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El districte de Nou Barris ha treballat en 154 casos de 

desnonament per tal d’aturar-los i oferir una 

alternativa d’allotjament als afectats 

 

 

 
» Des de l’entrada en funcionament del Pla Especial pel 

Tractament de desnonaments al districte de Nou Barris, s’han 

resolt 20 casos de desnonament en els que ja s’ha aportat 

solució d’habitatge  

 

» El districte està treballant intensament les polítiques 

d’habitatge, alimentació, atenció a la infància, joventut i 

ocupació 

 

» En l’àmbit urbanístic, s’ha obert el centre cívic de Can 

Verdaguer, s’han iniciat les actuacions de rehabilitació de la 

Torre del Baró i estan a punt de finalitzar les obres als terrenys 

de l’antic camp de futbol de Ciutat Meridiana, entre d’altres 
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» Reforç de les polítiques socials  
 

La máxima prioritat del govern municipal per a aquest mandat són les persones i el seu 

benestar. En el cas del districte de Nou Barris, un dels més castigats per l’actual situació 

económica, les polítiques del govern municipal estan clarament dirigides cap a aquest àmbit. 

Per això, l’Ajuntament de Barcelona s’ha marcat com a eix essencial el reforç de les polítiques 

socials en aquesta zona per pal·liar els efectes de la crisi en les famílies del districte. 

 

Així, des del districte de Nou Barris s’està treballant en diversos àmbits socials prestant 

especial atenció a: l’habitatge, l’alimentació, la infància, els joves i l’ocupació, entre d’altres. 

D’aquesta manera, es cobreixen aspectes essencials de la vida de les persones. En total, 

estem parlant de 411.774,37 euros a l’any 2012, en 1.996 ajuts a la inclusió, que cobreixen 

aspectes d’alimentació, escolars i lleure, allotjament...Les dades bàsiques són: 

  

  

  

 

Ajuts 

habitatge: 

185.192,86 

euros 

 

 

Beques 

menjador (curs 

2012-2013): 

2.766  

 

Desnonaments: 

treballant en 154 

expedients dels 

que ja s’han 

resolt 20 casos 

 

Ajuts escolars: 

83.850,44 euros 

en 592 ajuts 

escolars 

 

Ajuts 

alimentació a 

famílies: 

33.648,02 euros 

en 236 ajuts 

 

ANY 2012: 

Més de 411.700 euros al Districte de 

Nou Barris per ajuts a la inclusió 

 Casals d’estiu 

(2013): 15.259 

places en 43 

iniciatives i 

2.054 ajuts 

econòmics 
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Polítiques d’habitatge 

 Pla Especial pel Tractament de desnonaments al districte de Nou Barris 

 

Ara fa un any entrava en funcionament un nou circuït per tal de poder treballar de manera 

integral els casos de desnonaments que s’estan vivint en el districte. Aquest és un protocol per 

treballar l’atenció i el suport a les famílies que estan en risc de ser desnonades. El principal 

objectiu és la identificació dels casos afectats per desnonaments i la revisió i millora de la 

coordinació entre els diferents serveis del districte implicats en aquestes situacions. Per 

desenvolupar aquest protocol es compta amb la col·laboració de l’àrea de Qualitat de Vida, 

Igualtat i Esports, els Serveis Socials, Oficina d’Habitatge, Prevenció i Guàrdia Urbana. 

 

En aquest primer any, el districte de Nou Barris ha treballat en un total de 154 expedients. 

En 20 d’aquests expedients, el districte ha col·laborat i acompanyat a les famílies i se’ls ha 

aportat solució d’habitatge a les persones afectades, ja siguin en habitatges municipals, 

d’entitats bancàries o en habitacions.  

 

En 95 casos, són famílies amb ordre judicial de llançament hipotecari on actuava la 

comissió judicial i estan aturats pendents de trobar solucions amb les entitats bancàries. 

 

D’altra banda, hi ha 39 expedients més, en aquest cas de pisos de lloguer, en els que s’està 

en la fase inicial del procés de desnonament. Són famílies que han rebut la notificació del 

procés, el desnonament està aturat  i des del districte s’estan liderant les negociacions per 

poder buscar una solució.  

 

Aquest nou circuït de notificació vol potenciar, millorar i coordinar el treball que cal dur a terme 

amb Serveis Socials, Oficina d’Habitatge, Prevenció i Guàrdia Urbana. Alhora es reforça el 

circuït de ciutat amb el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jutjat Degà, Fiscalia i 

Col·legi de Procuradors que permet garantir i agilitzar els processos de comunicació i, per tant, 

el Districte pot actuar de forma més eficaç i coordinada.   

