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ACTA DE LA SESSIÓ: Grup de Joves 
 
 

  Data: Dijous 26 de novembre de 2020 Horari: 18h-19h30 Lloc: Trobada telemàtica 

 
 
ASSISTÈNCIA:  
 

 
Participants:  
 
10 joves 

 
Personal tècnic: 
 
5 
 
Consellers/eres dels grups polítics: 
-- 

Distribució de gènere: 6 dones / 4 homes  
Nombre total de persones assistents: 15  
Persones associades / persones a títol individual:  10 

 
 
ORDRE DEL DIA:  

1. Presentació del procés de definició del PdB 2021-2024. 
2. Debat sobre les propostes del PdB 
3. Tancament sessió, seguiment i retorn procés. 

 
 
 

1. Presentació del Nou Pla de Barris - Raval (2021-2024): Àmbits, línies estratègiques, 
primeres accions 

Presentació del procés d’elaboració del nou Pla del Barris des d’una perspectiva territorial (Raval) 
amb el suport del document en power-point disponible a la pàgina web Decidim del procés. Es 
presenten les línies i es destaquen algunes de les actuacions del Pla de Barris 2016-2020, amb 
projectes singulars per alguns àmbits, amb clau de barri i perspectiva comunitària. Així com també 
alguns dels principals resultats de la diagnosi realitzada i les actuacions desenvolupades en el marc 
de la diagnosi. Es presenta la proposta d’eixos d’articulació del nou Pla de Barris:   

- 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 

Es presenta el procés de participació: S'ha fet una primera anàlisi de dades del barri i territori, 
contactes amb xarxes veïnals i entitats socials noves o de continuïtat per incorporar-les en aquest 
treball. Es preveuen realitzar 4 sessions de participació. També es preveu recollir aportacions de la 
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ciutadania durant novembre i desembre a punts informatius a peu de carrer. Està previst també una 
devolució i presentació de resultats el mes de gener als participants i a l'espai web del Decidim. 

 

2. Debat sobre les propostes del PdB 

Es recullen les principals aportacions realitzades per les persones participants a la sessió ordenades  
i sintetitzades segons els eixos temàtics específics per aquesta sessió:  

 
- Vivència al barri 
 
S'apunta la necessitat de reformular el disseny urbà dels carrers i les voreres ja que en el moment 
actual de la Covid-19 s'han realitzat grans canvis en el model urbà del barri, com l’ampliació de 
voreres, talls o pacificació de carrers que abans eren de circulació, etc. Es comenta que aquest fet 
ha ocasionat problemes de mobilitat per als veïns i veïnes, provocant també malestar entre els 
comerços i botiguers del barri. 
 
En aquest sentit també apareixen opinions sobre la necessitat d’adaptar l'espai del carrer a les 
persones de mobilitat reduïda, o per exemple instal·lant més semàfors sonors per a les persones 
amb deficiència visual.  
 
En relació a l'espai públic del que fan ús els i les joves del barri comenten que les places i parcs del 
barri son gairebé inexistents, asseguren que pocs espais hi han al barri com parcs, places o espais 
d'ús lliure on puguin trobar-se o realitzar activitats a l'aire lliure. De tota manera recalquen que la 
situació de massificació al barri, i gràcies a la no presència de turistes lligat a la situació de pandèmia 
actual, sembla que ha millorat doncs poden utilitzat i gaudir més del barri. Tot i això consideren una 
mancança d'espais per a fer activitats de lleure educatiu a l'exterior. 
 
Una proposta on totes les persones participants estan d'acord és en la necessitat de disposar d'una 
espai propi i d'ús per a joves, més enllà de l'espai que ofereix el SIAJ, i que l'Ajuntament podria 
intervenir algun dels locals o baixos d'edificis que s'han quedat buits arrel de la crisi de la Covid-19.  
 
 
- Feina i Estudis  
 
Feina 
 
En relació a la problemàtica laboral entre els i les joves asseguren que la seva situació i la de moltes 
persones joves com elles es força complexa. Comenten que molts cerquen feines per ajudar a les 
seves famílies a tirar endavant, i que molts són també  la única font d'ingressos a les seves llars. 
Expliquen que aquestes feines, la majoria de vegades, són poc qualificades o sense contracte, fet 
que els hi posa en una situació d'encara més precarietat i vulnerabilitat. De la mateixa manera també 
son coneixedors que necessiten una formació acadèmica forta i consolidada per poder accedir a 
ofertes de feina més qualificades que els permeti sortir d'aquesta dinàmica tan complicada. Aquesta 
doble problemàtica genera que les possibilitats per emancipar-se siguin molt reduïdes o gairebé 
inexistents. 
 
