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SESSIÓ RELACIONS VEÏNALS 

Moderador
Notas de la presentación
Benvingudes i benvinguts .... Agrair assistència
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Moderador
Notas de la presentación
Proposem:Treballar durant 2 hores amb l’objectiu de recollir aquelles idees, eixos prioritaris i propostes de línies d’acció del territori.1a part us farem una presentació del Pla de barris, i com volem i pretenem treballar, i alguns exemples d’accions fetes que poden ajudar-nos com a idees inspiradores pel que podríem plantejar per CP-TP2a part volem plantejar una dinàmica de treball en grups reduïts



QUÈ ÉS 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. 
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EL NOU 
PLA  
2021-2024  

15 PLANS 
23 BARRIS 
150 M€ 
377.00 PERSONES 
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Moderador
Notas de la presentación
15 alta intensitat8 de Manteniment 



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 
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A) Sessions temàtiques 
per aprofundir en grans 
temes del barri 
(habitatge, joves, 
convivència, etc.) 

ANÀLISI DEL 
BARRI: 
Març a octubre 

Mapa d’agents i analisi 
del territori. 

PRIMERS 
CONTACTES: 
Segona quinzena 
d’octubre 

Sessions individuals o 
en grup amb actors clau 
per un primer contrast i 
recollida d’informació i 
propostes.  

EL BARRI ET CRIDA 

0. 1. 2. 3. 
OBERTURA  
DEL DEBAT: 

Novembre-desembre. 

PRESENTACIÓ 
DE RESULTATS: 

Gener 

A) Presentació i 
validació dels resultats 
del procés. 
 
B) Publicació dels 
resultats a l’espai web 
del decidim.  

Procés participatiu 
 

A) sessions temàtiques 
per aprofundir en grans 
temes del barri (joves, 
convivència, etc.) 
 
B) Espai específic al 
web del decidim. 
 
C) Punts informatius  
al carrer. 
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Moderador
Notas de la presentación
Lligar el tema de la sessió amb el procés. Procés inicial de redaccióA partir de gener i fins a març que es comenci a desplegar farem 3 fases més per tancar el document, recollint i discutint les aportacions del terrritoriPresentació no es tancament del procés, sinó la devolució d’un primer recull de la informació que recollim



 Relació entre veïns i veïnes als barris 
 Sentiment de pertinença i orgull de barri 
 Diversitat cultural i relacions veïnals 
 Relació i lligams entre els dos barris 
 MILLORA DE LA CONVIVÈNCIA 
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LES RELACIONS VEÏNALS A  
CAN PEGUERA I TURÓ DE LA PEIRA 

OBJECTIUS  

Moderador
Notas de la presentación
Objectiu de la sessió: Enfocar-nos en la recollida de propostes i elements de millora tant de les relacions veïnals (pel diferents motius possibles: relacions interculturals, per l'ús de l'espai públic, entre diferents col·lectius o grups comunitaris existents...), com de la relació entre els dos barris. 



9 

INDICADORS SOCIOECONÒMICS 

CAN 
PEGUERA 
I TURÓ DE 
LA PEIRA Indicadors socioeconòmics (2019)

el Turó de la 
Peira   

Can Peguera   Districte de 
Nou Barris

Barcelona

Població (2019) 15.825 2.247 171.290 1.650.358
Superfície (ha) 35 12 805 10.135
Densitat neta (hab/ha residencial) (2019) 1.168 369 736 590

Dones 8.504 1.188 90.919 867.803
Homes 7.321 1.059 80.371 782.555
0-14 13,9% 14,2% 13,3% 12,5%
15-64 65,2% 63,6% 64,1% 66,3%
65 i més 20,9% 22,2% 22,7% 21,3%
Barcelona 44,0% 64,6% 47,1% 50,1%
Resta Catalunya 4,6% 4,0% 4,9% 7,3%
Resta Espanya 17,5% 15,5% 22,0% 16,3%
Estranger 33,9% 15,9% 26,0% 26,3%
Espanyols 76,9% 89,1% 81,3% 73,7%
Estrangers 23,1% 10,9% 18,7% 26,3%

Principals nacionalitats estrangeres (gener 2019)