 

Cal tenir en compte, que a més de les mediacions dutes a terme en situacions de risc de 

desnonament, l’Ajuntament de Barcelona ha destinat 185.192,86 euros per a ajuts a 

l’habitatge al districte l’any 2012, tant per a allotjament com per a manteniment dels 

habitatges. 
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 Regenerar la part baixa del barri de Torre Baró amb habitatge de lloguer 

assequible 

 

El passat mes d’abril, l’alcalde de Barcelona, Xavier Trias, i la regidora del districte de Nou 

Barris, Irma Rognoni, van presentar una iniciativa municipal per a regenerar la part baixa del 

barri de Torre Baró. Aquesta iniciativa té com a objectiu principal  impulsar en aquest àmbit un 

pol d’habitatge assequible i activitat comercial.  

 

Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona fa una inversió de 17 milions d’euros en aquesta 

zona del barri per tal de poder revitalitzar-lo. L’operació inclou la posada a disposició dels 

ciutadans d’habitatge de lloguer assequible, habitatge per a emergències socials, d’altres per a 

usos universitaris i la urbanització de la plaça de l’Eucaliptus. En total, pel que fa a habitatge, 

estem parlant de 220 pisos: 

 

 152 habitatges per a lloguer assequible (106 per a contingents generals, 40 per a 

veïns de la zona de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona i 6 per a persones amb 

mobilitat reduïda). 

 38 reservats per a emergències socials.  

 32 per a usos universitaris. 

 

En el cas dels 152 habitatges per a lloguer assequible, són habitatges d’entre 1 i 4 habitacions 

que dels que l’Ajuntament de Barcelona subvencionarà part del lloguer per aconseguir que 

costin entre 197 i 444 euros per habitatge, la meitat del preu previst. D’aquest manera, 

l’Ajuntament de Barcelona passarà a gestionar i adjudicar aquests habitatges pels mecanismes 

habituals previstos pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona. De fet, el sorteig s’ha dut a terme 

aquesta setmana entre les 2.505 persones o unitats de convivència inscrites al Registre, que 

havien presentat la corresponent sol·licitud de participació en la convocatòria i que complien els 

requisits fixats a les bases.  

 

Pel que fa a la plaça de l’Eucaliptus, es busca la creació d’un nou espai cívic completament 

obert als carrers de Sant Feliu de Codines i Escolapi Càncer amb els edificis d’habitatge a 

costat i costat. El projecte preveu una millora de tot l’espai amb una nova zona verda i una àrea 

de joc infantil, nou arbrat i mobiliari urbà, la renovació de l’enllumenat i la instal·lació de reg. Els 

treballs està previst que comencin després de l’estiu i estaran enllestits a finals del 2014. El 

pressupost és d’1,5 milions d’euros. 

 

La mateixa actuació també contempla que als baixos dels edificis es puguin ubicar 

equipaments de barri com són un casal de barri i un de gent gran i també serveis relacionats 

amb el món de l’ensenyament. 
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 L’Ajuntament de Barcelona i CatalunyaBanc signen un conveni per la cessió de 

pisos destinats a lloguer social 

En aquest mandat, el govern municipal s’ha marcat com a prioritat garantir l’accés a un 

habitatge digne de tots els ciutadans a través de l’ampliació del parc d’habitatge social a la 

ciutat. Per aquest motiu, l’Ajuntament de Barcelona ha arribat a un acord amb CatalunyaBanc 

per a la cessió de pisos destinats a lloguer social. L’Ajuntament en gestionarà una part de la 

borsa que l’entitat manté a la ciutat i que arriba a 105 habitatges en l’actualitat amb la voluntat 

d’incrementar-la segons la disponibilitat. 

A aquests habitatges se’ls apliquen rendes molt per sota del preu de mercat a famílies 

barcelonines, en alguns casos del districte de Nou Barris, que per raons econòmiques no 

poden accedir lliurement al mercat. Tots ells compleixen amb els requisits necessaris de  

qualitat, ubicació i serveis i compten amb una superfície entre 50 i 80 m2 i una renda 

assequible que oscil·la entre els 150 i els 350 euros mensuals, segons la tipologia i ubicació. 

