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I. INTRODUCCIÓ  
 
Aquest ha estat un mandat que el nou govern municipal ha afrontat amb molts reptes 
per endavant. Nou Barris partia d’una situació de nombrosos dèficits estructurals i 
patint de manera especialment greu l’impacte de la crisi econòmica, que ha provocat 
un major increment de les desigualtats territorials i entre persones i col·lectius. Alguns 
barris han estat especialment castigats  i han vist com els seus índexs de vulnerabilitat i 
de pobresa econòmica es disparaven. 
 
Durant aquest mandat, Nou  Barris ha estat un dels Districtes prioritaris de Barcelona a 
l’hora d’implementar polítiques transformadores que ajudessin a revertir la desigualtat 
social i els efectes derivats d’ella, posant l’èmfasi en la educació pública i garantir 
l’accés a tothom en igualtat de condicions, en matèria d’habitatge treballant per a que 
tot veí o veïna de Barcelona tingués accés a un habitatge digne i en general, que l’acció 
municipal s’orientés a posar al centre de les polítiques a les persones i la garantia dels 
seus drets. 
 
Per aquest motiu els principals objectius de l’acció de govern s’han centrat en 
desenvolupar polítiques per combatre la desigualtat social i millorar la cohesió social; 
per una banda amb mesures urgents i concretes per pal·liar des del primer moment 
aquesta situació com per exemple:  

 l’Increment dels recursos econòmics destinats als Serveis Socials de Nou Barris 
(en gairebé un 55%  passant de 7,1 milions d’€ el 2015 a 11 milions d’€ el 2019). 

 l’Increment d’un 11,31% de les beques menjador. 
 el reforç dels equips professional per atendre millor les necessitats de la nostra 

població amb la incorporació de més de 70 persones de reforç als serveis de 
Nou Barris i la internalització de serveis ( centres de serveis socials, equips 
educatius de les escoles, policia de barri de la Guàrdia Urbana, serveis d’atenció 
a les Dones SARA i PIAD,  oficina d’habitatge, serveis propis del districte). 

 la creació de nous serveis (UCER, SIPHO, OHZN) i l’adquisició de 162 habitatges 
(més 511 en projecte) per combatre l’emergència habitacional. 

 la contractació de 1.050 persones amb plans d’ocupació i la posada en marxa 
del nou espai Nou Barris Activa per garantir una ocupació digna i de qualitat. 

 la construcció i ampliació de 14 nous equipaments. 
 
Però també amb l’elaboració d’estratègies globals pensades per caminar cap a un nou 
model de ciutat i per tant per implementar-se al mig i llarg termini. 
 
En aquest sentit cal destacar, l’acció de govern que s’ha portat a terme per part de 
l’equip polític del districte i que queda reflectida, entre altres en 12 plans estratègics 
i/o mesures de govern que s’han fet en mandat: 

1. Pla d’Acció per a la cohesió i els drets socials de Nou Barris. 
2. Plans de Barri de Trinitat Nova, Zona Nord i Roquetes. 
3. Pla de Millora de la Convivència. 
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4. Pla de Desenvolupament Econòmic. 
5. El nou Pla d’Equipaments 2020-2030. 
6. Pla de Mobilitat del districte 2019-2024. 
7. Pla de Futur de Can Peguera. 
8. Pla Director de Vallbona. 
9. Pla per a les persones grans que viuen soles de forma no volguda. 
10. Pla per la dignificació i la recuperació de la Memòria Històrica de Nou Barris. 
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II. ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PAD 
 
 

El Pla d’Actuació del Districte (PAD) de Nou Barris 2016-19 és el resultat 
del procés de participació que es va realitzar entre el 2015 i 2016 i que va 
donar lloc a la Mesura de Govern presentada en el Consell Plenari del 
Districte de Nou Barris de 15 de desembre de 2016. El PAD s’estructura en 
4 eixos, 21 línies estratègiques, 93 iniciatives i tot el conjunt d’actuacions 
que s’han desplegat en la seva execució: 
 
 
 

PAD NOU BARRIS 
  4 eixos 

  21 línies estratègiques 

  93 iniciatives 

    203 actuacions 
 

 
  



 

 

Districte de Nou Barris 

 

6 | P à g i n a  
 

Grau d’Execució per Actuacions 

 

El grau d’execució del PAD ha estat del 90%. Del total de 203 actuacions: 
171 s’han executat i estan finalitzades (84%), 22 queden en marxa a final 
de mandat (11%) i 10 finalment no s’han pogut executat (5%). 