Bolívia
Pakistan

Rep. 
Dominicana

Marroc
Hondures
Equador

Hondures
Pakistan
Marroc

Itàlia
Xina

Pakistan

% Titulats superiors i CFGS (2019) 15,8% 10,0% 15,0% 32,8%
Taxa natalitat / 1000 hab (2018) 9,60 7,90 7,80 8,00
Població de 65 anys o més que viu sola (% s/població que viu sola  54,2% 44,7% 52,0% 43,9%
Índex de sobreenvelliment (2019) 6,62 5,03 4,32 4,15
Turismes (persones físiques) / 1000 hab (2018) 218,62 267,83 272,19 302,12
Motos (persones físiques) / 1000 hab (2018) 78,13 91,52 81,00 131,69
Nombre d’aturats registrats (gener 2020) 777 109 9.638 70.602
IRFD (2017) 51,9 51,5 55,0 100,0

Població per sexe (2019)

Població per edat (%) (2019)

Població per lloc de naixement (%) (2019)

Població per nacionalitat (%) (gener 2019)

Moderador
Notas de la presentación
A través d’una anàlisi quantitatiu dels indicadors socioeconòmics crítics o rellevants del barri, en comparació amb la mitjana de barris de la ciutat de Barcelona, s’identifiquen les mancances pròpies dels dos barris; i per tan els àmbits en que hauríem d’intervenir per tal de revertir alguns d’aquests indicadors.Destaquen així qüestions rellevants com l’alta densitat del barri del Turó de la Peira, amb les conseqüències respecte als usos de l’espai públic i de la convivència. Baixa taxa d’estudis universitarisUna alta taxa d’atur, que ara amb l’actual crisis encara s’ha agreujat més. 
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CAN 
PEGUERA 
I TURÓ DE 
LA PEIRA 

PIRÀMIDES POBLACIONALS 
CAN PEGUERA 

TURÓ DE LA PEIRA 

Moderador
Notas de la presentación
Les piràmides de població mostra dos barris amb poc pes de població jove, malgrat comparat amb Barcelona hi hagi més població infantil. Tot i així de l’anàlisi feta hem pogut copsar que una de les poblacions amb més necessitats i problemàtiques són els per una banda els infants, i per l’altre els i les adolescents i joves, que a més actualment els està afectant i repercutint en el seu desenvolupament l’actual situació. Tant per aquestes dades, com perquè en clau de revertir les desigualtats amb un horitzó mitjà i de futur dels barris, hem decidit focalitzar el debat en aquesta temàtica.  Can Peguera presenta una piràmide de població desiagual en quant a grups d’edats, amb només un 15,9% de població extranjeraTuró de la Peira en canvi destaca per l’alt percentatge de població nascuda a l’estranger. 



Potenciar l’esport i l’activitat física 
com a eina de salut, cohesió social 
i convivència  

Abordar una intervenció integral 
del Parc del Turó de la Peira 

Treballant per la inclusió i el 
reconeixement de la diversitat 
cultural i d’origen 
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Promoure i facilitar la intervenció 
comunitària coordinada entre els 2 
barris 

OBJECTIUS 
 

Millorar l’ocupabilitat i fomentar i 
reforçar el teixit comercial i 
l’activitat econòmica 

Reduir la segregació escolar 
als centres educatius 

Promoure la igualtat 
d’oportunitats en l’àmbit educatiu 

Enfortir l’atenció social a la 
infància 



IDEES INSPIRADORES 
PISTES 
ESPORTIVES 
FRANCESC 
ABAD: LA 
BESONENSE 
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Els objectius d’aquest 
equipament van més 
enllà dels estrictament 
esportius i donen molta 
importància a qüestions 
relatives a la 
interculturalitat, el 
gènere i el territori. 

Moderador
Notas de la presentación
En l’inici del Pla de barris, la pista Francesc Abad era una pista esportiva amb poc ús per part dels veïns i veïnes. Amb la nova gestió, iniciada a principis del 2017 i encara vigent, impulsada pel Pla de barris juntament amb els diversos agents que treballen en el territori, s’ha aconseguit que aquesta pista sigui un equipament de referència del barri: s’ha adequat l’espai, s’ha comprat material esportiu, s’ha ampliat l’horari d’obertura (de dilluns a diumenge, excepte el mes d’agost, que està tancat), s’ha dotat del personal necessari, s’ha ampliat el perfil dels tècnics amb la incorporació d’un educador social i s’ha integrat el servei a la dinàmica comunitària del territori.Els objectius d’aquest equipament van més enllà dels estrictament esportius i donen molta importància a qüestions relatives a la interculturalitat, el gènere i el territori.L’evolució del projecte ha fet que dins de l’equipament s’ofereixi una “aula d’estudi” liderada per la figura de l’educador social, que neix de la necessitat de facilitar l’estada dels nens i nenes i la logística familiar; aquesta aula permet que els infants puguin estar a les pistes entre la sortida de l’escola i l’estona que queda per començar la seva activitat esportiva, mentre fan els deures o juguen.



