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EL PLA DE BARRIS... 

ÉS UN 

Programa 
extraordinari en els 
barris més 
desfavorits. 

MITJAN-
ÇANT 

Noves polítiques 
públiques i la 
implicació de la 
ciutadania en 
projectes 
dinamitzadors. 

AMB 
L’OBJECTIU 
DE 
Reduir les 
desigualtats i generar 
noves oportunitats. 

AMB 

Un pressupost 
assignat en un 
temps acotat. 



EL NOU 
PLA  
2021-2024  

10 PLANS 
15 BARRIS 
150 M€ 
261.660 PERSONES 



QUINES ÀREES S’ABORDARAN? 
Pla de Barris 2021-2024 
 

EDUCACIÓ  
I SALUT 
PÚBLICA 

DRETS 
SOCIALS, 
EQUITAT DE 
GÈNERE I 
ACCIÓ 
COMUNITÀRIA 

HABITATGE 

OCUPACIÓ, 
IMPULS 
ECONÒMIC I 
ECONOMIA 
SOCIAL 

ESPAI PÚBLIC I 
ACCESSIBILITAT 

SOSTENIBILITAT 
AMBIENTAL I 
EMERGÈNCIA 
CLIMÀTICA 



Procés de redacció 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

% de atur registrat entre 16-64 anys 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

Fase 1. 
PRIMER 

CONTACTES 
 

Sessions individuals 
o en grup. 

 
Objectiu:  

Presentar el PdB  i el 
procés de redacció 

a les  entitats i 
agents  del territori i 

recollir propostes 
sobre elements a 

incorporar.  

Fase 0. 
CONEIXEMENT DEL 

BARRI 
 

Mapa d’agents i 
anàlisi del territori.  

 
Objectiu:  

Conèixer el territori 
a nivell físic i social i 
els grans temes de 

barri més rellevants 
a partir de les dades 
i les entrevistes amb 

els tècnics del 
territori.  

 

Fase 2.   
OBERTURA DEL DEBAT 

 
a) sessions temàtiques 

per aprofundir en 
grans temes del barri  

b) Espai específic al web 
del Decidim. 

c) Punts informatius al 
carrer. 

d) Continuïtat de les 
trobades amb entitats i 

taules comunitàries 
 

Objectiu:  
Aprofundir en els grans 
temes que el PdB hagi 
d'intervenir i obrir la 
participatiu a nous 

col·lectius i de manera 
més inclusiva 

Fase 3.  
PRESENTACIÓ 

PRIMERS 
RESULTATS  

 
Presentació i 
validació dels 

resultats del procés.  
 

Objectiu:  
Validar i presentar 
el pla de barris del 

barri.  

març - octubre octubre i novembre novembre i desembre desembre i gener 
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Procés de redacció 

Índex de renta familiar disponible 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

% de atur registrat entre 16-64 anys 

Paro / Fecunditat adolescent / 
Esperanza de vida / Tuberculosis 

Fase 5. 
TANCAMENT DEL 

FULL DE RUTA  
 

Constitució de la 
CdS (GI) 

Presentació al barri 
 

Objectiu:  
Tancar i presentar 
el full de ruta del 
PdB a les entitats 

referents del barri i 
al conjunt de la 

ciutadania.  

Fase 4.   
RETORN I TREBALL 
SOBRE UN PRIMER 

ESBORRANY   
 

Reunió amb entitats, 
individuals o en 

grup. 
 

Objectiu:   
Presentar un primer 

esborrany de les 
accions a concretar 

en el PdB de 
Roquetes-Verdum 
com a retorn de la 

recollida de 
propostes 

Fase 6.  
DESPLEGAMENT 

PdB  
 

Objectiu:  
Acompanyar el 

desplegament del 
PdB de la mà d’un 

procés d’implicació 
de la ciutadania i, 

quan les actuacions 
així ho permetin, de  

co-producció de 
projectes 

gener febrer 
març 2021 – desembre 

2024 
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• El desplegament del PdB de Roquetes-Verdum s’articula mitjançant una comissió de seguiment del PdB. Es pot optar per crear 
un nou espai de participació dins del barri o per donar a algun òrgan existent, aquestes funcions.  

 
• Les tasques de la CdS seran el seguiment dels projectes i l’avaluació del seu impacte, però també el treball sobre noves 

idees o iniciatives que puguin anar concretant-se al llarg del programa. 
 
• La seva composició haurà de ser diversa i introduir perfils que facilitin aquest treball de seguiment i d’elaboració de propostes. 

 
• Més enllà de la CdS, per poder analitzar i treballar en detall els diversos eixos temàtics (educació, salut, cultura, etc.), es planteja 

la creació de taules sectorials, amb una representació més específica dels actors implicats. 
 
• Novament, aquestes taules poden partir d’espai existents o poden ser de nova creació. 
 
• Tindran un funcionament i composició més flexible i es crearan en funció de la seva necessitat. 

 
• Finalment, es preveu una rendició periòdica del procés en el marc dels Consells de Barri (un cop a l’any). 
 
• Aquest canal permetrà un retorn més divers així com anar connectant i incorporant noves veus als espais existents. 

 
• Cal tenir en compte que els grans projectes que es promoguin des de la CdS poden anar acompanyats d’un procés participatiu 

específic, sempre que sigui preceptiu però també quan es consideri oportú treballar-ho amb aquest format.  
 
• La CdS mantindrà un paper central en tots els processos participatius per connectar-los amb el conjunt del programa.  

Comissió de Seguiment i Espais de treball 
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