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A// PRESENTACIÓ DEL PROCÉS. DADES TÈCNIQUES 
 

1. INTRODUCCIÓ DEL PROJECTE I OBJECTIUS  
 

 

Amb la mesura de govern “Els barris de Barcelona”de desembre de 2008,  

l’Ajuntament  va donar  un pas més en  el procés  de descentralització administrativa i 

participativa de la ciutat , iniciat  l’any 1984,  amb la divisió territorial de la ciutat en 

districtes. L’any 2007 , amb la mesura de govern  “la Barcelona dels Barris” , es van 

delimitar i denominar els barris de la ciutat. I finalment , l’any 2009 ,s’han modificat  el 

Reglaments d’organització i funcionament dels districtes i del les normes reguladores 

de la Participació Ciutadana  per tal de regular un nou espai de participació: el Consell 

de Barri. 

L’objectiu final d’aquestes i d’ altres actuacions municipals és  potenciar la proximitat 

en les accions municipals. 

 

El nou model de gestió territorial, implantat aquesta legislatura,  aproxima les 

politiques municipals centrals als districtes i als barris amb la creació de les Direccions 

de Territori i la figura del tècnic i tècnica de barri.   Paral·lelament, amb la constitució 

dels Consells de barri,  s’impulsa la proximitat participativa de l’Ajuntament amb la 

ciutadania. 

 

La mesura “Els barris de Barcelona “ consolida els barris com la unitat bàsica de  

convivència, de proximitat i participació , per excel·lència. Els elements que 

formen part essencial d’aquesta unitat son els seus veïns i veïnes, que conviuen en un 

territori al voltant d’uns serveis públics i privats, uns espais oberts , una xarxa 

d’equipaments  i activitats i ,vertebrat mitjançant un teixit d’entitats i associacions. 

 

Per  tal  d’adaptar la intervenció municipal a la realitat de cada territori, cada barri ha 

elaborat un Pla de Futur  amb  l’objectiu de concretar les línees estratègiques de 

treball a deu anys vista, a partir de l’anàlisi i diagnosi de la realitat que s’ha 

treballat en el si dels Consells de barri i de les comissions de seguiment.  
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Aquest  Pla  s’ha fet comptant amb les opinions dels agents claus de la vida del barri : 

els veïns i  veïnes , les entitats i les associacions, aprofitant la feina feta en  altres 

processos i taules sectorials de treball als llocs on hi son. 

 

Per a què elaborem els Plans de Futur? : 

• per planificar millor com volem que siguin els nostres barris 

• per conèixer de més a prop els desitjos i necessitats de la ciutadania envers el 

seu territori i dibuixar col·lectivament el nostre barri 

• per organitzar les actuacions a partir de les necessitats i demandes  

• per compartir un projecte de barri entre tots 

• per apostar per la proximitat amb la ciutadania 

 

En aquest procés  ressaltem la importància de disposar d’ un espai de debat i reflexió 

entre els diferents agents (entitats, ciutadans, administració i polítics), d’un espai on 

posar en comú  les diferents experiències i visions del barri . Ja existeix una dinàmica 

de treball comú i en xarxa de llarg recorregut al barri. 
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2.  COM S’HA PARTICIPAT?  
 

 

 

El Consell de Barri del Carmel es va constituir el 25 de gener de 2010. L’espai on s’ha 

elaborat el Pla de Futur ha estat la Comissió de Seguiment del Consell de Barri, que 

va assumir el repte d’elaborar una proposta de futur participativa que partiria tant de la 

reflexió conjunta com de l’experiència acumulada d’altres processos participatius, com 

ara els del Pla Comunitari Carmel Amunt o del Programa ACCÉS Carmel. 

 

La primera sessió es va celebrar el 29 d’abril de 2010. Els membres de la comissió van 

decidir de forma consensuada treballar cada un dels eixos temàtics en sessions 

independents, amb la qual cosa se n’han realitzat un total de 8. 

 

- 2ª sessió (20 de maig de 2010): ”Comerç, ocupació, empreses i mercats”,  i   

- 3ª sessió: (10 de juny de 2010): “Serveis a les persones i equipaments”  es 

treballen els eixos  

- 4ª sessió (7 d’octubre de 2010): “Convivència, prevenció, seguretat”, es  valida 

l’esborrany del Pla de Futur que s’ha de presentar al Consell de barri. 

- 5ª sessió (26 d’octubre de 2010): “Espai públic, urbanisme, mobilitat, i 

habitatge”. 

- 6ª sessió (11 de novembre de 2010): “Associacionisme i participació” 

- 7ª sessió (14 de desembre de 2010): validació de  l’esborrany del Pla de Futur i 

preparació de la presentació al Consell de barri 

- 8a sessió (20 de desembre de 2010): preparació de la presentació del Pla de 

Futur al Consell de Barri del 12 de gener de 2011. 

Les dues primeres sessions es van realitzar a la Biblioteca del Carmel-Juan Marsé, i la 

resta a l’Espai Jove Boca Nord, amb una durada de 1,45 hores (de 19:15 a 21:00). 

Pel que fa a l’estructuració de les sessions i a la metodologia de treball, hem comptat 

amb el suport de Sandra Fernández, tècnica del Programa ACCÉS Carmel, que ha 

assumit la dinamització de les sessions, a proposta de la Fundació ADSIS i amb el 

consens de tota la comissió. La dinàmica s’ha basat en el treball en grups petits per 

afavorir la participació de tothom i en el consens de les propostes en plenari. 
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 El procés per elaborar , dins el marc de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri 

del Carmel, les línees estratègiques del Pla de Futur ha estat el següent: 

 

 En primer lloc, s’ha validat el document d’ Aproximació al Territori /diagnosi que la 

tècnica de  barri ha elaborat prèviament, i que ha servit de punt de partida del Pla 

de Futur.  La documentació utilitzada per l’elaboració de l’Aproximació al territori  

ha estat: 

 

- Diagnòstic PDC Carmel Amunt 

- Diagnòstic Programa ACCÉS Carmel 

- Pla d’Actuació Municipal – Pla d’ Actuació del Districte 2008-2011 

- Pla de Millora Urbana  i Pla General Metropolità per l’àmbit del Carmel i entorns  

- Llistat d’equipaments i serveis mapificats al barri 

- Dades rellevants de la gestió dels serveis prestats al territori i projectes en curs 

i previstos 

- Altres dades socioeconòmiques i demogràfiques del barri 

 

 Posteriorment  s’ha centrat el debat en cinc eixos de treball, a partir de la “foto 

del barri”, un document on s’ha recollit  la realitat del barri pel que fa a cada un 

dels eixos i s’han definit els punts forts o potencialitats i els punts 

febles/aspectes de millora del barri. Els eixos són els següents: 

- Serveis  a les persones i equipaments 

- Espai públic, urbanisme, mobilitat,i habitatge 

- Comerç, mercats ,ocupació i empreses .  

- Convivència, prevenció i seguretat 

- Associacionisme i participació 

 En una darrera fase s’han consensuat quines són les línies estratègiques de 

cada eix.  
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3. QUI HA PARTICIPAT?   

 
 
        

 

 

Les persones que han participat en l’elaboració  del Pla de Futur són les que 

composen la Comissió de Seguiment del Consell de Barri,  segons s’estableix en les 

Normes reguladores de la Participació Ciutadana . Aquesta comissió és l’encarregada 

de fer el seguiment dels temes plantejats al Consell de Barri i l’ òrgan representatiu 

d’aquest.  La seva composició, per tal de garantir  la seva representativitat, és la 

següent: entitats del barri inscrites al Registre d’Entitats, ciutadania individual inscrita 

al Registre Ciutadà, equips tècnics de Districte i grups polítics de districte. 

 

La recomanació de la proporció dels membres  que la composen és de  40% 

representants teixit  associatiu del barri , 40% representants polítics i representants 

equips tècnics i 20% representants de la ciutadania. 

 

En el cas del barri del Carmel es va convidar a les entitats del barri a participar a la 

comissió, previ inici del procés d’inscripció en el Registre d’Entitats de la ciutat, amb 

l’objectiu de que tingués el màxim de representativitat.  Les característiques del barri i 

la seva història associativa, així com l’existència d’un treball en xarxa important de 

llarga tradició, ha derivat en que algunes d’elles estiguin  representades a través de la 

xarxa d’entitats que treballen entorn al Pla Comunitari Carmel Amunt. D’altres, amb 

seu social al barri però d’àmbit ciutat o sense vinculació al territori, no han participat en 

cap sessió. 

 

Cal dir que hi ha persones que han participat regularment en totes les sessions i altres 

que s’hi han incorporat de manera puntual o esporàdica. En algunes sessions s’ha 

comptat amb la presència de tècnics municipals especialitzats en l’eix concret a 

treballar. 
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En total, en el procés han participat 35 persones: 21 representants del teixit associatiu, 

5 representants polítics, 6 dels equips tècnics del districte i 3 representants de la 

ciutadania a títol individual.  

 

 

 

 

 

  

31,4% 

60% 

8,6% 

Representants politics i dels  
equips  tècnics del districte 

Representants teixit  
associatiu del barri 

Representants de la  
ciutadania 

3 

11 

21 
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4. Calendari reunions  

 
 

DISTRICTE  HORTA-GUINARDÓ 

 

LA FONT D’ EN FARGUES 

 

 

 

COMISSIONS DE SEGUIMENT 

 

 

 

CONSELLS DE BARRI 

 

LLOC: Biblioteca El Carmel-Juan 
Marsé 
 
 

LLOC: Seu del Districte 

8/04/2010: reunió consellers i     
vice-presidents i tècnics del 
districte. 
 

LLOC: Biblioteca El Carmel-Juan 
Marsé 
 

 

 
 

 

 

 

 

LLOC: Espai Jove Boca Nord 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLOC: Biblioteca El Carmel-Juan 
Marsé 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

29/04/2010: constitució de la  
Comissió de Seguiment 
 

20/05/2010: es treballa l’eix  

”Comerç, ocupació, empreses 
i mercats” 

 

 

10/06/2010: es treballa l’eix 

“Serveis a les persones i 

equipaments”   

 

7/10/2010: es treballa l’eix 

“Convivència, prevenció, 

seguretat” 

 

26/10/2010: es treballa l’eix 

“Espai públic: urbanisme, 

mobilitat, transports i 

habitatge”. 