L'Ajuntament de Barcelona, amb els pisos que gestionarà, es compromet a fer d’intermediari 

entre l’entitat i les famílies necessitades que no disposin de cap altra habitatge a la ciutat, 

prioritzant les parelles amb fills menors, pensionistes i joves que es vulguin independitzar. La 

renda del lloguer no podrà superar en cap cas el 30% dels recursos mensuals de cada família.  
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Polítiques a favor de la infància 

Des del districte també s’està actuant intensament en activar tots els mecanismes possibles 

des dels Serveis Socials per tal de dur a terme polítiques a favor de la infància, centrant-se 

bàsicament en l’àmbit alimentari, ja sigui a través de les beques menjador com garantint 

l’alimentació infantil en el període d’estiu.  

 

Així, en aquest curs 2012-2013, s’han cobert un total de 2.766 beques menjador a nens del 

districte, de les 15.509 que s’han donat a tota la ciutat. Per poder cobrir la totalitat de la 

demanda de beques menjador, l’Ajuntament de Barcelona ha fet a principi de curs una 

aportació de 4,9 milions d’euros per a la cobertura d’ajuts individuals de menjador escolar, dels 

quals 2,5 milions van ser una aportació extraordinària.  

 

Aquesta ha estat l’aportació més alta feta mai fins ara per part del consistori des de principi de 

curs i ha permès atorgar aquest ajut a la totalitat de les famílies que van presentar la 

corresponent sol·licitud i que compleixen els requisits de la convocatòria d’aquest curs 2012-13. 

En total, el pressupost de la convocatòria d’ajuts individual menjador per aquest curs escolar és 

de 8,5 milions d’euros, amb una aportació del 60% a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona i del 

40% per part de la Generalitat de Catalunya.  

 

A més, tenint en compte la delicada situació econòmica de moltes famílies i per tal de garantir 

una resposta adequada a les situacions en què es detectin una alimentació deficient i/o 

inadequada de l’alumnat, des de l’Institut Municipal de Serveis Socials i el Consorci d’Educació, 

es va elaborar en el curs escolar 2012-13 una circular conjunta que es va enviar a tots els 

Centres de Serveis Socials i a tots els Centres Escolars.  

 

Aquesta acció conjunta ha permès garantir la cobertura alimentària de tot l’alumnat a partir de 

la detecció i coordinació entre els serveis si es dóna el cas de que no es produeix aquesta 

cobertura. En aquest curs 2012-2013 es van activar 1.125 ajuts a famílies per un import de 

264.199 euros a la ciutat. D’aquests, 703 es van activar en el marc d’aquest nou protocol entre 

IMSSB i el Consorci d’Educació. Dins d’aquestes comissions no es va detectar cap nen/a en 

situació de desnutrició ni en situació objectiva d’alimentació deficient.  

 

Pel que fa als ajuts escolars, l’any 2012 al districte s’han destinat 83.850,44 euros en 592 

ajuts escolars.  
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 Garantir l’alimentació infantil en el període estival 

 

L’Ajuntament també ha endegat una iniciativa pionera que contempla la cobertura de les 

necessitats d’alimentació infantil en el període de les vacances escolars. El que es planteja es 

mantenir durant l’estiu el mateix protocol que es fa durant el curs escolar i que compta amb la 

col·laboració entre l’Institut Municipal de Serveis Socials i el Consorci d’Educació de Barcelona. 

Això permetrà detectar aquells casos d’alumnes que puguin no tenir garantida una alimentació 

adequada durant el període d’estiu. 

 

L’Ajuntament de Barcelona posarà a disposició la partida econòmica d’ajuts d’emergència 

social de l’Institut Municipal de Serveis Socials per cobrir aquestes necessitats d’alimentació 

que detectin els professionals dels centres de serveis socials. Aquesta partida econòmica, que 

inicialment és de 3.150.000 euros, ampliables en cas de necessitat, no és exclusiva 

d’alimentació, sinó que també va destinada a altres necessitats d’emergència de les famílies, 

com per exemple habitatge, medicació, etc.  

  

Les entitats que gestionen els centres oberts o centres socioeducatius diaris oferiran un 

berenar nutritiu a tots els nens i nenes que estan inscrits en el seus programes i també aquells 

que participen en alguna altra activitat organitzada per aquestes entitats: reforç escolar, 

activitats esportives, etc.  

 

Aquesta mesura es desenvoluparà als centres de la xarxa de centres oberts de la ciutat durant 

els 9 mesos de curs escolar 2013-2014 i durant els casals d’estiu que organitzin les entitats. La 

inversió de l’Ajuntament per portar a terme aquesta mesura és de 286.562 euros pel 2013 i de 

591.464 pel 2014:  

 

- 15 centes oberts i diaris donaran aquest berenar nutritiu durant l’estiu en el marc del 

seus casals d’estiu a 1.481 nens i nenes de la ciutat. 