 
 

 
 
 
 
Grau d’Execució per Eixos 
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Grau d’Execució per línies estratègiques 
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III. PRINCIPALS RESULTATS PER EIXOS 
 
 

Eix 1:  
 

Una ciutat que garanteix els drets fonamentals i socials 
 

El districte de Nou Barris ha patit i pateix especialment el greu impacte de 
la crisi econòmica i financera que, des del 2008, colpeja una part 
important de la població del país. Alguns barris han estat especialment 
castigats i han vist com els índex de vulnerabilitat i de pobresa econòmica 
es disparaven. Combatre l’augment de les desigualtats a la ciutat i garantir 
els drets socials de les persones que els habiten són els objectius 
prioritaris de l’equip de govern municipal. En aquest sentit, s’han impulsat 
polítiques públiques que avancen cap a una concepció de reconeixement 
de drets subjectius amb estratègies i mesures concretes que prioritzen 
l’autonomia de les persones. L’aposta per l’escola bressol pública, les 
polítiques de garantia de rendes i les mesures per combatre la pobresa 
energètica són exemples clars d’aquesta aposta per la defensa dels drets 
socials i la dignificació de les condicions de vida de les persones. 
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1.1. Justícia social 
 
 
L’increment de la pobresa, de la precarietat i de les desigualtats s’expressen en la vida 
quotidiana de la ciutat posant en qüestió l’exercici dels drets fonamentals dels 
ciutadans i ciutadanes i estenent les diverses formes d’exclusió social. En aquest 
context, Barcelona aposta per garantir i protegir els drets humans en la seva diversitat, 
impulsant mesures decidies per enfrontar-se a l’emergència social causada per 
dinàmiques econòmiques i decisions polítiques. Per combatre les desigualtats i les 
exclusions cal crear mecanismes que permetin garantir a la ciutadania de Barcelona fer 
efectius el dret a una ocupació i a un salari, el dret a una protecció social, el dret a 
l’habitatge, el dret a l’educació, a la salut, a una alimentació adequada, a la cultura, a 
l’esport... 
 
En aquest sentit, el Districte s’ha dotat de dues eines estratègiques:  

 el Pla d’Acció per a la Cohesió Social i els Drets Socials a Nou Barris  
 el Pla de Barris. 

 
 
PLA D’ACCIÓ PER A LA COHESIÓ SOCIAL I ELS DRETS SOCIALS A NOU BARRIS 
 

El Pla d’Acció per a la Cohesió Social i els Drets Socials a Nou Barris (PAD 1.1.1.) vol 
combatre les desigualtats i garantir els drets socials a través de 50 actuacions 
estructurals en atenció social, habitatge, ocupació i treball, educació i infància. 
L’objectiu d’aquest pla és doble: aplicar mesures d’urgència per atendre les necessitats 
dels veïns i veïnes i, alhora, revertir la tendència assistencialista de les mesures socials 
per avançar cap a un model de ciutat justa.  
Aquest Pla neix de la voluntat compartida entre l’equip de Govern i més de 100 
entitats que durant l’anterior mandat van engegar la campanya Nou Barris cabrejada, 

diu prou! i està recollit a la “Mesura de Govern Pla d’acció per a la cohesió i els drets 

socials de Nou Barris 2016-2019” presentada en el Ple Extraordinari de 19 de maig de 
2016. 

 
 
Eix d’atenció social 
 
S’han posat en marxa tot un seguit d’iniciatives (i s’han reforçat d’altres ja existents) 
per intentar corregir i reduir les desigualtats socials. Aquestes iniciatives actuen amb 
voluntat redistributiva sobre la situació particular de famílies i ciutadans i ciutadanes 
amb rendes baixes, en especial per assegurar l’accés als drets bàsics.  
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En aquest eix, el Districte ha actuat en tres nivells: per atendre l’emergència social de 
manera ràpida i eficaç, per garantir drets i no ajudes, i per afavorir l’apoderament 
ciutadà i l’autonomia i participació del veïnat.  
 