 

11/11/2010:es treballa l’eix 

“Associacionisme i 

participació” 

 

14 /12/2010:  validació del Pla 

de Futur 
 

 

 
25/01/2010: Constitució 
del Consell de Barri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12/01/2011: 
presentació del Pla de 
Futur. 
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B// Resultats del procés de deliberació i consulta 

 

5. Document de Aproximació al territori/diagnosi validat 

 

5.1 La foto del barri  

 

La foto del barri ha estat treballada en Comissió de Seguiment. És, doncs, el resultat 

d’aquesta feina, juntament amb la diagnosi/aproximació al territori realitzada pels 

tècnics i la incorporació d’elements diagnòstics procedents d’altres processos 

participatius (PDC Carmel Amunt i Programa ACCÉS Carmel). Representa el punt de 

partida per a la elaboració del Pla de Futur  i pretén presentar de la forma més 

objectiva possible la realitat actual i futura del barri. 

 

S’hi ha recollit la següent informació:   

- De què disposa el barri:  recull, per cada un dels eixos, allò que descriu la realitat del 

barri pel que fa a equipaments,  serveis, espai públic, urbanisme, mobilitat, comerç, 

transport... En alguns casos, s’hi ha incorporat equipaments i serveis que, si bé no 

estan ubicats territorialment al barri, donen servei i atenció als seus habitants. 

 

- Actuacions en marxa i actuacions previstes: aquelles actuacions de l’administració 

que s’estan executant o que està previst fer-ho. 

 

- Demandes procedents d’altres processos participatius: aquells elements de millora  

que d’una manera o altra han estat exposats en altres espais de comunicació entre el 

barri i l’administració. 

 

Cal dir que dins la Comissió ha hagut força consens pel que fa a la realitat del barri i a 

les propostes de futur. Hem tingut la sort de comptar amb la participació d’agents de 

sectors diversos, la qual cosa ens ha permés enfocar els temes des de visions i 

perspectives diferents. Considerem que el debat ha estat ric i que s’ha mantingut dins 

un clima distés, col.laborador i respectuós amb les opinions d’uns i altres. La dinàmica 

emprada ha permés escoltar les veus de tothom i incorporar les màximes aportacions 

possibles. El bon costum de treballar en xarxa també ha ajudat en aquest procès, amb 

el plus afegit de propiciar la interrelació entre entitats que coincideixen poc en els 

espais de treball i reflexió conjunta establerts dins les xarxes comunitàries.  
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Foto del barri: 1. Serveis a les persones i equipaments    

 

 De què disposa el barri? Actuacions en marxa Actuacions previstes Demandes procedents 

d’altres processos 

participatius /Necessitats 
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Joves: 

-Espai Jove Boca Nord 

-El Punt Boca Nord-CAAJ 

Espais Infantils: 

-Ludoteca Arimel 

-Centre Infantil La Torre 

Gent Gran: 

-Esplai del Carmel (La Caixa) 

-Casal de Gent Gran Barcelona-

Horta (Generalitat de Catalunya) 

Promoció social i associativa 

Centre Cívic del Carmel 

Accés a la cultura: 

-Biblioteca El Carmel-Juan Marsé 

 

 

 

 -El teixit associatiu reivindica un 

espai de trobada i relació per a 

entitats al Baix Carmel. 

 

-Una part del teixit associatiu 

reclama ampliar els horaris de 

la Biblioteca en època 

d’examens i vacances. 
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Educació: 

-Escoles Bressol: Tris-Tras i 

Xarlot 

 

-Escoles: Carmel, Coves d’en 

Cimany i Taxonera. 

 

-Secundària: Ferran Tallada. 

 

-Formació d’Adults: Escola 

d’Adults Carmel-AFA. 

 

-Educació concertada: Virolai, 

Santa Teresa i Piaget. 

 

 

 

-Trasllat al Carmel de l’Escola 

Bressol Albí. 

  

-Nova Escola Bressol a l’Alt 

Carmel 
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Altres serveis educatius: 

-Pre-taller Horta-Guinardó  

-Programa Temps de Barri, temps 

educatiu compartit  (pati obert a 

l’escola Coves d’en Cimany). 

-ACCÉS  Carmel (Programa per a 

augmentar l’èxit escolar, Obra 

Social Caixa Catalunya-Fundació 

ADSIS). 

-Fundació ADSIS (Aula 

d’escolarització, Aula Òmnia de 

noves tecnologies, Programes de 

Qualificació Professional Inicial i 

Prova Cicles Formatius Grau 

Mitjà).  
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  Acció social:  

-Centre de Serveis Socials del Carmel. 

-Programa A Partir del Carrer. 

-Oficina de Benestar Social del Carmel (Generalitat de Catalunya). 

-Pla de Desenvolupament Comunitari Carmel Amunt 

-Equip d’Atenció  a la Infància i a l’Adolescència 

-Punt d’Informació i Atenció a les dones 

-Programa Nous Veïns i Veïnes 

-Projecte Interxarxes 

-Centre de Curta Estada -Programa  Respir per a gent gran (Llars 

Mundet) 

-Fundació ADSIS: Centre Obert, Servei d’Informació i Asessorament 

Jurídic per a persones immigrades 

-Càrites Carmel  

-CEJAC 

-Projecte XICS, d’inclusió social a través de l’esport 

 

 

 

 

 

 

 

-Increment dels recursos 

destinats a l’atenció de 

persones grans i/o en situació 

de dependència (serveis 

residencials, serveis d’atenció 

diürna, atenció domiciliària...). 
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Sostenibilitat: 

-Punt Verd Horta-Carmel 

Foment de l’esport: 

-Camps municipals de futbol del Carmel. 

-Centre Esportiu Municipal del Carmel (EUROFITNESS). 

-4 espais esportius urbans (petanca, ping-pong i bitlles) 

Salut 

-Centres d’Atenció Primària: CAP Carmel i CAP Horta. 

-Centre d’Atenció i Seguiment d’Horta-Guinardó. 

-Fundació Tres Turons, de promoció de la salut mental 

comunitària. 

 

  

 

-Més espais per la pràctica 

esportiva 

 

-Des d’una part del moviment 

associatiu es veu la necessitat 

d’ampliar els serveis del CAP 

Carmel 
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Foto del barri: 2. Espai públic, urbanisme, mobilitat, habitatge  
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Espais verds  

Parc Güell (zona forestal), al 

Districte de Gràcia 

Espais de jocs per als infants 

10 espais en diferents punts del 

barri 

Transports i mobilitat: 

Línies de bus que donen  

servei al barri:  

86, 87, 39, 19, 28, 92,  

24, 10, 45, 185, 

102, 112, 119,  N4, N5 

Metro: L5, parades Carmel i Coll-

Taxonera 

 

 

 

 

 

 

-Reivindicació de més espais verds i 

remodelació de la Rambla del Carmel 

 

-Millorar la xarxa interna de transport i la 

connectivitat del metro amb la totalitat 

del territori  
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Altres 

 -Agència de Promoció del Carmel  

  

-Oficina d’Habitatge Horta-

Guinardó   

 

- Parc  Districte 7 (espai per a 

equips de neteja) 
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- S’han rehabilitat i renovat el 15% 

dels edificis i el 22% del parc 

immobiliari en l’àmbit de l’AERI  

 

-Millores en la mobilitat interna i 

l’accessibilitat (escales 

mecàniques, ascensor inclinat 

Alguer, ascensor Rambla Carmel-

Lisboa...). 

 

-Promoció d’aparcament públic per 

pal.liar el dèficit de places al barri. 

 

-Arranjament i adequació de molts 

carrers del barri. 

 

-Millora i pacificació dels entorns del metro (Plaça 

Pastrana i centre del Carmel).  

-Aparcament Salvador Allende 

-Arranjament C/Ceuta i entorns 

 

Projectes urbanístics d’interés de ciutat 

-Aprovada la Modificació puntual del Pla General 

Metropolità en l’àmbit dels Tres Turons per crear un 

gran espai verd estratègic de ciutat. 

 

-A juliol de 2009 s’aprova provisionalment  la 

modificació puntual del PGM Carmel i entorns 

planejament urbanístic a fi de guanyar espais verds i 

millorar l’espai públic i l’accessibilitat. 

 

 

 

 

 

-Promoció 

d’aparcament 

públic al Camí Vell 

del Coll. 
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Foto del barri: 3. Comerç ocupació, empreses i mercats 
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Comerç: 

-Mercat Municipal del Carmel. 

-Associacions de comerciants: 

Carmel Centre, Mercat del Carmel, 

Baix Carmel i Dante-Carmel. 

Alguns comerciants de l’Alt Carmel 

estan associaciats als comerciants 

del Coll. 

Ocupació: 

-Barcelona Activa-Can Andalet. 

-Escola-Taller de Barcelona Activa 

entorn al mon de l’espectable 

(Espai Jove Boca Nord). 

-Fundació ADSIS. 

-Oficina de Treball de la 

Generalitat 
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Foto del barri: 4. Convivència, prevenció, seguretat 

 De què disposa el barri? Actuacions  en marxa Actuacions previstes Demandes procedents 

d’altres processos 

participatius /Necessitats 

4
. 
C

o
n

v
iv

è
n

c
ia

, 
p

re
v
e
n

c
ió

, 

s
e
g

u
re

ta
t 

 

-Barri tranquil, amb un baix grau 

de conflictivitat a l’espai públic i 

sense problemes greus de 

convivència 

 

- Guàrdia urbana de proximitat 

 

- Policia Comunitària dels mossos 

d’Esquadra 
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Foto del barri: 5. Associacionisme i participació 
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-Teixit associatiu ric i divers, amb tendència a la dispersió però, per contra, amb una 

tradició i voluntat importants de treballar en xarxa i amb capacitat d’unió davant 

temes d’interés general. Coexisteixen dos models d’associacionisme perfectament 

compatibles i complementaris: un de tall reivindicatiu i un de caire social, que pibota 

entorn al PDC Carmel Amunt. 