 

- 19 centres oberts oferiran aquest àpat durant el curs escolar 2013-2014 a 1.848 infants 

de la ciutat. 

 

La Campanya de Vacances d’Estiu ofereix aquest any un total 543 activitats de les quals 394, 

el 72,55 %, ofereixen servei de menjador. Per garantir la participació i l’accés de tots els infants 

i adolescents al conjunt de l’oferta d’activitats, l’Ajuntament assegurarà la cobertura de tots els 

ajuts econòmics a les famílies que compleixin els requisits. En aquests moments, i de manera 

provisional i a l’espera d’analitzar totes les sol·licituds, podem afirmar que s’han sol·licitat 7.276 

ajuts econòmics a activitats d’aquesta campanya d’estiu i que ja n’hi ha aprovades 6.302. En 

total, a Nou Barris estem parlant d’una oferta de 15.259 places en 43 iniciatives i que compta 

amb 2.054 ajuts econòmics concedits. 
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 Nou centre de dia per a les famílies i infants de Porta 

 

Aquest mandat s’ha posat en marxa un projecte específic d’atenció integral a famílies i infants 

en situació de risc d’exclusió social per fer front a possibles situacions de pobresa infantil. El 

projecte té com a objectiu trencar amb el cicle de transmissió intergeneracional de la pobresa 

infantil i prevenir-se els factors de cronificació mitjançant un treball intensiu, integral i integrat 

amb les famílies, els agents socials i la comunitat, per a l’enfortiment de les potencialitats, tant 

de l’infant com de la seva família. 

 

 

 

 

Dignificar la distribució d’aliments 

Des de l’inici d’aquest mandat, el govern municipal al districte de Nou Barris ha dedicat 

importants esforços per a dignificar la distribució d’aliments a aquelles persones que ho estan 

passant malament. De fet, alguna de les iniciatives del districte s’estan estenent a la resta de la 

ciutat. A més, des del districte s’han donat un total de 33.648,02 euros en 236 ajuts a famílies 

d’alimentació durant l’any 2012. 

 

Així, en les darreres setmanes l’Ajuntament de Barcelona va presentar un nou model de 

distribució d’aliments que aposta per l’agrupació de les diferents entitats que la realitzen i fer 

una distribució basada en models com és el projecte DISA (Distribució Solidària d’Aliments). 

Aquest model es va establir l’any passat al districte de Nou Barris gràcies a la col·laboració de 

l’Ajuntament de Barcelona. 

 

De fet, l’Ajuntament va cedir l’any passat un local provisional a diverses parròquies de Sant 

Andreu i Nou Barris per a la recepció emmagatzematge i lliurament dels aliments als usuaris 

que la fundació Banc dels Aliments té en aquestes parròquies del districte. 

 

La millora dels serveis i circuïts de distribució d’aliments entre la població de Barcelona que 

més ho necessita i millorar la coordinació entre els Serveis Socials de l’Ajuntament i les entitats 

socials en matèria d’alimentació van ser uns dels objectius principals que es va marcar la Taula 

Solidària d’Aliments, constituïda el passat més de desembre i formada per l’Ajuntament de 

Barcelona, entitats socials i promotors alimentaris. 

 

Segons dades de la  Fundació Banc dels Aliments, Creu Roja, Càritas, Guia de Sant Egidi i 

Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona, el districte de Nou Barris compta amb 15 

entitats que participen en la distribució d’aliments, de les 234 que hi ha a la ciutat. 

 

L’Ajuntament de Barcelona disposa de 40 centres de Serveis Socials distribuïts per tota la 

ciutat que durant el 2012 van atendre un total de 68.635 persones. Al districte de Nou Barris 

en són 5 i al 2012 van atendre 10.458 persones. 
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Pel que fa als serveis d’alimentació, la ciutat disposa d’un total de 1.541 places repartides en 

els 17 menjadors municipals i 841 places repartides pels 24 punts del servei d’àpats en 

companyia. Al districte de Nou Barris comptem amb 1 menjador i 2 equipaments del servei 

d’àpats en companyia. En el cas del menjador estem parlant de 30 places i en el d’àpats en 

companyia són 50 places entre els dos equipaments. 