En aquest sentit apunten la proposta concreta de crear borses de treball per als i les joves del Raval, 
per connectar-los amb sectors i empreses del barri i de la ciutat. Necessiten recursos per no només 
convèncer als propis joves de la necessitat de formar-se per trobar més oportunitats, sinó també cal 
invertir amb les pròpies famílies i la comunitat, per fer entendre aquest missatge. A més consideren 
que en el Raval podrien generar-se moltes oportunitats laborals lligades a serveis a la comunitat, 
com ara que des de Barcelona Activa es despleguin programes específics per a persones joves 
migrades, com a traductors/ores, com a mediadors/ores davant col·lectius o població específica, etc. 



Definició del PdB 2021-2024 

3 
	

 
També apunten que el propi jovent ha de donar visibilitat als casos exitosos de joves o persones 
migrades que son emprenedores, per tal que es coneguin i serveixin com una mena de model o de 
referent a seguir. 
 
 
Estudis 
 
Pel que fa a l’educació reglada comenten que troben a faltar l'ensenyança d'habilitats socials dins de 
les aules i les escoles, és a dir, demanden incorporar una formació en habilitats comunicatives o el 
tracte amb la gent, dins el pla docent dels estudis. 
També recalquen que s'ha de seguir treballant i posar més esforços en promoure els valors de la 
igualtat i la diversitat a les escoles. Segueixen existint casos de discriminació entre el jovent, pel que 
s'hauria de fomentar campanyes o projectes de cara a treballar la diversitat com a idea enriquidora 
de la societat.   
 
Apareix de nou la necessitat de disposar d'un espai propi, però aquest cop lligat amb la mancança 
d'espais per poder estudiar o fer treballs en grup, com ara aules d'estudi. Les aules d'estudi existents 
no cobreixen la gran necessitat d'aquest servei que tenen els i les joves. També comenten que seria 
necessari aules d'estudi amb horari nocturn, o almenys que les actuals flexibilitzessin els seus horaris 
en determinades èpoques de l’any, sobretot en períodes d’exàmens. Donades les característiques 
dels habitatges del Raval les persones joves necessiten d'espais per poder estudiar fora de casa, fet 
que genera una recerca d'espais a l’exterior de casa per estudiar. 
 
Relacionat amb aquesta necessitat d'aules d'estudi, una proposta lligada a aquesta idea és que un 
propi usuari o usuària de l'aula s'encarregui d'obrir o tancar l'espai; o una mena d'espai de co-working 
amb codis per accedir-hi, per tal de fomentar l’autogestió, amb els recursos necessaris per a l'estudi 
com ordinadors, impressores, etc.  
 
Es considera la necessitat de fomentar i actualitzar les formacions en llengües com ara les de català 
i castellà per a persones nouvingudes. Comenten que l'actual metodologia no acaba d'adaptar-se a 
les noves realitats de les persones immigrants i a les seves necessitats. Afirmen i coincideixen tots i 
totes que sense l'idioma, els i les joves immigrants estan completament perduts i perden la capacitat 
per integrar-se a la cultura que els acull.  
 
 
 
- Cultures del Raval i participació 
 
En general consideren que s'ha de treballar per promoure una imatge del Raval en positiu, diferent a 
la que donen els mitjans sempre lligada a elements negatius com la inseguretat o la pobresa. 
Destaquen que al barri hi han moltes coses bones que s'haurien de promocionar per sobre de la 
imatge estereotipada existent, i que aquestes dinàmiques culturals poden ser bons exemples de 
convivència. 
 
Comenten que el Raval és un gran mosaic de cultures que s'ha de promoure i que s'hauria d'aprofitar 
no només per al barri, sinó que beneficiaria a tota la ciutat i a la imatge que es té a fora del barri del 
Raval. En aquest sentit apunten que caldria aprofitar els espais culturals del barri amb una mirada 
en clau més propera e inclusiva, espais com el CCCB o el MACBA, que son punters i referents 
culturals a la ciutat i a Catalunya. Destaquen que actualment no senten com a pròpies aquests 
equipaments de referència, i que podrien fer-los participar en determinades activitats o 
programacions per aprofitar les diferents cultures del barri, reprenent de nou la idea del Raval com a 
mosaic de cultures. 
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Relacionat amb les activitats i programacions de caire intercultural, comenten que s'hauria de fer una 
continuïtat més gran de les mateixes, que deixin de ser només puntuals en determinats moments de 
l'any, sinó fer-les més visibles amb una programació més estable en el calendari. Lligat amb aquest 
punt també comenten que els efectes de les actuacions proposades requereixen d'un retorn o d'una 
comunicació més fluida.  
 
En relació amb els drets de la comunitat LGTBI comenten que s'haurien de fer formacions i tallers de 
cara a fomentar una major acceptació i respecte vers la diferència, sobretot entre els i les joves i les 
diferents comunitats de persones immigrants del Raval. 
 