 

-Participació: els canvis en les dinàmiques i les relacions socials fan notar dificultats 

per a la participació de la ciutadania, que es mobilitza per interessos concrets i 

s’implica menys en la vida comunitària i en els afers col.lectius.  

 

  . 
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5.2 Resultats de la validació en forma de : Aspectes de millora/punts febles i 

potencialitats/punts forts del barri per cadascun dels eixos temàtics.  

 

En referència als serveis i equipaments un dels punts forts del barri és  que el Carmel 

disposa d’una àmplia xarxa d’equipaments i de serveis, tant públics com d’iniciativa 

privada. En general, veïns i entitats la valoren positivament, però s’apunta que 

convindria un espai de trobada i relació al Centre-Baix Carmel, així com reforçar 

sectors concrets (escoles bressol, recursos per persones depenents i vulnerables, 

espais de lleure i esport per infants i joves...).  Entitats i serveis es mostren identificats i 

compromesos amb el territori però cal aprofondir en la feina conjunta i en el treball en 

xarxa. 

 

 

Pel que fa a l’espai públic, la mobilitat és una de les preocupacions històriques al barri. 

És considera que cal continuar millorant la circulació de vehicles i el trànsit de 

vianants, l’accessibilitat i la xarxa de transport públic, així com disminuir el dèficit 

d’aparcaments. En aquesta línia, destacarem l’esperada arribada del metro a juliol de 

2010. La població del Carmel, tal vegada per la seva particular història urbanística 

valora especialment la millora i el manteniment de l’espai públic. Es reconeix la gran 

transformació que ha experimentat el barri en els darrers anys, tot i que també es 

considera que encara hi ha feina per fer. S’estima que cal potenciar la 

corresponsabilitat i la consciència cívica per al manteniment d’aquest espai públic en el 

qual ciutadania i administració han invertit tants esforços.  

 

 

Pel que fa a convivència i seguretat, la conclusió és el  Carmel és un barri segur sense 

conflictes greus de convivència, amb problemes puntuals que se solucionen amb 

relativa facilitat. Es considera que hi ha punts negres que tothom coneix i que són 

objecte de vigilància i actuació per part dels cossos de seguretat. S’observa un notable 

sentiment de pertinença i un tarannà, en general, acollidor amb la nova immigració, 

que es considera que no afegeix conflictivitat a la comunitat. El problema no és la 

immigració sinó altres problemes que, en determinades situacions, es carreguen sobre 

els immigrants. Es parla d’un sentiment xenòfob latent, present com un caldo de cultiu 

que pot generar conflictes en situacions i èpoques de crisi com l’actual; en aquesta  
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línia cal restar atents a la generació de guetthos i propiciar la interrelació entre 

cultures. La gent que ve de fora s’ha d’adaptar a un  barri construït des de la visió dels  

autòctons, i això els representa una dificultat. Els immigrants de la resta d’Espanya 

que van arribar als 40-50 es van poder fer seu el barri de forma més col.lectiva. En 

aquesta línia, s’assenyala que cal vigilar el perill que suposa estigmatitzar l’altre 

perquè arriba de nou amb costums i trets culturals diferents (xoc cultural).  

 

 

En relació a la participació i l’associacionisme, es viu cada cop més de forma més 

individualista (ens referim a la població autoctòna). S’han empobrit les relacions 

socials, tot i que al barri encara es manté un nivell alt d’interrelació entre els veïns. En 

general, es planteja com un tema generacional, d’educació, d’espai públic i de ritme de 

vida. Es diu que el Carmel ha seguit el mateix procés que a la majoria de llocs pel que 

fa als canvis en les relacions socials i en la forma de vida que tenen a veure amb 

dinàmiques socials globals i que condueixen a un estil de vida més individualista  i més 

allunyat de l’interés comú. Les entitats i els serveis assenyalen, però, que encara que 

les noves pautes relacionals no afavoreixen la implicació de la ciutadania en afers 

co.lectius, no és el mateix bon veïnatge que participació. S’apunta que sembla que el 

model de participació i associacionisme ha entrat en crisi  i que cal aprofondir en noves 

estrategies  i en el com i quan la gent està disposada a participar, ja que la participació 

comunitària és escassa i es tendeix a la mobilització puntual i en funció d’interessos 

particulars.  

 

 

Històricament, el Carmel s’ha caracteritzat per comptar amb un moviment associatiu 

potent i combatiu, que ha contribuït de forma decisiva a la construcció i a la millora del 

barri. La capacitat per a unir esforços davant situacions d’interés  general per al barri 

és, encara avui, tot un referent dins el món associatiu. En els darrers anys, però, és 

cert que el teixit associatiu del Carmel ha d’afrontar nous problemes, com ara la manca 

de relleu generacional, la dispersió d’interessos o l’escassetat de recursos humans i 

materials de les entitats. S’observen algunes dificultats de coordinació i d’acció 

conjunta. Això disminueix, en ocasions, la visibilitat dels projectes i activitats.  
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Pel que fa a l’activitat econòmica, la xarxa de serveis i entitats comparteix la 

preocupació per incentivar l’ocupació i per la necessitat d’articular mesures per 

combatre la crisi econòmica. S’adverteix, amb preocupació, que el Carmel és un barri 

molt castigat per la crisi i es parla de prestar més suport a les famílies i incidir en la 

formació i l’ocupació, sobretot entre els joves. El fracàs escolar, la baixa qualificació 

professional i l’atur s’assenyalen com a punts clau als quals parar compte. Les 

associacions de comerciants, per la seva banda, també pateixen la conjuntura 

econòmica i subratllen que calen mesures de dinamització d’un sector que es 

considera fonamental pel que fa a la ocupació del barri.  
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PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

 

Serveis  a les persones i equipaments 

-Xarxa potent d’equipaments i serveis. 

-Equipaments i serveis identificats i implicats amb el territori. 

-Tradició de treball en xarxa. 

 

 

 

Espai públic: urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 

-Forta inversió en la millora de l’espai públic del barri en els darrers 

anys. 

-L’arribada del metro. 

-Les millores pel que fa a la mobilitat interna i a l’accessibilitat. 

 

Serveis  a les persones i equipaments 

-Distribució desigual al territori, dificultats per accedir als serveis en 

zones concretes del barri. 

-Manca d’un espai de relació i trobada per entitats i veïns al Centre-

Baix Carmel 

Espai públic: urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 

- Manca  d’ aparcament, tant a la via pública com places de pàrquing.  

- Dificultats de mobilitat i accessibilitat derivades de les 

característiques físiques del barri. 

-Manca d’espais públics de trobada adequats per a la interrelació 

veïnal. 

-Dificultats pel que fa a la neteja i manteniment de l’espai públic. 

Incivisme. 
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PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

 

Comerç, mercats ,ocupació i empreses 

-Xarxa de serveis i entitats  potent que comparteix la preocupació per 

la ocupació dels joves i per la necessitat d’articular mesures per 

combatre la crisi econòmica i per incentivar la ocupació.  

-Bon comerç de proximitat, amb bona relació qualitat/preu. 

-Existència d’una federació de comerciants que agrupa a 3 de les 4 

entitats de comerciants i que es podria potenciar. 

-Les millores al barri i, sobretot, l’arribada del metro. 

-La tradició de treball en xarxa al Carmel i voluntat generalitzada del 

teixit associatiu de treballar plegats. 

 

Convivència, prevenció i seguretat 

-Barri segur. 

-Manca de conflictes greus de convivència i bons mecanismes de 

vigilància i resolució dels conflictes puntuals i localitzats que van 

sorgint. 

-Tarannà acollidor amb la nova immigració, que no afegeix 

conflictivitat dins la comunitat.  

-Encara es manté un nivell alt d’interrelació entre els veïns. 

 

 

Comerç, mercants, ocupació i empreses 

-Crisi econòmica, atur  i disminució de l’activitat econòmica. 

-Fracàs escolar. 

-Falta de qualificació professional (especialment de treballadors 

procedents d’altres cultures), especialment entre els joves. 

-Falta d’esperit emprenedor i de relleu generacional. 

-Necessitat de modernitzar-se i adaptar-se a les noves situacions i a 

les noves tecnologies. 

-Falta d’unió de les associacions de comerciants. 

 
Convivència, prevenció i seguretat 

-Estil de vida cada cop més individualista, amb empobriment de les 

relacions socials.  

-Dèficit d’interrelació real entre la població autòctona i la nova 

immigració. Por a allò que és desconegut, risc de creació de guettos, i 

d’estigmatització. 

-La gent que ve de fora s’ha d’adaptar a un  barri construït des de la 

visió dels autòctons, i això els representa una dificultat. Els 

immigrants de la resta d’Espanya que van arribar als 40-50 es van 

poder fer seu el barri de forma més col.lectiva. 
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PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

 

Associacionisme i participació 

- Sentiment de pertinença i identitat pròpia. 

-Xarxa de participació establerta; existència de canals per exercir la 

participació i d’una aposta per atançar administració i ciutadania. 

-La pròpia història del barri, amb tradició de reivindicació col.lectiva. 

-Existència de molta gent al barri que està associada i està fent coses 

per la comunitat.  

 

 

Associacionisme i participació 

-Teixit associatiu tendent a la dispersió. 

-Individualisme, falta de visió col.lectiva. 

-Manca d’espais de trobada per les entitats, sobretot en algunes 

zones del barri (Baix Carmel, zona Dante-Fastenrath). 

-Cansament, manca de relleu generacional, ritme de vida. 

-Manca d’adaptació de les associacions als nous problemes, a les 

noves formes de comunicació. 

-Visió d’impermeabilitat de les entitats i manca d’informació sobre 

com participar i sobre la xarxa. 

-Falten entitats de tamany mig que coordinin diferents entitats.  