  

A més, i pel que fa a les ajudes econòmiques destinades a cobrir les necessitats d’alimentació, 

l’Ajuntament de Barcelona ha presentat la Targeta Solidària d’Aliments, un projecte de ciutat 

que té com objectiu dotar d’un instrument nou als ajuts econòmics per alimentació que 

s’atorguen a la ciutat a persones vulnerables sense recursos per part dels Serveis Socials 

municipals i altres entitats que fan atenció social. 
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» Potenciar les polítiques destinades als joves  

 
Les polítiques destinades per als joves també són un eix important en el full de ruta del govern 

municipal. Des del districte, aquest mandat s’han ampliat els recursos destinats a accions de 

suport de la formació, l’ocupació i la inserció dirigides als joves, d’entre 16 i 24 anys, del 

districte. Actualment, es compta amb 15 professionals més i 14 iniciatives noves. 

 

Els principals objectius d’aquestes actuacions són prioritzar les intervencions en els joves més 

vulnerables; apostar per la prevenció de l’abandonament escolar prematur i el fracàs escolar; 

fer de l’Espai Jove Les Basses un espai de referència per als joves del districte; i promoure la 

interrelació entre els diferents agents socioeconòmics del districte (comerciants, instituts, 

Consorci d’Educació, Institut  de Serveis Socials), tot trobant complicitats entre els diferents 

agents i partners i fent-ho coordinadament. 

 

El que s’ha treballat és en la coordinació de tots els recursos existents al territori, tot 

garantint el treball i la col·laboració dels serveis del districte amb l’objectiu bàsic de 

potenciar al màxim els recursos existents i crear-ne de nous. 

 

El principal eix vertebrador d’aquestes accions és l’Espai Jove Les Basses que a mitjans del 

2012 va passar de ser un centre cívic a centrar-se, de manera integral, en l’atenció a les 

necessitats dels joves del districte. Aquest centre, que és un espai de referència en l’orientació i 

suport als joves, compta amb aules d’informàtica i formació, 2 aules teòriques i un espai per a 

tècnics. 

 

A més, es treballa en la línia de crear sinèrgies amb altres programes impulsats a través del 

districte de Nou Barris, Barcelona Activa, l’IMEB, la regidoria d’Adolescència i Joventut o del 

Consorci d’Educació de Barcelona.  
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» L’ocupació: un eix essencial 
 

En una situació com l’actual, un altre dels eixos prioritaris per al govern municipal és el foment 

de l’ocupació i la formació i capacitació professional. Així, des del districte se segueix 

l’estratègia impulsada pel govern municipal en matèria d’ocupació, el Barcelona Growth. Aquest 

és un pla de xoc que contribueix a avançar cap al creixement a través del suport a l’empresa i 

de l’atracció d’inversions i activitat econòmica, que han de ser els creadors de l’ocupació que 

es necessita a Barcelona i als seus districtes. 

 

Entre els mesos de gener i abril de l’any 2013 s’ha atès un total de 1.041 persones de Nou 

Barris als serveis i programes per a la capacitació i l’ocupació. A més, 222 persones aturades 

de Nou Barris han rebut formació tecnològica. Finalment, 262 emprenedors i emprenedores 

del districte han estat atesos en serveis per a l’autoocupació i foment de creació de les 

empreses. Els programes que es duen a terme són: 

 

 Programes de Treball als Barris: aquest programa està cofinançat amb el Servei 

d’Ocupació de Catalunya i té com a objectiu promoure l’ocupació i la dinamització 

socioeconòmica. Els barris de Torre Baró-Ciutat Meridiana i Roquetes han desenvolupat 

diversos dispositius d’inserció i experienciació laboral atenent a 386 persones. 

 Programes d’Inserció Sociolaboral: són dos programes desenvolupats per Barcelona 

Activa en col·laboració amb l’Institut Municipal de Serveis Socials. Són programes 

personalitzats de recerca de feina per a persones en atur derivades principalment de 

Serveis Socials. En total, s’ha atès a 53 persones. 

 Servei d’orientació i recerca de feina: conjunt de càpsules formatives per organitzar el 

procés de recerca i de quins recursos (serveis i programes) ofereix la ciutat, 

especialment, Barcelona Activa. En el cas de Nou Barris als primers 4 mesos de 2013 

s’han dut a terme 10 sessions informatives amb 57 participants. 

 Nou servei d’orientació i recerca de feina per a joves: l’objectiu és acompanyar els 

joves d’entre 16 i 25 anys en el seu camí cap al món laboral. Fins al maig de 2013 van 

assistir un total de 20 joves a les activitats. 