En relació al foment de l'esport i les activitats o instal·lacions esportives al barri, comenten certa 
mancança de les mateixes, en la línia dels parcs i places, i posen l'exemple dels jugadors de criquet 
que s'han de desplaçar fora de la ciutat per poder practicar i jugar competicions, fet que genera una 
despesa econòmica molt gran per als seus participants. 
 
Pel que a la participació i l’avaluació de les activitats que es programen al barri comenten que s’hauria 
de promoure un retorn més clar dels resultats obtinguts, així com establir canals online de valoració 
com ara formularis o enquestes de satisfacció. 
 
 
- Emergència climàtica 
 
En aquest punt comenten que el barri del Raval necessita d'una major presència i actuació dels 
serveis de neteja municipals, doncs consideren que en general l'espai públic està molt brut.  
 
També apunten la necessitat de fomentar des de l’Administració l’ús de vehicles no contaminants 
com ara els vehicles elèctrics, per tal de millorar la malmesa qualitat ambiental del barri. 
 
 
 
 

4. Tancament sessió, retorn i agraïment 

Es comunica el procés de retorn del procés: es farà arribar el conjunt de les aportacions d'aquesta 
sessió i d'altres sessions d'entitats i col·lectius a través del web Decidim. Es va agrair l’assistència a 
totes les persones participants.  

 

 

5. Breu descripció del desenvolupament del debat; observacions (si escau, 
d’observacions rellevants de la sessió) 

El debat es va desenvolupar a través de la plataforma Zoom. L’accés no va plantejar cap limitació 
per a les persones assistents. La connexió va ser òptima per a totes les persones participants. La 
participació va ser activa i fluida per part de totes les persones participants.  

 

 

6. Valoració de la trobada 

No es va fer valoració de la trobada. 
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7. Resum propostes  

En aquest espai es recullen les propostes recollides en aquesta sessió tal i com seran incorporades 
al Decidim https://www.decidim.barcelona/processes/Raval 

 
Eix* Títol proposta Descripció 

1 Espais d'estudi Necessitat de crear espais com aules d'estudi amb 
horaris flexibles per als i les joves del barri. Ampliar els 
horaris, almenys en èpoques d'exàmens, de cara a 
cobrir també franges nocturnes. 

1 Espais de trobada Creació d'espais de trobada per als i les joves del barri 
amb material per poder treballar i connexió a internet  

1 Formacions en habilitats socials Fomentar en els estudis reglats o no reglats 
formacions que treballin les habilitats socials o 
comunicatives 

1 Educació en la no discriminació Treballar per tal d'incloure més formacions en el 
sistema educatiu que fomentin el respecte i la no 
discriminació per raó de religió, sexe, origen, etc. 

1 Cursos de català i castellà Adaptar l'actual oferta formativa de cursos de català i 
castellà per a les persones nouvingudes 

2 Projectes interculturals Aprofitar el mosaic de cultures que representa el Raval 
de cara a fomentar projectes de llarga durada per 
transmetre valors i contribuir a la imatge positiva del 
barri 

2 Promoure la participació dels i les joves Introduir en els serveis i projectes destinats a la 
població jove la possibilitat de fer avaluacions del 
servei rebut mitjançant enquestes de satisfacció online 

2 Donar visibilitat al barri del Raval Aprofitar els espais culturals referents de la ciutat 
situats al barri del Raval per incloure programacions 
artístiques o culturals que treballin i promoguin la 
diversitat cultural 

2 Col·lectius LGTBI Treballar els drets de la comunitat LGTBI en les 
diferents comunitats del barri del Raval. 

4 Borses de treball joves Facilitar l'accés al mercat laboral dels joves del barri 
mitjançant convenis amb empreses del Raval 

4 Serveis a la comunitat Cercar aliances amb Barcelona Activa per fomentar la 
contractació de persones joves de cara a treballar ens 
serveis a la comunitat, com ara mediadors/ores, 
traductors/ores, etc. 

5 Millora i ampliació de parcs i instal·lacions 
esportives 

Adequar i ampliar les places i espais esportius del barri 
per fer-ne ús, tant en el temps de lleure com en la 
pràctica d'activitats esportives. 

5 Accessibilitat i neteja de l'espai públic Repensar la nova ordenació urbanística i de carrers 
amb criteris d'accessibilitat per a les persones de 
mobilitat reduïda. Augmentar la neteja de l'espai 
públic. 

6 Promoure vehicles menys contaminants Limitar la circulació de vehicles sorollosos o 
contaminants al barri, i fomentar-ne aquells que es 
mouen amb energia verda o menys contaminants. 
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Total de propostes realitzades:  14 

1. Educació i Salut pública 5 
2. Drets Socials, equitat de gènere i acció comunitària 4 
3. Habitatge -- 
4. Ocupació, impuls econòmic i economia social 2 
5. Espai públic i accessibilitat 2 
6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