-Model consumista: l’administració ocupa l’espai que abans ocupaven 

els veïns, s’imposa el rol d’usuari per sobre del de ciutadà. Substitució 

de l’organització social per les institucions. 

-Sensació de falta de resposta institucional davant les propostes 

ciutadanes i davant situacions estructurals. 
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6. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE FUTUR SEGONS EIXOS DE TREBALL  

 

SERVEIS I EQUIPAMENTS: 

En referència als serveis i equipaments, es considera que el barri disposa d’una bona 

xarxa d’equipaments i serveis públics que es complementen amb una notable oferta 

des de les entitats d’iniciativa social que actuen al territori. Un punt clau és l’aposta pel 

treball en xarxa, compartida entre administració i entitats i de llarga tradició. Seguir 

avançant en l’articulació d’aquest treball conjunt representa una prioritat.   

 

La distinció entre el Baix i l’Alt Carmel respon a les característiques físiques del barri, 

amb forts desnivells que dificulten la mobilitat interna. La planificació i ubicació de  

serveis i equipaments ha de tenir en compte aquesta realitat. Es considera que zones 

com el Baix Carmel o Dante-Fastenrath estan mancades d’espais de trobada per a 

entitats i veïns i que els serveis sòcio-culturals no estan distribuïts territorialment 

d’igual manera, cosa que seria desitjable per a la interrelació entre els diferents agents 

que operen dins la comunitat. Es parla d’espais polivalents que no siguin solament 

espais físics sinó espais que generin comunicació i interrelació.  

 

També es subratlla la necessitat de millorar l’atenció a col.lectius específics (persones 

dependents i vulnerables, gent gran, infants d’entre o i 3 anys, joves i lleure, 

immigrants...) i de millorar i rendibilitzar al màxim els equipaments dels que disposem.  

 

 

URBANISME, HABITATGE, ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT 

Tot partint de la base que el Carmel ha estat objecte de fortes inversions que han 

transformat i millorat notablement l’espai públic, cal incidir en el seu manteniment, des 

de la perspectiva de corresponsabilitat administració-ciutadania. 

 

Cal continuar millorant la connectivitat interna i l’accessibilitat en tots els racons del 

barri, així com cercar alternatives al dèficit d’aparcament. 
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Un altre punt de millora és el d’adequar l’espai públic a les necessitat d’interrelació de 

la gent, és a dir guanyar espais per a les persones i per la vida comunitària. En un 

barri amb les dificultats orogràfiques i l’elevada densitat poblacional que té el Carmel 

resulta difícil trobar espais d’aquesta mena; el futur Parc dels Tres Turons, la 

pacificació del centre del Carmel o la reivindicació de remodelació de la Rambla del 

Carmel s’apunten com qüestions clau en aquest sentit. 

 

ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

La participació no és només implicar-se en temes individuals o formular queixes 

davant l’administració, es tracta de mobilitzar-se per l’interés comú. Sembla que el 

model de participació i associacionisme està en crisi i que cal apostar pel treball en 

xarxa i per cercar noves fòrmules que connectin amb la realitat i els interessos de la 

ciutadania, que aprofitin les noves pautes de comunicació i que permetin una 

participació a mida d’acord a les possibilitats i interessos de cadascú. No hi a solucions 

màgiques però disposem de canals, eines i espais de participació que cal aprofitar i 

exigir que funcionin. 

 

Es reconeix que les administracions estan fent esforços per aplicar polítiques de 

proximitat que permeten una major connexió amb les demandes i preocupacions 

ciutadanes. En aquest sentit es reclama compromís institucional i assignació de 

finançament i recursos. Cal treballar per la corresponsabilitat entre tots els agents. 

 

Al Carmel hi ha una tradició molt important pel que fa a l’associacionisme i al treball en 

xarxa,  i això és valorat com un capital que no es pot desaprofitar. Però cal avançar i 

es considera clau potenciar el treball conjunt de les entitats dels diferents sectors. Si 

volem que les entitats esdevinguin pal de paller en termes de participació cal reforçar-

les a tots els nivells: més informació, més coordinació dins el teixit associatiu i d’aquest 

amb la resta d’agents i  més formació al voltant de la participació. Finalment, es 

reivindiquen espais de  trobada per a les entitats, no només pensant en espais físics 

sinó en un sentit més ampli. 

 

COMERÇ, OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 

L’activitat comercial és clau al barri del Carmel i es considera que cal aprofitar aquest 

potencial per impulsar la creació d’ocupació al barri. Cal potenciar el comerç de 

proximitat, tant al centre com als límits del barri, millorant la mobilitat interna i 

l’accessibilitat i la modernització dels petits comerços. També es considera urgent  
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potenciar el treball conjunt de les entitats de comerciants així com el treball en xarxa 

amb la resta de teixit associatiu. En aquest sentit podria ser una oportunitat dotar de 

contingut a la federació de comerciants del Carmel i propiciar un Pla de Dinamització 

en el sector del comerç que impliqués agents públics i privats; aquest pla hauria 

d’incloure mesures concretes de dinamització i mesures de formació professional. 

Pel que fa a l’ocupació en general, es considera que cal crear bosses de treball 

diversificades (per edats i sectors) dins el barri. 

 

CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ I SEGURETAT 

Al Carmel hi trobem sentiment de pertinença i d’identitat. En general, es valora que hi 

ha una bona relació veïnal i de convivència, així com un tarannà acollidor amb els 

nouvinguts, tot recordant que el Carmel ha estat punt de trobada de diferents cultures 

des dels seus orígens. Es considera que cal treballar per a potenciar la interrelació 

entre els veïns de  qualsevol origen i vigilar la creació de guettos i que s’imposin els 

prejudicis i els estereotips. 

 

La idea predominant és que el barri és tranquil i segur, que no es correspón a certa 

imatge negativa que encara projecta a l’exterior (“el Carmel té mala fama”, “només 

se’ns coneix per desastres”), tot i les millores objectives pel que fa a l’espai públic i a la 

seguretat ciutadana.  

 

Finalment, dir que hi ha temes transversals a tots els eixos i/o que són presents de 

manera recurrent en tots els debats que hem dut a terme com el gènere, 

l’accessibilitat, la diversitat cultural, els canvis en les dinàmiques relacionals, la crisi 

econòmica o la participació ciutadana. La conclusió és que cal mirar el barri com un tot 

interrelacionat, o com es va dir a la primera comissió de seguiment: els problemes de 

cada sector són problema de tots, ningú està sol perquè el Carmel som tots. 
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EIX TEMÀTIC:   SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENTS 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 

-Millora en l’atenció a col.lectius específics (persones depenents i vulnerables, 

gent gran, infants 0-3 anys, joves, immigrants...). 

 

-Impulsar la pràctica esportiva i el lleure per a infants i joves. 

 

-Distribució i planificació de serveis i equipaments d’acord amb les 

característiques i necessitats del territori. Generar un nou espai per entitats al 

Centre-Baix Carmel. 

 

-Fomentar el voluntariat i l’intercanvi de coneixements. 

 

-Fomentar el consum responsable i sostenible. 

 

-Fomentar la igualtat de gènere. 

-Mesures de foment del lleure i l’esport en la franja 12-16  

anys. Incidir en programes específics per a joves. 

-Escola-bressol a l’Alt Carmel. 

-Fomentar la formació d’adults (alfabetització funcional). 

-Casal de barri a la zona de Carmel Centre-Baix Carmel. 

-Sector sanitari: atenció continuada i especialitzada al CAP 

de Murtra; millorar assistència sanitària als espais esportius 

(o revisar i ajustar la ja existent). 

-Serveis culturals: serveis millor repartits territorialment, amb 

més interrelació entre els diferents agents. Ampliació de 

l’horari de la Biblioteca del Carmel en èpoques d’examens i 

de vacances. 

-Reciclatge: mesures que el facilitin i l’incentivin, sobretot 

entre la gent gran i facilitar accessibilitat a les persones amb 

discapacitats funcionals. 

-Gènere: potenciar  la participació de les famílies posant 

serveis de guarderia en reunions i activitat; potenciar la 

participació femenina en les activitats esportives. 
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EIX TEMÀTIC:   URBANISME, HABITATGE, ESPAI PÚBLIC I MOBILITAT 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 

-Continuar millorant la mobilitat interna, l’accessibilitat i el transport públic. 

Repensar la mobilitat un cop valorat l’impacte del metro i veure quines 

necessitats cal cobrir.  

 

-Vigilància, neteja i manteniment de l’espai públic per evitar degradament. 

Combatre l’incivisme de forma corresponsable administració-veïns. 

 

-Planificar les obres públiques amb la participació dels veïns, continuant 

millorant la interlocució i la informació  

 

-Espai urbà: es proposa crear espais diversificats intergeneracionals. Hi ha 

pocs espais de trobada i s’abusa del model plaça dura; es proposa apostar 

pel verd. 

 

-Remodelació de la Rambla del Carmel per guanyar-la com espai per a la 

gent, connectant-la en tots els seus trams. 

 

 

-Escales mecàniques de pujada i baixada, ascensors com a 

millor solució per a persones amb mobilitat reduïda, buscar 

solucions per aquells carrers on la pendent no permet instal.lar 

escales mecàniques, una bona xarxa de microbusos per millorar 

la connectivitat interna, connexió entre metro i Muhlberg 

(perllongament 119), increment de freqüència de pas del bus 

92.  

 

-Reducció de barreres arquitectòniques. 

 

-Millora rec i neteja dels carrers. Vigilar el problema amb els 

gossos, que preocupa al barri, tot i haver millorat en els darrers 

anys. Millora del manteniment i neteja dels espais que 

pertoquen a Parcs i Jardins; plantació d’espècies que 

requereixin poc manteniment, per un ús racional i sostenible 

dels recursos. 
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-Impulsar 2 projectes pilots: un de manteniment d’algún espai de 

forma conjunta i un altre de jardí urbà (seguint el model dels 

horts urbans) a càrrec de col.lectius amb temps disponible. 

 

-Potenciar l’ús cívic de la Rambla del Carmel mentre no es 

produeix la remodelació. 

