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Acta del Consell de Barri. 
 

Data:7 de Març de 2016. 

Hora:18:30 a 20:30 

Lloc: Casal de Joves Can Ricart, C/Marroc, 51. 

Assistents: 
En total van assistir 45 persones de diferents barris: 24 del barri de Poblenou. 6 del Barri de 

Provençals de Poblenou. 2 del Barri  la Vereda , 3 persones que no es van identificar i una 

persona que es va identificar com a fora del Dte. 

 

Dels 45 assistents 33 homes i 12 dones . Cap assistents menor de 25 anys. Entre 25 i 45 anys 11 

assistents. 21 persones en la franja de 45 a 65 anys i 13 persones mes grans de 65 anys. 

EL Consell forma part del debats PAM-PAD i tenis dos temes . Que estan inclosos dins del  Eix 2 

d’economia social i solidària. 

El debat girava al voltant de dos subtemes Economia social i sostenible i Pla Buits. 

Inici del Consell: 
 

Per a la presentació van contar amb la presencia de Mique Reñe, tècnic municipal i referent 

del programa Pla Buits de L’Ajuntament,  i Xavier Rubio, comissionat de Economia Social i 

Sostenible de de L’Ajuntament de Barcelona. 

 

1. Pla Buits 
 

Miquel Reñe va presentar el programa Pla Buits. El seu nom exacte és  programa municipal Pla 

de Buits Urbans amb Implicació Territorial i Social (Pla BUITS) i  té l'objectiu de dinamitzar 

terrenys en desús de la ciutat de Barcelona, a través activitats d’interès públic de caràcter 

provisional, impulsades per entitats públiques o privades sense ànim de lucre. 

Busca sobretot  afavorir la implicació de la societat civil en la regeneració i dinamització del 

teixit urbà. El conveni va des d'un any prorrogable a tres anys màxim, tenen consideració  
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d’interès públic o d’utilitat social, han d’esser de caràcter temporal i les instal·lacions són 

fàcilment desmuntables. 

  

 

Es tracta d'activitats d'àmbit educatiu, esportiu, lúdic o recreatiu, cultural o artístic, ambiental, 

social o comunitari,  

Com es porta a terme :El Miquel explica que una Comissió d'Avaluació s'encarrega de valorar 

les propostes que els projectes tinguin implicació en l'entorn, que siguin econòmicament 

autosuficients, incloguin criteris de sostenibilitat ambiental, siguin creatius i innovadors i 

tinguin un gran impacte i rendiment social.  La primera convocatòria es va impulsar l'octubre 

de 2012. 

A l'abril de 2015, es va iniciar la 2a edició d'aquest programa, amb 11 nous espais a disposició 

d'entitats i agrupacions per a la realització d'activitats d'interès públic o utilitat social de forma 

temporal.  Al febrer de 2016 es va resoldre el concurs amb la cessió de sis d'aquests solars. 

El Miquel va explicar que aquest és un programa que en aquest moments ja esta en la seva 

fase de finalització i que cal una revisió per veure que el que volem fer. Miquel explica que no 

es tan senzill trobar espais buits municipals , que al Dte segurament en hi ha bastants de buits 

pensant sobretot en a zona de Pere IV  però que no son municipals. Al barri de Poblenou 

actualment hi ha el solar de carrer  Doctor Trueta, 200 i l’entitat que hi opta és  Associació 

Aprenem Barcelona . Pendent en aquets moments d’assignar. 

 

 

 

2. Economia social i solidaria 
 

Presenta  Xavier Rubio Cano ,   Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i 

Consum amb una presentació introductòria sobre l’economia social, solidària i cooperativa 

(ECSS). 

El Xavier Rubio parla de les cooperatives de consum, de l’economia de les cures com a 

generador de llocs de feina, explica el cas de Gràcia on mitjançant la venda de productes 

agroecològics s’ha generat  tot un seguit d’iniciatives amb l’apertura de botigues orientades a 

aquest sector. 

Explica que ens trobem encara en una fase d’inici però que l’Ajuntament fa una aposta clara 

per aquest línia. 
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Explica que hi ha més de  160 entitats associades a la Xarxa d’Economia Solidària facturen uns 

120 milions d’euros i donen feina a 4.500 persones. De fet, és un sector amb un pes creixent a 

Catalunya i Barcelona. “Possiblement, el 10% de l’activitat econòmica de la ciutat s’emmarca 

en l’economia cooperativa, social i solidària”.  

En definitiva explica Xavier Rubio es tracta d’escoltar, conèixer i coordinar. Generar espais on 

els projectes prenguin forma. Explica també diferent opcions que hi ha a Barcelona i que des 

del seu Comissionat estan rebent suport . Mercat Porta Importa, Cant Batlló, la mateixa Taula 

Eix Pere IV al nostre Districte son opcions i estratègies  per pensar una manera diferent de fer 

economia basada en les persones.  

A partir d’aquest presentació els assistents es van dividir en tres grups de treball per debatre 

les diferents opcions. Veure annex amb les diferents opcions dels grups de treball. 

 

Precs I preguntes, 
Prèviament a la presentació dels ponents un membre de l’Horts dels Indignats els senyor Jose 

Molina va explicar com es sentien de d’aquest col·lectiu que considera que és un espai de 

treball col·lectiu que fan una tasca de recuperació d’un solar buit que es podia degradar i que 

d’aquesta manera amb la seva feina la creació de l’hort es converteix en una espai carregat 

d’activitats i amb la participació dels veïns. Demana que es consideren aquestes opcions  i 

experiències dels Horts de Indignats que al Barri de Poblenou explica que n’hi ha sis. 

 

Un altre dels assistents va demanar la necessitat d’un mapa des espais buit per poder disposar 

de les diferents opcions. 

 

Un altre de les aportacions va fer referencia a com estan desapareixen l’activitat dels comerços 

com moltes comerços s’havien vist obligats a tancar la seva activitat comercial perquè , lloguer 

cars  manca d’activitats eren les principals raons. 

 

A les 20:30 es va tancar el Consell. 

 

 

 