Entre les principals actuacions portades a terme destaquen: 
 

 Increment d’un 54,90% dels recursos econòmics destinats als Serveis Socials 
de Nou Barris, que han passat de 7,1 milions d’euros el 2015 a 11 milions 
d’euros el 2019. 

 

 Reforç dels equips professionals dels centres de serveis socials de Nou Barris, 
amb la incorporació de 14 nous professionals, el que ha permès reduir el temps 
d’espera passant de 33,6 dies (2015) a 21,51 dies (2018), tot i haver 
incrementat el nombre de persones ateses pel conjunt dels cinc centres del 
districte de 10.851 (2015) a 12.847 (2018). També s’ha desenvolupat el 
projecte participatiu Impulsem! per dissenyar i millorar l’organització dels 
serveis socials. 

 

 Increment de la dotació per cobrir les beques menjador de les famílies que les 
necessiten. A Nou Barris s’han atorgat 4.539 ajuts durant el curs 2018-2019 
amb un import total de 3,58 milions d’euros, el que suposa un increment 
econòmic del 11,31% respecte al curs escolar 2015-2016.  

 

 Implantació, el 2016 i com a mesura provisional i d’emergència social, d’un ajut 
a dones en risc d’exclusió adreçat tant a famílies monomarentals de rendes 
baixes i perceptores de prestacions no contributives, com a dones més grans de 
de 65 anys o a dones amb discapacitat. Entre 2017 i 2018 es van atorgar 900 
ajudes amb una dotació de 802.500 euros. 

 

 Posada en marxa el desembre del 2017 del projecte pilot B-MINCOME 
(cofinançat per la Unió Europea) que té com a finalitat treballar per pal·liar la 
situació de vulnerabilitat de unes 1.000 famílies dels 10 barris de l’Eix Besòs, a 
Nou Barris s’ha implantat als barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró, Vallbona, 
Trinitat Nova i Roquetes. L’objectiu es millorar la seva situació socioeconòmica, 
en especial la seva ocupabilitat i capacitat de generar ingressos. El programa 
pretén avaluar l’impacte de combinar un ajut econòmic d’emergència social – 
el Suport o Renda Municipal d’Inclusió SMI – i un conjunt de polítiques actives 
d’inclusió, en la capacitat de les famílies per sortir enfortides, individual i 
col·lectivament. El B-MINCOME representa l’embrió d’un nou model d’atenció 
integral, tot potenciant les capacitats de les persones participants perquè siguin 
elles les que trobin les seves pròpies estratègies per millorar la seva situació i 
tot això amb la participació d’un gran nombre d’agents i entitats del territori. 
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Entre desembre de 2017 i desembre de 2018 s’han lliurat a Nou Barris 4.363 
ajuts SMI amb una dotació econòmica total de 2,33 milions d’euros, amb una 
mitjana de pagament de 501,48€. Participen en el projecte 448 famílies de Nou 
Barris i 1.744 persones (el 47,2% del conjunt dels 10 barris) 

 

 Paral·lelament al desplegament del B-Mincome, el mes de setembre de 2018 
s’ha implementat la Moneda Ciutadana (REC), el projecte preveia que fins a un 
25% del import del SIM pot ser pagat en moneda ciutadana per a ser gastada 
en la xarxa de comerços i altres operadors econòmics. En Nou Barris 186 
famílies han utilitzat la moneda ciutadana, s’ha canviat un import total a REC 
de 91.710,71 €¸ i hi han 56 comerços adherits.   

 

 Millora del circuit d’empadronament com a mecanisme de drets. S’ha 
consolidat l’empadronament actiu, que dona dret a obtenir la targeta sanitària, 
l’accés a beques, diverses ajudes, educació pública i garantint que això es faci 
en l’àmbit relacional principal de les famílies i s’ha corregit el desajust existent 
acceptant l’empadronament en els domicilis que són residència habitual tot i 
no disposar de títol d’ocupació. 