 

-Mobiliari urbà: es proposa que es repensi en clau d’afavorir la 

sociabilitat i les relacions veïnals 
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EIX TEMÀTIC:  CONVIVÈNCIA, PREVENCIO I SEGURETAT 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 

-Més acció preventiva i de proximitat per part de la Guàrdia Urbana. 

 

-Treball a nivell del sistema educatiu per promocionar la interrelació entre nens i famílies de 

procedències diverses. Promocionar l’educació en valors, el treball de proximitat socioeducatiu i 

la realització d’activitats integradores. 

 

-Proure l’associacionisme i la participació. 
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EIX TEMÀTIC:  ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 

 

-Compromís institucional i assignació de finançament i recursos. Corresponsabilitat 

administració-ciutadania 

 

-Connexió amb les demandes i preocupacions ciutadanes. Política de proximitat i recerca de 

noves fòrmules de participació que connectin amb els interessos ciutadans, que aprofitin les 

noves pautes de comunicació i que permetin una participació a mida d’acord a les possibilitats i 

interessos de cadascú.  

 

-Potenciar el treball en xarxa de les entitats i generar espais de trobada, no només en el sentit 

d’equipament sinó en un sentit més ampli. 

 

 

 

-Millorar els mecanismes d’informació 

entre l’administració i les entitats i dins del 

propi moviment associatiu. 

 

-Reforçar els espais de coordinació entre 

entitats de diferents sectors. Començar a 

treballar sobre una proposta de creació de 

Coordinadora d’entitats. 

 

-Formació a les entitats al voltant de la 

participació 
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EIX TEMÀTIC:  COMERÇ, OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 

 
-Impulsar un model articulat de promoció de la ocupació dels joves del barri a través del 

comerç 

 
-Impulsar mesures específiques de dinamització del comerç i avançar en el treball conjun 
t de les entitats de comerciants i entre aquestes i la resta del teixit associatiu. 
 
 
-Impulsar estratègies d’ocupació diversificades per a tots els sectors de la població 
 

 

-Mesures formatives i ocupacionals per a joves 

en el sector del comerç: Escola-Taller , d’oficis o 

similar; potenciar la figura de l’aprenent. 

 

-Pla de Dinamització comercial: botigues 

tutel.lades, estratègies de modernització dels 

establiments i d’adaptació a les noves 

tecnologies, millora de l’accessibilitat, suport a la 

federació de comerciants, treball conjunt amb la 

resta del teixit associatiu...  

 

-Bosses de treball al barri, diversificades per 

sectors econòmics i d’edat 
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C// Conclusions- document  resum idees principals  

 

El procés per elaborar el Pla de Futur ha estat, com no podia ser d’altra manera, un 

procés de certa complexitat però també ric en debat i en idees. Elaborar línees 

estratègiques generals partint de necessitats concretes i precises és un exercici 

d’abstracció  important  però interessant per poder crear un marc que serveixi de punt 

de partida i construir  propostes concretes de futur que orientin l’acció municipal al 

barri i també l’acció conjunta administració-ciutadania en un marc de 

corresponsabilitat. 

 

La bona costum de treballar en xarxa, i la implicació  i l’interés compartit pel present i 

el futur del nostre barri han facilitat el consens. S’ha evidenciat que existeixen més 

coincidències que distàncies en les diferents visions reunides a la comissió i les 

discrepàncies s’han sabut gestionar en clau de respecte, tolerància i d’oportunitat per a 

l’atançament entre persones la majoria de les quals es coneixen de fa anys però que 

no sempre acostumen a treballar conjuntament. S’ha treballat des de la perspectiva 

que calia pensar plegats, sense presses i dedicant-hi el màxim de temps possible. La 

comissió va ser clara en aquest sentit: no es volia omplir una plantilla a corre-cuita sinó 

intentar aprofondir el màxim possible respecte als diferents eixos i construir un Pla de 

Futur que tots puguéssim compartir i defensar. És cert que ha costat mantenir el ritme 

de treball durant tantes sessions i amb un grup tan nombrós,  bàsicament per la 

dificultat que suposa quadrar horaris i agendes, però pensem que s’ha fet bona feina i 

que s’han sentat les bases per continuar fent camí i per perfilar com volem que sigui el 

nostre Consell de Barri. Donat que una de les línies estratègiques és la recerca de 

noves fòrmules de participació ciutadana, tal vegada aquest espai pugui donar-nos 

algunes respostes si aconseguim construir-lo a mida de les nostres expectatives, 

interessos  i necessitats. 

 

El Carmel és un barri que genera vincles entre la població iel seu entorn físic  i un fort 

sentiment de pertinença. Es considera un valor viure-hi amb els trets territorials i 

socials que el caracteritzen. Així, no es plantegen canvis estructurals sinó millores que 

el facin més còmode i accessible sense perdre la pròpia identitat.  

 

Després de molts anys de reivindicació de millores urbanístiques i de serveis bàsics, la 

gent del Carmel centra ara els seus interessos en el manteniment de l’espai públic i en 

la convivència i les relacions entre els veïns. Es pensa el barri com un territori 
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transformat i millorat que cal mantenir entre tots de manera corresponsable. I com un 

sistema de relacions en el qual han de ser bàsics el bon veïnatge, la convivència i la 

participació en els afers col.lectius. Més enllà de l’urbanisme, i sense treure-li la 

innegable importància que té, es pensa en la construcció d’un Carmel de i per a les 

persones.  

 

Confiem que la Comissió de Seguiment del Consell del Barri es consolidi com un nou 

espai de participació d’entitats, ciutadans, polítics i tècnics del districte, i que lideri un 

treball continuat i conjunt de construcció de barri. Una tasca basada en el compromís 

de tots els agents implicats i que ha d’ajudar a prioritzar les actuacions per als proper s 

Plan d’Actuació del Districte.  
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D// Annexos:   

 

Persones que han participat en l’elaboració del Pla de Futur 

 

1. Núria Carmona, Consellera del Carmel (PSC). 

2. Amadeu Granollers , AAVV Carmel. Vice-presidència Consell de Barri 

3. Fernando González , AAVV Carmel. Vice-presidència Consell de Barri 

4. Iolanda Latorre, consellera CiU 

5. Joan Vallvé, conseller  ICV 

6. Felisa Vila, consellera  PP 

7. Enric Rius, Conseller ERC 

8. Toni Coll, Agència del Carmel 

9. Sandra Fernández, ACCÉS Carmel 

10. Merche Yubero, Fundació ADSIS 

11. Raül Lerones, Associació Carmel Amunt 

12. Marta Blanch, Associació Carmel Amunt 

13. Alexandra Lara, Fundació Tres Turons 

14. Dani Rosillo, Cultural Deportiva Carmelo 

15. Antonio Novalbos, Sense Traves 

16. Ana Cabello, Associació 40 p’arriba 40 p’abajo 

17. Núria Carbonell, Associació 40 p’arriba 40 p’abajo 

18. Ignasi Torrent, Boca Ràdio 

19. Sandra Sanz, Carmelöman@s 

20. Mariano Puig, Esplai del Carmel 

21. Josep M. Mas, Associació de comerciants Carmel Centre 

22. José M. Chorén, Associació Veïns i Comerciants Baix Carmel 

23. Frederic Olivella, Associació de compromissaris Mercat del Carmel 

24. Maria José Morales, AMPA Escola Coves d’en Cimany/AMPA Ferran Tallada 

25. Juan González, AMPA Escola Coves d’en Cimany 

26. Oriol Gil, tècnic PDC Carmel Amunt 

27. Lourdes Dueñas, parròquia Mont-Carmel 

28. Custodia Moreno, a títol individual 

29. Jordi Mitjana, a títol individual 

30. Paco González, a títol individual 

31. Assumpta Soler, Direcció de Serveis a les Persones Districte Horta-Guinardó 

32. Yolanda Martín, responsable del Programa Nous Veïns i Veïnes del Districte 

d’Horta-Guinardó 
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33. Rosa Cervera, tècnica de Prevenció i Participació del Districte d’Horta-

Guinardó 

34. Alba Vidal, Serveis al Territori Ajuntament de Barcelona 

35. Tere Torres, tècnica de barri del Carmel                
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Buidatge de la sessions de treball  (actes de les sessions) 

 

ACTA 1 COMISSIÓ SEGUIMENT CONSELL DE BARRI DEL CARMEL 

DATA: 29 d’abril de 2010 

HORARI: 19:00-21:00 

LLOC: Biblioteca El Carmel-Juan Marsé 

ASSISTENTS: Núria Carmona (consellera barri del Carmel), Enric Rius (conseller 

ERC), Fernando González (AAVV Carmel), Marta Blanch (Carmel Amunt), Custodia 

Moreno, Antonio Novalbos (Sense Traves), Toni Coll (Agència Carmel), Josep M. Mas 

(Carmel Centre), Sandra Sanz (Carmelömanos), Iolanda Latorre (consellera CIU), 

Felisa Vila (consellera PP), Merche Yubero (ADSIS), José M. Chorén (Baix Carmel), 

Daniel Rosillo (Cultural Deportiva Carmelo), M.José Morales (AMPA Coves d’en 

Cimany / AMPA Ferrán Tallada), Jordi Mitjana, Mariano Puig (Esplai del Carmel), Paco 

González, Tere Torres (TdBarri Carmel).  

S’EXCUSEN: Amadeu Granollers (Vice-president Consell de Barri del Carmel), Anna 

Mir (consellera ICV), Raül Leronés (Carmel Amunt), Ignasi Torrent (Boca Ràdio), Jordi 

Foix (Tres Turons), Núria Carbonell (40 p’arriba 40 p’abajo). 

 

1. Núria Carmona dóna per constituïda la comissió de seguiment del Consell de 

Barri del Carmel i explica en què consisteix i les funcions que tindrà respecte al 

seguiment dels temes que es derivin del Consell de Barri, a la preparació de les 

futures sessions del CdB i a  l’elaboració del Pla de Futur de Barri. 

