, així com també la del districte   
 
Tercer punt 
Fa la presentació del projecte del “Comerç Divers” la Sra. Begoña Ruiz mitjançant un 
powerpoint.  
 
Explica la importància de poder treballar la realitat que, actualment té el districte i veure la 
manera de buscar sinèrgies per tal de donar-nos a conèixer als nou vinguts així com també 
conèixer les seves costums. En definitiva crear ponts d’unió per entendre’ns millor els unes als 
altres i poder crear una bona xarxa per cohesionar el territori 
 



 
 
 
 
 
També explica com s’ha desenvolupat la dinàmica d aquest treball i la complicitat amb les 
diferents associacions del districte. 
Com a punt final de tota aquesta col·laboració ,i exemple de èxit i bones pràctiques , la 
celebració del l’any xinès en el districte, el passat 26 de gener de 2019. Va ser gràcies a la 
col·laboració conjunta de diferents actors del territori ( associacions de comerciants, entitats 
xineses, i diferents entitats veïnals i culturals. 
 
Quart punt 
 
Propera sortida del “Comerç de Nou barris es mou” 
 
D’acord amb tots els components del Comerç de nou Barris es mou, i havent vist les diferents 
possibilitats  de dates, s’acorda fer la sortida prevista per al proper dissabte dia 13 d’abril 
 
Cinquè punt 
 
Precs i preguntes 
 
Es fa una valoració molt positiva de la col·laboració del comerç del districte, en la celebració de 
l’any xinès com a mostra d’èxit del comerç divers. 
També es veu molt positiva la reunió que va tenir lloc el passat 28 de gener, per informar de la 
Modificació de l’Ordenança de Terrasses  
 
Es dóna per acabat el consell a les 16:45 hores 

 
 

  