 Programes específics: dirigits a persones amb especials dificultats d’accés al món del 

treball. El programa “Joves per l’ocupació” s’adreça a joves en situació d’atur amb baixa 

qualificació que contempla ajuts a la contractació per a empreses en la formalització de 

contractes d’un mínim de 6 mesos de durada i ha comptat amb 49 participants de Nou 

Barris. El programa “De l’atur a l’acció” és per a aturats de llarga durada i ha comptat 

amb 12 participants del districte de Nou Barris. 

 

A més, aquest any, també s’ha facilitat formació laboral a 35 persones aturades del barri de 

la Trinitat Nova, en el marc de les accions de la Iniciativa Urban Trinitat Nova, cofinançada al 

50% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i l’Ajuntament de Barcelona. 

Els tres projectes que s’han ofert corresponien al sector de l’Hostaleria i el Turisme; al 

manteniment d’instal·lacions solars tèrmiques i al manteniment d’espais urbans. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
12 

 

www.bcn.cat/media 

» Dossier de Premsa 

Balanç segon any de mandat 

Districte de Nou Barris 

 

» Impuls al comerç de proximitat del districte 
 

Des del districte també s’està fent una important tasca en l’impuls del comerç del districte. 

S’estan duent a terme diverses accions com són la iniciativa “El Comerç de Nou Barris es Mou” 

i la posada en valor de les fires de Nadal i Reis del districte. 

 

La iniciativa “El Comerç de Nou Barris es Mou” ja va per la seva tercera edició, que estava 

prevista pel passat 8 de maig a la plaça Virrei Amat però per causes metereològiques es va 

endarrerir fins al proper dia 29. La principal novetat d’aquesta darrera edició és que va tenir lloc 

la iniciativa impulsada pel Mercat de la Mercè, “Nit de Tapes”, que sí que es va poder celebrar  

el dia 8. 

 

Aquesta sortida del comerç al carrer és itinerant. En la seva primera edició va tenir lloc a la 

marquesina de la Via Júlia, i la segona al carrer de Cartellà. 

 

La iniciativa sorgeix de la voluntat de dinamitzar i donar a conèixer l’oferta comercial del 

districte i ha estat impulsada pel Consell de Comerç del districte de Nou Barris juntament amb 

l’Eix Comercial de Nou Barris, Centre Comerç, l’Eix Maragall, l’Associació de Comerciants Virrei 

Amat-Borbó, la Federació d’Associacions de Comerciants de Nou Barris i l’Associació de 

Concessionaris del Mercat de la Mercè. 

 

Segons l’estudi dels hàbits de compra i fluxos d’atractivitat de les polaritats comercials elaborat 

per l’Ajuntament de Barcelona, més del 90% dels barcelonins opten per fer les compres 

quotidianes al seu barri de residència, una tendència que es consolida gràcies a l'extensa xarxa 

comercial de mercats municipals, supermercats i botigues especialitzades de proximitat amb 

què compta la ciutat.  

 

Pel que fa a les Fires de Nadal i Reis, en aquest mandat s’estan impulsant les dues activitats. 

Les fires van tenir lloc en la passada edició entre els dies 6 de desembre i 5 de gener a la 

marquesina de la Via Júlia on oferien productes nadalencs: arbres, molsa, pessebres, 

ornamentació nadalenca, objectes de regal, etc. A més va comptar amb activitats 

complementàries d’animació infantil. 

 

En total, 21 comerciants i 38 estands van participar en ambdues fires. A més, va haver 2 

comerciants i 10 estands que només van participar a la de Nadal, entre el 6 i el 22 de 

desembre. Mentre que 24 comerciants amb 48 estands només van fer-ho a la de Reis, entre el 

23 de desembre i el 5 de gener. En total, 96 stands i 47 comerciants. 
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» S’inicien les obres per a recuperar la Torre del 

Baró 
 

L’Ajuntament de Barcelona ha iniciat els treballs per recuperar la catalogada Torre del Baró, tot 

salvant-la del procés de degradació en el que es troba i per tal de reaprofitar-la per a ús públic i 

com a mirador privilegiat de la ciutat. Les primeres actuacions han consistit en arranjar i refer 

els merlets d'obra de fàbrica del coronament de la torre, situada a la carretera alta de Roquetes 

núm. 309-311.  

 

 

El principal objectiu és adequar la Torre del Baró i el seu 

accés per a poder obrir-lo com a mirador, incorporant un 

Punt d’Informació del parc de Collserola i un petit bar 

cafeteria. Un cop enllestides les actuacions, i en base a 

l’avantprojecte ja existent, es farà el projecte executiu per 

concretar les intervencions a fer per recuperar l'edifici per 

a ús públic. Es preveu l’inici de l’execució de les obres a 

la tardor, amb un pressupost estimat de 235.000 euros. 