 

2. La tècnica de barri presenta breument el document d’Aproximació al barri, que 

considera un material més de treball, juntament amb els diagnòstics ja 

existents al barri (el del Pla de desenvolupament comunitari Carmel Amunt i el 

d’ACCÉS Carmel). S’explica que el Pla de Futur de Barri que es proposa des 

de l’Ajuntament és una eina de planificació que pretén establir, de forma 

participativa, línies d’acció estratègiques prioritàries per a millorar el barri en el 

futur (2010-20).   

 

La proposta inicial és de treballar en base a 5 eixos d’actuació: 

 Serveis a les persones i equipaments;  

 Espai públic: urbanisme, mobilitat, transports i habitatge;  

 Comerç, ocupació, empreses i mercats;  

 Convivència, prevenció i seguretat;  
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 Associacionisme i participació. 

Seguidament, es convida als assistents a dir la seva i a fer propostes 

d’organització del treball de la comissió.  

 

RESUM DEL DEBAT DE LA COMISSIÓ: 

-Sobre els documents de treball: es produeixen diverses intervencions 

proposant una lectura prèvia de la documentació abans de començar a 

treballar el Pla de Futur. Es considera que no comencem de zero i que son 

vàlids els diagnòstics ja existents al barri.  

-Sobre la composició de la comissió: Marta Blanch comenta que es troba a 

faltar alguna representació de persones procedents d’altres cultures; en aquest 

punt s’aclareix que es va convidar a formar part de la comissió a totes les 

entitats registrades, però que se’n podrien incorporar altres, si s’escau, de 

forma estable o en sessions específiques. Antonio Novalbos assenyala que li 

sembla bé, però que també és molt important que la comissió no canvii 

continuament de cares i que hi hagi un compromís personal dels assistents. 

Josep Maria Mas lamenta que no estiguin representades totes les entitats de 

comerciants. Merche Yubero apunta que els representants de les entitats d’un 

sector poden fer de portaveu de la resta, traslladant les seves aportacions a la 

comissió. M.José Morales i Daniel Rosillo intervenen en la mateixa línia: si 

s’incorporessin totes les persones vinculades als diferents sectors la comissió 

seria multitudinària, el que és important és que sigui plural i representativa. 

-Sobre la organització en grups de treball o en plenari de la comissió: es 

discuteixen les dues modalitats; finalment, es considera més ric el treball 

conjunt de tota la comissió. Merche Yubero ofereix a la comissió la participació 

d’una tècnica especialitzada en dinàmiques participatives, oferta que és 

acceptada. 

-Sobre els eixos de treball: la opinió general és que els 5 eixos requereixen, 

com a mínim, una sessió completa de treball. Mariano Puig expressa la 

necessitat de fer les reunions que faci falta, ja que no es tracta de reunions “per 

trobar-nos” sinó per fer una feina que no es pot realitzar a corre-cuita. Es 

decideix no seguir l’ordre proposat pel Districte, sinó començar per l’eix relatiu 

al comerç i a la promoció econòmica. Josep M. Mas expressa que desitjaria 

que vinguessin a la sessió la resta d’entitats del sector; la comissió 

majoritàriament s’expressa en la línia que hi ha dues entitats representades 

(Carmel Centre i Baix Carmel) i Daniel Rosillo insisteix en la idea que els 
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comerciants no estan sols,  que els problemes del comerç són problema de tots 

i que la resta d’entitats també estan interessades en participar i aportar al 

respecte. Sandra Sanz proposta que les entitats aportin a la comissió els 

resultats dels diagnòstics propis. La  idea de mirar el barri globalment i de que 

tot està interrelacionat surt de forma recurrent en el debat.  

Un altre punt de debat és els temes a plantejar: la comissió, majoritàriament, 

s’expressa en la línia que ha de treballar en aspectes globals, no perdre’s en el 

detall ni en demandes concretes (que es poden canalitzar per altres vies). 

 

-Sobre la metodologia: el José M. Choren demana que la tècnica de barri faci 

la seva feina i reculli les necessitats del barri; l’Antonio Novalbos planteja que 

els tècnics facin una proposta de funcionament de les sessions; Custodia 

Moreno i Fernando González plantegen que cal una metodologia que ordeni el 

debat i permeti anar per feina.  

-Sobre les necessitats del barri: s’apunten diversos temes per a la reflexió, 

com ara: 

 Manca d’aparcaments. 

 Problemes de mobilitat i accessibilitat. 

 Manca d’espais per a les entitats. 

 Manca d’espais per a la pràctica esportiva. 

 Inseguretat. 

 Risc d’exclusió social. 

 Crisi, atur  i problemes econòmics. 

També s’assenyalen aspectes del barri en positiu, com ara el sentiment 

identitari, l’experiència en processos participatius o el tarannà acollidor i 

integrador amb els nouvinguts. 

 

RESUM D’ACORDS: 

 La comissió es reunirà un cop al mes (proposta: segons dijous). 

 Les sessions duraran 2 hores i es tractarà un eix en cada sessió. 

 Els membres de la comissió revisaran la documentació, reflexionaran 

prèviament sobre el tema a tractar en la sessió i miraran de recollir 

aportacions d’altres veïns/es per incorporar-les. 

 El primer tema a tractar serà el de Comerç, ocupació, empreses i 

mercats.  
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 S’accepta l’oferta de Merche Yubero d’incorporar una tècnica per ajudar 

a dinamitzar la sessió 

 La tècnica de barri elaborarà calendari i trametrà llistat amb telèfons i 

mails dels participants (els membres de la comissió ho demanen per 

facilitar el contacte entre ells).  

 

 

 

ACTA 2 COMISSIÓ DE SEGUIMENT CONSELL DE BARRI DEL CARMEL 20-05-

2010 

ASSISTENTS: Amadeu Granollers, Felisa Vila, Merche Yubero, Raül Leronés, Marta 

Blanch, Jordi Mitjana, Custodia Moreno, Dani Rosillo, Mariano Puig, M.José Morales, 

Juan González, Ana Cabello, Núria Carbonell, Josep M.Mas, José M.Chorén, Frederic 

Olivella, Sandra Sanz, Antonio Novalbos, Lourdes (parròquia Mont Carmel),Toni Coll, 

Tere Torres.  

S’EXCUSEN: Núria Carmona, Anna Mir, Iolanda Latorre, Enric Rius, Fernando 

González, Ignasi Torrent. 

 

La sessió està dinamitzada per Sandra (ACCÉS Carmel) i es treballa amb dinàmica 

participativa l’eix temàtic Comerc i Ocupació. A efectes operatius tractem comerç i 

ocupació de manera separada. Partint de les necessitats expressades i tenint en 

compte les potencialitats, intentem articular propostes de millora de cara al futur. 

 

COMERÇ: 

Inicialment, en la fase de pluja d’idees surten temes transversals (com la orografia del 

barri) i temes que tenen a veure amb espai públic (mobilitat, barreres arquitectòniques, 

seguretat i vigilància, neteja...). S’acorda que aquests aspectes es tindran en compte i 

es debatran en sessions posteriors.  

Surten com a punts febles: la crisi econòmica, la falta d’unió de les diferents 

associacions de comerciants i entre les entitats en general, la disminució de vendes, la 

falta de qualificació professional (especialment de treballadors procedents d’altres 

cultures), la falta d’esperit emprenedor, l’existència de molts comerços que necessiten 

modernitzar-se i adaptar-se a les noves necessitats i a les noves tecnologies. 

Oportunitats: tenim un bon comerç de proximitat, amb bona relació qualitat/preu; 

tenim una federació que agrupa a 3 de les 4 entitats de comerciants i que es podria 
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potenciar; les millores al barri i, sobretot, l’arribada del metro; la tradició de treball en 

xarxa al Carmel i voluntat generalitzada del teixit associatiu de treballar plegats. 

PROPOSTES DE FUTUR: Potenciar el comerç de proximitat, tant al centre com als 

límits del barri; potenciar la federació de comerciants del Carmel; potenciar el treball 

conjunt de les entitats de comerç amb la resta de la xarxa associativa. Escola-Taller de 

Comerç, per potenciar la figura de l’aprenent, formant i ocupant alhora als joves del 

barri. Botiga tutel.lada. 

 

OCUPACIÓ 

Punts febles: Atur i baixa qualificació professional, fracàs escolar, falta de preparació 

en noves tecnologies. 

Oportunitats: al barri hi ha una xarxa de serveis potent que comparteix la preocupació 

per la ocupació dels joves i per la necessitat d’articular mesures per combatre la crisi 

econòmica i per incentivar la ocupació.  

Propostes: bossa de treball al barri, formació professional, incentivar la creació de 

llocs de treball dins el barri.  

 

La sessió finalitza sense poder consensuar les conclusions, a causa de problemes 

d’horari de l’espai (Biblioteca Juan Marsé). Es valora canvi d’espai, i s’acorda 

preguntar disponibilitat de l’Espai Jove Boca Nord.  

S’adjunta resum de les conclusions; donat que no s’ha pogut consensuar caldrà 

treballar-ho a l’inici de la propera sessió. 

 

 

ACTA 3a SESSIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT CONSELL DE BARRI DEL CARMEL 

DATA: 10-06-2010 

LLOC: Espai Jove Boca Nord 

ASSISTENTS: Jordi Mitjana, Felisa Vila, Dani Rosillo, Antonio Novalbos, Paco 

González, Mariano Puig, Toni Coll, Fernando González, Custodia Moreno, Ignasi 

Torrent, Àlex Lara, Juan González, Josep Ma Mas, Frederic Olivella, Maria José 

Morales, Ana Cabello, Iolanda Latorre, Enric Rius, Tere Torres. 

S’EXCUSEN: Núria Carmona, Anna Mir, Sandra Sanz, Merche Yubero, Marta Blanch, 

Raül Leronés. 

La sessió és dinamitzada per Sandra (Programa ACCÉS Carmel); participa també 

Assumpta Soler (Cap de Serveis a les Persones del Districte d’Horta-Guinardó) i Alba 

Vidal (Serveis al Territori Ajuntament de Barcelona).  
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1a PART: dediquem la primera mitja hora a tancar el tema del comerç i l’ocupació, a 

través de debat en grup gran. Recull d’aportacions: 

-Dani Rosillo puntualitza que cal que consti que s’han de buscar alternatives per a 

l’ocupació de tota la població, no només dels joves. 