 

 Bonificacions a l’IBI. El 2016 es va crear una nova línia de subvencions per a 
famílies amb pocs recursos de fins a un 75% de l’import (a partir del 2017) amb 
un màxim de 200 euros. 

 

 Reforç de la renda infantil garantida amb el fons extraordinari d’alimentació 
per cobrir les necessitats bàsiques dels infants de 0 a 16 anys, amb una dotació 
global a Nou Barris durant el mandat de 13,9 milions d’euros i 14.538 
beneficiaris. 

 

 Implantació d’un nou sistema de tarificació social a les escoles bressol 
municipals que millora la progressivitat en els preus i afavoreix l’accés de 
famílies amb rendes baixes i mitges. El percentatge d’infants amb bonificació 
ha passat del 68% el curs 2016-2017 al 97% el curs 2018-2019. 

 

 Lluita contra la pobresa energètica per garantir el dret d’accés als 
subministraments bàsics d’aigua, gas i electricitat a les persones i famílies en 
situació de risc d’exclusió residencial o de vulnerabilitat econòmica. En aquesta 
línia s’han creat a Nou Barris dos Punts d’Assessorament Energètic, a la Zona 
Nord i a Verdun (Nou Barris és l’únic districte de Barcelona que compta amb 
dos punts PAE). Des de 2017 fins a 2018 s’han atès 5.569 persones. 

 

 Impuls del projecte A-Porta, una iniciativa social desenvolupada com a prova 
pilot a Ciutat Meridiana i que s’ha estès a tota la Zona Nord. La iniciativa parteix 
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de generar una petita xarxa veïnal de 10 persones, els anomenats pica-portes, 
que han visitat 4.273 habitatges per detectar situacions de vulnerabilitat en 
matèria energètica, així com la detecció d’altres situacions (salut, habitatge, 
aigua...), que es deriven al PAE o als Serveis Socials. 

 
Eix d’habitatge 
 
L’equip de govern del Districte ha treballat per combatre l’emergència habitacional i 
l’exclusió residencial amb més recursos d’informació, suport i acompanyament, i a 
través de l’augment del parc públic d’habitatge i la rehabilitació i millora del parc 
existent. En aquest sentit, s’ha treballat en diferents iniciatives, entre les quals 
destaquen: 
 

 Programa d’acompanyament, de suport i d’assessorament a les famílies en 
risc de pèrdua d’habitatge, que s’ha concretat en la posada en marxa de la 
Unitat Contra l’Exclusió Residencial (UCER). 

 

 Oficina d’Habitatge. S’han reforçat els equips professionals  de l’Oficina de 
l’Habitatge de Districte i es posa en marxa una nova Oficina d’Habitatge a la 
Zona Nord. 

 

 Adquisició de 127 habitatges (35 en tràmit) per ampliar el parc d’habitatge 
assequible i estan en fase de redacció de projecte la construcció de 511 
habitatges de protecció als barris de la Trinitat Nova, Torre Baró i les Roquetes. 

 

 Modificació del Reglament de la Mesa d’Emergència obrint l’accés a les famílies 
sense títol. 

 

 S’ha convocat, per primera vegada, una campanya d’ajuts a la rehabilitació 
d’interiors d’habitatges i un nou programa de rehabilitació de finques d’alta 
complexitat. 

 
Eix d’ocupació i treball  
 
La feina de l’equip de govern s’ha centrat en garantir una ocupació digna, de qualitat, 
que funcioni com a primer factor de contenció contra la pobresa, l’atur i la precarietat 
laboral. Aquest objectiu s’ha traduït en la oferta de més recursos ocupacionals i 
formatius que incrementen l’ocupabilitat de les persones sense feina o amb feines 
precàries.  
Entre les actuacions més destacades estan: 
 

 El “Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris”, presentat com a 
mesura de govern en el Consell Plenari del Districte de 9 de març de 2017, amb 
l’objectiu de promoure l’ocupació de qualitat, la inserció dels joves, apropar els 
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serveis als barris tenint com a base un model cooperatiu, just i solidari i 
desenvolupar i reforçar el comerç de proximitat.  

 

 L’increment dels recursos ocupacionals i formatius per millorar la ocupabilitat 
amb la contractació de 1.050 persones amb PPOO fins al primer trimestre del 
2019 (un increment del 73% respecte el mandat anterior). 