 

Segons l’avantprojecte, l’edifici, que té 5 nivells, acollirà 

un petit espai d’explicació històrica de la finca, un punt 

d’informació sobre el Parc, un bar, serveis i disposaria 

d’un mirador a dalt de tot, on es podrien situar els mapes 

d’orientació geogràfica i urbana. A grans trets, les actua- 

cions que es proposen inclouen adequar l’estructura 

actual, posar paviment ceràmic la planta baixa, col·locar  

les proteccions físiques i baranes necessàries a l’interior del edifici i adequar els WC. També es 

proposa construir una rampa d’accés des de la placeta a l’interior de l’edifici, reparar el 

paviment de formigó de l’exterior, executar les instal·lacions elèctriques, d’aigua potable, i de la 

xarxa de recollida d’aigües residuals amb petita depuradora. L’avantprojecte també contempla 

l’adequació de l’exterior i dels accessos amb una rampa.  

 

La Torre del Baró és un edifici catalogat, amb un nivell de protecció B. Es tracta d’un edifici 

aïllat de construcció inacabada, que te els seus orígens al voltant del 1904. L’Ajuntament de 

Barcelona el 1987, a través del Consorci del Parc de Collserola (aleshores Patronat Metropolità 

del Parc de Collserola), va habilitar l’edifici, símbol del barri, i l’espai colindant com a mirador 

segons un projecte redactat pels arquitectes Jordi Bosch, Joan Tarrús i Santiago Vives. 

Posteriorment, el districte de Nou Barris va construir un forjat que cobreix la planta baixa i va 

iniciar la construcció de dos serveis en la semi planta inferior, sense finalitat concreta, però 

aquests treballs no es varen finalitzar i des de a les hores l’edifici mirador, ha restat tancat al 

públic, amb diferents episodis d’ocupació i destrosses interiors. 
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» Obre les portes el centre cívic de Can Verdaguer 
 

El barri de Porta ha estrenat aquest any nova ubicació del seu centre cívic, amb l’obertura de 

portes del centre cívic de Can Verdaguer que va tenir lloc el passat mes de març. Aquest nou 

equipament compta amb una superfície construïda de prop de 1.200 m2, distribuïts en dues 

plantes i les golfes. A més, també s’ha urbanitzat l’entorn de la masia per facilitar l’accés dels 

ciutadans al nou equipament i convertir la zona en un espai de pas i estada per als veïns. 

La masia ha estat rehabilitada per l’Ajuntament de Barcelona i ara compta amb: 

 Sala d’actes amb un aforament per a 80 persones, apta per a actuacions de petit format 

com poden ser concerts, dansa, teatre, conferències... 

 2 aules per a tallers de salut, esport, manualitats i artesania amb capacitat per a 12 

persones cadascuna. 

 Aula d’estudi per a 20 persones. 

 Cuina per a tallers amb capacitat per a 11 persones. 

 Sala adient per a activitats d’expressió corporal per a 20 persones. 

 2 sales polivalents per a reunions amb connexió a Internet. 

 Aula multimèdia amb 10 ordinadors. 

 2 espais polivalents per a exposicions o trobades. 

 

Les obres d’adequació de l’equipament van començar el maig de l’any 2010 i han tingut un cost 

d’uns 2,5 milions d’euros, incloent la urbanització de l’entorn de l’equipament. 
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» Nous usos per a la urbanització provisional per 

als terrenys de l’antic camp de futbol de Ciutat 

Meridiana 
 

Estan a punt d’enllestir-se les actuacions per a urbanitzar provisionalment els terrenys de l’antic 

camp de futbol del barri de Ciutat Meridiana. I és que al mes de juliol està previst que els veïns 

de la zona puguin gaudir d’un nou espai d’ús ciutadà que comptarà amb uns usos que han 

decidit ells mateixos a través d’un procés participatiu pioner impulsat pels mateixos veïns i que 

ha comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona. 

   

En total, són 2.700 m2 de superfície que tindran aquests usos provisionals fins que es puguin 

desenvolupar els equipaments previstos en aquest entorn. Els usos són: pista de bàsquet, zona 

de jocs infantils i circuït perimetral i zona biosaludable per a gent gran. A més, l’espai també 

comptarà amb vegetació, amb una bancada formada pel mur perimetral ja existent, 

s’adequaran les dues torres d’il·luminació de l’antic camp per a l’enllumenat i es preveurà el reg 

de la zona.  