-Botigues tutelades: es demana aclarir aquest terme; s’explica que a causa de la 

manca de relleu generacional seria interessant que botiguers amb experiència tutel.lin 

(en el sentit d’acompanyar en el procès) a botiguers que s’inicien i no tenen 

experiència. 

-Fernando González introdueix el tema dels consumidors en el debat.  

 

COMERÇ: 

-Potenciar el comerç de proximitat, tant al centre com als límits del barri. 

-Millora del transport intern i de l’accessibilitat a les botigues, tenint molt en compte als 

consumidors amb mobilitat reduïda. 

-Estudi ofertes/demandes en l’àmbit del comerç.  

-Mesures concretes per a modernitzar els comerços (noves tecnologies...) i 

d’acompanyament a nous comerciants (botigues tutel.lades).  

-Enfortir les entitats de comerciants: superar l’actual situació de “desunió” i potenciar la 

Federació ja existent (Carmel Centre-Baix Carmel-Mercat).  

-Potenciar la ocupació al barri a través del comerç: impulsar una casa d’oficis, la figura 

de l’aprenent, bossa de treball per a persones de qualsevol edat...  

OCUPACIÓ: 

-Bossa de treball al barri, diversificada (tots els sectors i edats).  

ACORDS: la tècnica de barri farà el redactat provisional d’aquest apartat, la comissió 

el revisarà i introduirà les correccions que calguin.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SERVEIS A LES PERSONES 

Treballem en grups les PROBLEMÀTIQUES QUE TENIM, QUÈ VOLEM? 

Resum de la posta en comú: 

1. Millora en l’atenció a col.lectius específics (persones depenents, persones 

vulnerables, gent gran, 0-3, joves i lleure, nouvinguts i immigrants...). 

2. Entitats i espais: manca d’espais per les entitats, cal diversificació dels 

equipaments, espai a la zona Dante-Fastenrath. 

3. Sector sanitari: cal atenció continuada i especialitzada al CAP Carmel. 

4. Falta comunicació entre equipaments. 

5. Serveis culturals. 

6. Esport i salut: salut dins equipaments esportius. 
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7. 12-16  anys: oci-esports. 

8. Biblioteca del Carmel: problemes d’adequació dels horaris amb les necessitats; 

es planteja necessitat d’ampliar-los. 

Assumpta Soler assenyala que fora bo pensar no només en equipaments sinó en 

clau de serveis i plans d’acció. Introdueix també el tema de gènere i d’educació 

mediambiental. La comissió es mostra majoritàriament favorable a treballar des 

d’aquesta perspectiva i a tenir presents aquestes consideracions. 

 

Treballem de nou en grups durant 20-30 minuts. Cada grup treballa un o dos dels 

temes que han  sortit anteriorment. QUÈ VOLEM/NECESSITEM PER SOLUCIONAR 

ELS PROBLEMES DETECTATS? Tenint en compte el que ja tenim al barri. 

1. ESPAIS POLIVALENTS: Casal de barri a la zona de Carmel Centre-Baix 

Carmel. Un espai per entitats que no sigui solament un espai físic sinó que 

generi comunicació i interrelació.  

2. Programes per a gent jove. 

3. Escola-bressol a l’Alt Carmel. 

4. Sector sanitari: atenció continuada i especialitzada al CAP de Murtra; millorar 

assistència sanitària als espais esportius (o revisar i ajustar la ja existent). 

5. Serveis culturals: serveis millor repartits territorialment, amb més interrelació 

entre els diferents agents. Ampliació de l’horari de la Biblioteca del Carmel en 

èpoques d’examens i de vacances. 

6. Reciclatge: mesures que el facilitin i l’incentivin, sobretot entre la gent gran i 

facilitar accessibilitat a les persones amb discapacitats funcionals. 

7. Gènere: potenciar  la participació de les famílies posant serveis de guarderia en 

reunions i activitat; potenciar la participació femenina en les activitats 

esportives. 

8. Formació d’adults: fomentar l’alfabetització funcional. 

9. Fomentar el voluntariat i l’intercanvi de coneixements. 

10. Fomentar el consum responsable. 

Finalment, es comenta que hi ha temes transversals a tots els eixos, com el gènere, 

l’accessibilitat o la diversitat cultural. També surten temes que es consideren 

importants però que no s’han parlat en els grups: atenció a la dependència i salut 

mental. 

Enric Rius apunta que seria interessant valorar si hi ha locals al barri que es poden 

reconvertir en espais per les entitats i veïns. També surt el tema d’obrir els patis de les 

escoles per a fer activitats. 
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ACTA 4 COMISSIÓ SEGUIMENT CONSELL DE BARRI DEL CARMEL  

DATA: 7-10-2010 

LLOC: Boca Nord 

ASSISTENTS: Toni Coll, J.Maria Mas, J.María Chorén, Núria Carmona, Custodia 

Moreno, Paco González, Antonio Novalbos, Jordi Mitjana, Marta Blanch, Mariano Puig, 

Felisa Vila, Dani Rosillo, M.José Morales, Juan González, Àlex Lara, Iolanda Latorre, 

Yolanda Martín (Nous Veïns i Veïnes), Rosa Cervera (Tècnica Prevenció Districte), 

Sandra (ACCÉS), Tere Torres. 

S’EXCUSEN/NO ASSISTEIXEN: Frederic Olivella, Enric Rius, Fernando González, 

Amadeu Granollers, Anna Mir, Ignasi Torrent, Ana Cabello, Sandra Sanz, Merche 

Yubero, Raül Leronés. 

EIX TEMÀTIC DE LA SESSIÓ: Convivència, prevenció i seguretat. 

*Prèvia: es consensua canvi de data de la propera sessió, per coincidència amb 

l’Assemblea de barri de Carmel Amunt. Per tant, la propera comissió la farem 

excepcionalment en dimarts. 

*Yolanda Martín (Programa Nous Veïns i Veïnes Horta-Guinardó) presenta els 

resultats del DAFO elaborat recentment  (s’adjunta document) i que fa referència al 

barri del Carmel. Explica que tenim un 34% de població nascuda a la resta d’Espanya 

(el % més alt del Districte) i un 14% de població immigrada (no és el barri amb més 

immigració del Districte). La població immigrada del Carmel procedeix principalment 

d’Amèrica del Sud, Europa Central i Àfrica del Nord; és l’únic barri del Districte on 

Europa Central i Àfrica del Nord estan entre els 3 primers llocs de procedència. Pel 

que fa a nacionalitats predominen: Equador, Bolívia i Marroc.  

*Propostes per a millorar aspectes de convivència, prevenció i seguretat: 

La comissió treballa aquest tema en 3 grups de 5 persones. Tot seguit farem un resum 

de les aportacions: 

-Al Carmel no hi ha conflictes greus de convivència, sinó conflictes puntuals que se 

solucionen amb relativa facilitat.  

-Es viu cada cop més de forma més individualista (ens referim a la població 

autoctòna). S’han empobrit les relacions socials, tot i que al barri encara es manté un 

nivell alt d’interrelació entre els veïns. En general, es planteja com un tema 

generacional, d’educació, d’espai públic i de ritme de vida. Es diu que el Carmel ha 

seguit el mateix procés que a la majoria de llocs pel que fa als canvis en les relacions 

socials i en la forma de vida. 

-La gent que ve de fora s’ha d’adaptar a un  barri construït des de la visió dels 

autòctons, i això els representa una dificultat. Els immigrants de la resta d’Espanya 
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que van arribar als 40-50 es van poder fer seu el barri de forma més col.lectiva. En 

aquesta línia, s’assenyala que cal vigilar el perill que suposa estigmatitzar l’altre 

perquè arriba de nou amb costums i trets culturals diferents (xoc cultural).  

-Es conclou que la nova immigració no afegeix conflictivitat. No hi ha el problema de la 

immigració sinó problemes en el context del barri que, en determinades ocasions, es 

carreguen als immigrants. Es parla de la invisibilitat del sentiment xenòfob, present 

com un caldo de cultiu que pot generar problemes en situacions i èpoques de crisi, per 

exemple. En realitat, es diu, tenim por d’allò que és desconegut. 

-Cal trencar barreres amb els de fora perquè sinó cadascú s’agrupa amb els seus i es 

poden formar guettos.  

-El barri és segur, amb punts negres que tothom coneix i que són objecte de vigilància 

i actuació per part dels cossos de seguretat. 

PROPOSTES: 

-Treball a nivell del sistema educatiu per promocionar la interrelació entre nens i 

famílies de procedències diverses. Educació en valors. 

-Mesures que afavoreixin la convivència i la relació entre els veïns. 

-Treballar per superar l’estigmatització. 

-Més acció preventiva i de proximitat per part de la Guàrdia Urbana. 

-Més treball de proximitat socioeducatiu. 

-Proure l’associacionisme i la participació. 

-Promoure activitats integradores. 

 

Dir que els 3 grups es mostren coincidents tant en l’anàlisi com el les propostes. 

 

 

 

ACTA 5 COMISSIÓ CONSELL BARRI CARMEL 

DATA: 26-10-2010 

LLOC: Boca Nord 

EIX TEMÀTIC: Espai públic i urbanisme 

ASSISTENTS: Toni Coll, Mariano Puig, Paco González, Jordi Mitjana, Antonio 

Novalbos, Marta Blanch, Josep M. Mas, Frederic Olivella, Fernando González, Joan 

Vallbé, Felisa Vila, Dani Rosillo, José M. Chorén, Juan González, Ignasi Torrent, 

Iolanda Torrent, Núria Carmona, Sandra Fernández, Tere Torres. 

*Fernando González informa de la recent dimissió d’Amadeu Granollers com a 

president de l’AAVV i comunica que ell assumeix les seves funcions fins a properes 

eleccions de la junta. 
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*Toni Coll (Agència del Carmel) presenta un document on s’exposen breument les 

principals accions urbanístiques dutes al barri fins a finals de mandat.  