 

 Posada en marxa del nou Espai Nou Barris Activa per a la promoció econòmica 
i l’ocupació, que incorpora serveis per a la recerca de feina, un nou Punt de 
Defensa dels Drets Laborals, serveis de foment de l’emprenedoria individual i 
col·lectiva i el Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica, comerços i entitats. Un 
nou espai en el que ja s’han atès a 1.200 persones en els primers sis mesos de 
funcionament. 

 
Eix d’educació i infància 
 
Durant aquet mandat s’ha treballat per garantir l’educació com a dret i eina 
fonamental per abordar la pobresa. En aquest sentit s’han desenvolupat diferents 
iniciatives, entre les que destaquen:  
 
 

 Revisió  de la planificació i ampliació de l’oferta educativa del Districte per 
donar resposta a totes les necessitats educatives i formatives per als infants, 
adolescents i joves del Districte, incidint especialment en l’àmbit de la formació 
professional, amb 2 nous Instituts Escola i un nou Institut Tecnològic de 
Formació Professional als barris de Trinitat Nova i Roquetes  

 

 Garantia d’una oferta d’escola bressol pública adient a les necessitats dels 
diferents barris, a través dels projectes en redacció per a la futura creació de 
dues escoles bressol,  a Can Peguera/la Guineueta (Masia de Can Carreras) i a la 
Trinitat Nova, i amb la recerca d’una ubicació adequada al barri de Vilapicina 
Torre Llobeta amb la compra del solar de Cotxeres Borbó amb una inversió de 
9,6 milions d’euros . 

 

 Actuacions de gran rehabilitació, reforma i millora en 31 centres educatius del 
districte amb una inversió global de gairebé 18 milions d’euros 
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PLA DE BARRIS 
 
El districte de Nou Barris també impulsa una estratègia integral de cohesió i innovació 
social, el Pla de Barris (PAD 1.1.2.) que esdevé un programa extraordinari adreçat als 
barris més desfavorits respecte de la mitjana de la ciutat de Barcelona, amb el qual es 
vol ajudar a revertir les desigualtats mitjançant l’aplicació de noves polítiques 
públiques que prioritzin la intervenció social com a motor de transformació. El 
programa també promou la implicació dels veïns i veïnes en la concepció, el 
desenvolupament i el seguiment del projecte, planteja una vocació transversal de 
treball a nivell intern entre les àrees i districtes de l’Ajuntament de Barcelona i disposa 
d’un pressupost assignat extraordinari.  
 
Amb la perspectiva de gènere, la salut pública, l’equitat i la transició energètica i 
mediambiental com a principis comuns, el Pla de Barris estructura les seves actuacions 
en quatre grans àmbits: educació, activitat econòmica, drets socials i ecologia urbana. 
La recuperació i impuls de l’activitat econòmica, fent especial èmfasi en l’economia 
solidària i la millora de l’ocupabilitat de les persones, el comerç de proximitat i el 
reforç de la capacitat industrial local; la intervenció sobre els dèficits urbanístics 
existents, tant des del punt de vista de l’espai públic com de l’habitatge i els 
equipaments; l’abordatge de la satisfacció dels drets fonamentals: de ciutadania, a la 
salut, memòria, la cohesió i la convivència, el gènere, etc.; la facilitació d’una mirada 
comuna entre professionals docents i de l’àmbit social i de salut o la implementació de 
projectes que aborden de manera integral l’educació i la cultura, entre d’altres són 
alguns dels pilars sobre els que es sustenta el projecte.  
 

 164 actuacions en el conjunt dels tres plans de barri amb una dotació 
econòmica extraordinària global de 37 milions d’euros (dels quals un 89,5% 
(33,1 milions) han estat executats o assignats).  

 

 El Pla de Barris Trinitat Nova, Mesura de Govern presentada en el Plenari de 20 
de juliol de 2016, amb una dotació econòmica de 14,9 milions d’euros. 

 

 El Pla de Barris de la Zona Nord, Mesura de Govern presentada en el Plenari de 
6 de juliol de 2017, amb una dotació econòmica de 12,8 milions d’euros. 
 