 

Una de les característiques essencials d’aquest procés és el procés participatiu amb el que 

s’ha fet la presa de decisió. Amb un pressupost màxim de 40.000 euros, els veïns de la zona 

podien triar què preferien instal·lar en aquest àmbit. El procés va començar al Nadal, quan les 

entitats van recollir els suggeriments dels associats i veïns de la zona. 

 

Des d’aquell moment, es van dur a terme diverses reunions amb associacions de la zona i es 

va fer una exposició pública d’idees recollides per les entitats al Centre Cívic amb la valoració 

econòmica estimada de cada una i una recollida de noves propostes i suggeriments veïnals. 

Finalment, es va dur a terme una votació per triar els usos que s’acabarien donant a l’espai. 

Per votar calia acreditar el veïnatge a la zona; el nom i l’edat i calia ser major de 16 anys. 
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» Altres temes destacats 

 
 La UNED obre seu a Nou Barris 

 

El districte de Nou Barris va estrenar al juliol un nou equipament educatiu amb la posada en 

funcionament de la nova seu de la UNED a la ciutat de Barcelona. Aquesta seu està ubicada a 

l’avinguda Rio de Janeiro, 56-60, al barri de Porta, en un edifici de propietat municipal que s’ha 

cedit en dret de superfície a la UNED perquè hi posés les seves instal·lacions.  

 

 

 

 

Aquest immoble de 2.612 metres quadrats 

dóna servei als 12.000 estudiants que la 

UNED té a la província de Barcelona. L’edifici 

compta amb planta baixa i tres plantes. 

L’Ajuntament de Barcelona va fer les obres 

d’adequació de l’espai.  

 

 

 

Aquesta seu de la UNED a més de dur la tasca estrictament també impulsa activitats culturals i 

cíviques obertes a tota la ciutat. Un exemple d’això és el servei de biblioteca del centre que 

està obert a tots els ciutadans que ho desitgin, excepte les setmanes prèvies als exàmens que 

es reservarà als estudiants del centre.  

 

 

 

 

 Obre el nou Centre de Serveis Socials Roquetes -Trinitat Nova - Canyelles  

 

El passat mes de setembre, el Centre de Serveis Socials de Roquetes va estrenar un nou 

edifici. Aquest nou equipament, al carrer Vidal i Guasch, 76-78, té previst dóna servei a uns 

32.000 habitants dels barris de Roquetes, Trinitat Nova i Canyelles. L'espai també acull l'Equip 

d'Atenció a la Infància i Adolescència de Nou Barris.  

 

És un edifici de tres plantes i de 692 metres quadrats. En l'equipament treballen 16 

professionals, entre treballadors socials, educadors socials, psicòlegs, personal d'administració 

i la direcció. A més, a la tercera planta de l'equipament estarà ubicat l'Equip d'Atenció a la 

Infància i Adolescència (EAIA) de Nou Barris, format també per treballadors socials, psicòlegs, 

educadors, pedagogs i personal administratiu. 
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 Urbanització dels carrers Aigüablava, Platja d’Aro, Palamós, Tamarit (illa 1), 

plaça de l’Aire i plaça de l’Aigüa i el nou accés al barri des del l’avinguda 

Meridiana 

 

S’han executat les obres d’urbanització dels carrers d’Aiguablava, Platja d’Aro, Palamós, 

Tamarit, plaça de l’Aire, plaça de l’Aigua i el nou accés al barri de Trinitat Nova des de 

l’avinguda Meridiana. S’ha adaptat la topografia de la zona amb l’objectiu que els habitatges del 

sector siguin accessibles tant per a les persones com pels vehicles de serveis. S’han remodelat 

els carrers per tal d’adaptar-los a les futures edificacions i s’han  construït noves xarxes de 

serveis. A més, s’ha renovat el mobiliari urbà, s’hi ha instal.lat una nova xarxa d’enllumenat que 

ha permès l’electrificació soterrada al barri i s’ha realitzat la senyalització dels carrers. 

 

 

 Mercat de la Guineueta 

 

Durant el mes de juliol està prevista la inauguració del Mercat de la Guineueta després de la 

seva remodelació. Les actuacions realitzades han estat la consolidació de l'estructura, la 

reforma de les façanes i els accessos, la millora de l'accessibilitat general, l’actualització a la 

normativa actual, la redistribució de les parades i la incorporació d'un supermercat. El nou 

mercat, més funcional, contribuirà a la revitalització de la zona. 

 

 