IDEES INSPIRADORES 
JARDINS DE LA 
MEDITERRÀNIA 
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Es va reurbanitzar al barri 
de La Marina aquest espai 
deteriorat i amb múltiples 
problemàtiques de 
convivència. Es va 
engegar un procés de 
participació pel nou 
disseny, i un cop acabada 
l’obra s’ha engegat un pla 
de xoc per la convivència, 
així com noves activitats 
que fomentin nous usos i 
la interacció entre els 
usuaris i veïns. 



IDEES INSPIRADORES 
PLA DE 
CONVIVÈNCIA 
ROQUETES 
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Es va treballar un Pla de 
Convivència pel barri, que 
contemplava una 
diagnosis, i propostes 
d’accions específiques de 
millores en diferents 
àmbits: Millora d’espais 
públics des d’aquesta 
mirada, propostes 
culturals i comunitàries, 
espais de participació, 
jornades de treball.  



IDEES INSPIRADORES 
MEMÒRIA 
VISUAL DE 
TRINITAT 
VELLA 
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Memòria Visual de Trinitat 
Vella (MVTV) és un 
projecte col·laboració de 
vocació comunitària que 
té com a objectiu principal 
recuperar la memòria 
popular del barri a través 
dels testimonis gràfics, els 
relats i les iniciatives 
sòcio-culturals de les 
veïnes i els veïns que 
l’habiten:  “Mi memoria 
camina por estas calles” 

Moderador
Notas de la presentación
https://www.memoriavisualtrinitatvella.barcelona/2019/10/30/mi-memoria-camina-por-estas-calles/ L’enllaç està picant sobre la foto

https://www.memoriavisualtrinitatvella.barcelona/2019/10/30/mi-memoria-camina-por-estas-calles/
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DINÀMICA DE 
TREBALL 

 
Dinàmica del debat: 
 
-Aclariments, dubtes. 
 
-Reflexió individual (5-10 minuts). 
 
 a) Tres reptes  
 b) Tres propostes concretes d’actuació 
 
-Posada en comú i debat. 
 
-Conclusions.  
 
 

 

Moderador
Notas de la presentación
Proposem separar-nos en dos grups per poder realitzar un debat de 40 minutsHi ha haurà una persona que dinamitzarà la sessió, i un relator per recollir el conclusions i el debat.Quan estigueu en les sales us explicarem la dinàmicaLes conclusions dels debats es faran dintre de cada grup, i desprès passarem l’acta i penjarem el resultat (en principi no tornarem a fer plenària conjunta per no fer-lo massa engorròs) Al final es farà una petita avaluació de la sessió. 



13 

DINÀMICA DE 
TREBALL 

 

EIXOS TEMÀTICS TRANSVERSALS  
 
 Educació  

 
 Infància, adolescència, joves, gent gran. 

Famílies 
 

 Oci saludable i esport 
 

 Memòria històrica 
 
 Convivència i cohesió social 

 
 Activitat econòmica i ocupació 

 
 Diversitat d’orígens i interculturalitat 

 
 Espai públic  

 
 Medi ambient 

 
 
 

 

Moderador
Notas de la presentación
Proposem separar-nos en dos grups per poder realitzar un debat de 40 minutsHi ha haurà una persona que dinamitzarà la sessió, i un relator per recollir el conclusions i el debat.Quan estigueu en les sales us explicarem la dinàmicaLes conclusions dels debats es faran dintre de cada grup, i desprès passarem l’acta i penjarem el resultat (en principi no tornarem a fer plenària conjunta per no fer-lo massa engorròs) Al final es farà una petita avaluació de la sessió. 



https://www.decidim.barcelona/processes/CanPegueraiTuroPeira 
 

https://www.decidim.barcelona/processes/CanPegueraiTuroPeira
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