*J.M.Chorén suggereix que Pantà de Tremp hauria de ser de doble direcció. Toni 

explica que son Guàrdia Urbana i Via Pública que decideixen i que, en tot cas, tot s’ha 

de fer en coherència amb el Pla de Mobilitat del Carmel. 

*Marta Blanch pregunta si la reserva de sòl per equipaments es pot concretar més. 

Toni respon que la concreció serà possible quan es revisi el Pla d’Equipaments del 

Districte. 

 

S’inicia debat en 3 grups; es proposa treballar sobre problemàtiques i propostes 

relacionades amb les mateixes.  

Resultat del treball grupal: 

*Grup 1 (portanveu:Joan Vallbé) 

-Mobilitat, accessibilitat: escales mecàniques de pujada i baixada, ascensors com a 

millor solució per a persones amb mobilitat reduïda, buscar solucions per aquells 

carrers on la pendent no permet instal.lar escales mecàniques, una bona xarxa de 

microbusos per millorar la connectivitat interna, transport públic fins al carrer Muhlberg, 

increment de freqüència de pas del bus 92. 

-Vigilància, neteja i manteniment de l’espai públic per evitar degradament; especial 

cura amb els gossos, problemàtica que preocupa molt al barri, tot i haver millorat en 

els darrers anys. Proposta de combatre l’incivisme de forma corresponsable 

administració-veïns: 2 projectes pilots, un de manteniment d’algún espai de forma 

conjunta i un altre de jardí urbà (seguint el model dels horts urbans) a càrrec de 

jubilats, desocupats... 

Millora del manteniment i neteja dels espais que pertoquen a Parcs i Jardins; plantació 

d’espècies que requereixin poc manteniment, per un ús racional i sostenible dels 

recursos. 

*Grup 2 (portanveu: Fernando) 

-Transport públic: perllongament del 119 fins a Muhlberg, tal com es reivindica de fa 

anys, per connexió amb metro. Reducció de barreres arquitectòniques (es posa com 

exemple la sortida de metro de Pastrana). Reforçar la seguretat al metro per reduir 

sensació d’inseguretat. JM Choren proposa allargar el recorregut del 87 fins a 

Diagonal. 

-Neteja i manteniment: Millora neteja i rec dels carrers, que no es realitza de forma 

regular a tot arreu. Tenir en compte les necessitats veïnals quan es desplacen els 

contenidors per obres. 
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-Obres: comptar més amb els veïns a l’hora de planificar-les. Millor informació i 

interlocució. L’Agència recull la proposta d’especificar als cartells on es poden adreçar 

els veïns per a tenir més informació. S’insisteix en la necessitat de tirar endavant el 

més aviat possible l’arranjament previst a la plaça del Carmel.  

J.M Mas demana que es tinguin en compte les molèsties als comerços i J.M Chorén 

proposa que no es facin obres a tants carrers alhora. Dani Rosillo manifesta 

preocupació per possibles modificacions en la planificació urbanística si es produeix 

canvi de signe polític al Districte a les properes municipals. 

*Grup 3 (portanveu: Ignasi) 

-Mobiliari urbà: es proposa que es repensi en clau d’afavorir la sociabilitat i les 

relacions veïnals.  

-Espai urbà: es proposa crear espais diversificats intergeneracionals. Hi ha pocs 

espais de trobada i s’abusa del model plaça dura; es proposa apostar pel verd. 

-Rambla del Carmel: remodelació per guanyar-la com espai per a la gent, connectant-

la en tots els seus trams. 

-Transport públic: realitzar un estudi per valorar l’impacte del metro i veure quines 

necessitats cal cobrir.  

 

ACTA 6 COMISSIÓ CONSELL DE BARRI DEL CARMEL 

DATA: 11-111-2010, Boca Nord. 

ASSISTENTS: Ana Cabello, Toni Coll, Jordi Mitjana, Mariano Puig, Josep M.Mas, 

José M.Chorén, Oriol Gil, Fernando González, Àlex Lara, Sandra Fernández, Tere 

Torres. 

EIX DE TREBALL: Participació i associacionisme 

Es treballen directament en grup gran punts febles/amenaces i punts forts/oportunitats, 

per passar directament a propostes de caire general. 

PUNTS FEBLES: 

-Ritme de vida. Manca de temps. 

-Cansament i falta de motivació. 

-Individualisme, falta de visió col.lectiva. 

-Manca d’espais físics per les entitats i de correspondència de l’administració. 

-Manca d’adaptació de les associacions als nous problemes, a les noves formes de 

comunicació. 

-Visió d’impermeabilitat de les entitats i manca d’informació sobre com participar i 

sobre la xarxa. 

-Falten entitats de tamany mig que coordinin diferents entitats. Dispersió teixit 

associatiu i d’esforços. 
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-Poca visió i treball global. 

-Model consumista: l’administració ocupa l’espai que abans ocupaven els veïns, 

s’imposa el rol d’usuari per sobre del de ciutadà. Substitució de l’organització social 

per les institucions. 

-Falta de resposta davant les propostes ciutadanes i davant situacions estructurals. 

PUNTS FORTS: 

-Xarxa de participació establerta; tenim canals per dir la nostra. 

-Aposta per atansar administració a la ciutadania. 

-La pròpia història del barri, amb tradició de reivindicació col.lectiva. 

-Existència de molta gent al barri que està associada i està fent coses per la comunitat.  

PROPOSTES: 

-Compromís institucional i assignació de finançament i recursos. Corresponsabilitat. 

-Connexió amb les demandes i preocupacions ciutadanes. Política de proximitat.  

-Explorar noves fòrmules de participació que connectin amb els interessos ciutadans, 

que aprofitin les noves pautes de comunicació i que permetin una participació a mida 

d’acord a les possibilitats i interessos de cadascú.  

-Potenciar el treball en xarxa de les entitats. Cal que les entitats estiguin més 

informades de l’acció de la resta. Reforçar la coordinació entre entitats. 

-Formació a les entitats al voltant de la participació. 

-Espais de trobada per a les entitats, no només en el sentit d’equipament sinó en un 

sentit més ampli. 

ALTRES PUNTS DE DEBAT: 

-La gent vol participar realment? Caldria averiguar com i en relació a quins temes. Està 

demostrat que la ciudania participa si l’afecta directament un tema. 

-Què és en realitat la participació? No és només implicar-se en temes individuals o 

formular queixes davant l’administració, es tracta de mobilitzar-se per l’interés comú. 

-No és el mateix bon veïnatge que participació, encara que les noves pautes de relació 

no afavoreixen que la gent s’impliqui en afers col.lectius. 

-La participació està en crisi? Sembla que és el model de participació i 

associacionisme el que ho està. Cal apostar pel treball en xarxa. No hi ha una solució 

màgica però hi ha canals, eines i espais de participació que cal aprofitar i exigir que 

funcionin.  

 

ALTRES: 

-Fernando González expressa dubtes sobre quin paper té el vicepresident al consell 

de barri i a la comissió. El parer general és que fa de representant de les entitats i de 

portanveu del treball de la comissió a la taula del consell de barri i que dins la comissió 
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ha de ser un més. S’acorda parlar amb el districte per fer una reunió amb Fernando i 

qui correspongui per tractar específicament aquests dubtes. 

-Es fixa data per una altra reunió, amb els següents objectius: revisar el document que 

redactarà la tècnica de barri amb el treball dut a terme per la comissió, revisar ordre 

del dia del proper Consell de Barri (13-01-2011) i treballar sobre la presentació del Pla 

de Futur al Consell de Barri. 

 

ACTA 7 COMISSIÓ DE SEGUIMENT CONSELL DE BARRI DEL CARMEL 

DATA: 14-12-2010 

LLOC: Espai Jove Boca Nord 

-ASSISTENTS: Toni Coll, Ana Cabello, Jordi Mitjana, Dani Rosillo, Juan González, 

Antonio Novalbos, Paco González, Mariano Puig, Josep M. Mas, J.María Chorén, 

Fernando González, Àlex Lara, Núria Carmona, Sandra Fernández, Tere Torres. 

 

-Es validen els 5 eixos temàtics i s’introdueixen petites modificacions de redacció. 

- S’acorda que la tècnica de barri refarà l’apartat de convivència, donat que per 

problemes informàtiques s’ha desconfigurat el document i s’havia esborrat. 

-S’acorda que la presentació del Pla de Futur al Consell de Barri es farà d’acord a la 

següent estructura: 

 Dinàmica de la comissió: Tècnica de Barri 

 Foto del barri i presentació del Pla: Consellera de Barri 

 Presentació eix temàtic Serveis a les Persones: Juan González (AMPA Coves 

d’en Cimany). 

 Presentació eix Urbanisme: Antonio Novalbos (Sense Traves) 

 Presentació eix Associacionisme: Fernando González (AAVV Carmel) 

 Presentació eix Comerç: Josep M Mas (Carmel Centre) 

 Presentació eix Convivència: Àlex Lara (3Turons/Carmel Amunt) 

-A banda s’obren altres línies de debat: es consideren línies estratègiques clau la 

remodelació de la Rambla del Carmel i el Casal de Barri del Baix Carmel encara que 

d’alguna manera es puguin considerar accions concretes; surt la proposta de obrir, en 

algun moment, un foro d’entitats per tractar la creació d’una Coordinadora d’Entitats.  

-El dilluns 21-12-2010 es farà reunió de preparació de la presentació del Pla de Futur. 

Es convoca a la gent que intervindrà: Núria Carmona, Juan González, Antonio 

Novalbos, Fernando González, Josep Maria Mas, Àlex Lara i Tere Torres. 



Serveis Generals i Coordinació Territorial 

-S’emplaça als membres de la Comissió a assistir al Consell de Barri de gener 

(s’informarà de la data definitiva en breu). Posteriorment, la comissió de seguiment es 

tornarà a reunir per continuar la seva feina ordinària.  

 

 

 

 

 

 