 El Pla de Barris de Roquetes, Mesura de Govern presentada en el Plenari de 28 
de novembre de 2017, amb una dotació econòmica de 9,6 milions d’euros. 
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1.2. Autonomia personal i reconeixement de les cures 
 
 
Nou Barris es el districte de Barcelona que presenta una prevalença de discapacitat 
més elevada de Barcelona (el 10,6% de persones amb discapacitat reconeguda 
respecte del total d’habitants). Cal, per tant, reforçar les actuacions que garanteixin 
l’autonomia personal de les persones amb diversitat funcional o persones dependents, 
garantint-los la plena igualtat d’oportunitats amb la resta de veïns, desenvolupant 
programes a mida que garanteixin la possibilitat de desenvolupar-se autònomament 
en la vida urbana, així com una atenció especial en tota l’oferta de serveis o en la 
qualitat de l’espai públic. 
 

 Millora de l’accessibilitat a l’espai públic, als edificis municipals, en els 
productes de comunicació, serveis, activitats i esdeveniments (PAD 1.2.1.).  

 

o Execució d'actuacions per a la millora de l’accessibilitat a l’Espai 
Públic. En aquest mandat s’han prioritzat els projectes d’urbanització 
que tenen com a objectiu principal la millora de l’accessibilitat, amb la 
supressió de graons, la instal·lació de ascensors i rampes. A destacar: les 
actuacions ja executades de la Fase II de la re urbanització dels interiors 
de la Guineueta, la remodelació del Parc de la Guineueta, la rampa del 
carrer Espiell, o la connexió per a vianants del carrer Pedraforca amb 
Les Agudes, i les actuacions que es troben en execució o pròximes a 
iniciar-se com són la re urbanització de la Plaça Sóller, o la remodelació 
dels interiors del àmbit del carrer Aiguablava, També hi ha un projecte 
anual per a millores de l’accessibilitat de l’espai públic des del 
manteniment del Districte, amb la instal·lació de baranes, la millora de 
guals, i la col·locació d’encaminadors; amb una inversió global de 
240.000€ i un increment i renovació de 17.687 m2 de voreres . 

 
o Implantació de millores en termes d'accessibilitat en els productes de 

comunicació, serveis i activitats.  
- Implantació del servei d'interpretació amb llengua de signes, prèvia 

sol·licitud, a les sessions de l'Audiència Pública i el Consell Plenari 
del Districte i a més actes i festes populars del districte 
(accessibilitat auditiva). 

- Creació d'un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda a 
les sessions de l'Audiència Pública i el Consell Plenari del Districte 
(accessibilitat per a la mobilitat reduïda). 

- Producció de PDFs accessibles amb la programació dels nous cicles 
cultural organitzats pel Districte, els festivals R(oles) i Estiu al Pati 
(accessibilitat per a persones cegues). 
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- Inclusió de pictogrames amb llengua de signes al calendari del 
Districte (accessibilitat auditiva). 

- Edició en braille del calendari del Districte (accessibilitat per a 
persones cegues)- 

- Creació de codis QR per a l'exposició Dones palestines que han 
permès accedir amb el mòbil al contingut de l'exposició i reproduir-
lo en format veu (accessibilitat per a persones cegues i amb baixa 
visió). 

- Increment de les activitats adaptades a la Festa major com són les 
visites guiades accessibles a la Casa de l'Aigua, el Castell de Torre 
Baró i el Fòrum Nord de Tecnologia, a banda de la que ja es realitza 
a l'Antic Mental. 

- Elaboració d’una maqueta tàctil en 3D de l'Antic Mental, accessible 
per a persones amb discapacitat visual. 

- Implantació del Servei d'Interpretació en Llengua de Signes en altres 
òrgans de participació com són els de Salut i a l'escola de salut de 
l'espai comunitari Guineueta i els actes adreçats a les dones. 

- Creació d'un grup de lectura fàcil en la Biblioteca de Nou Barris, 
amb la participació de  persones amb discapacitat intel·lectual de 
tres centres ocupacionals del Districte. 

- Creació d'un equip de hoquei amb persones amb discapacitat 
intel·lectual a Can Cuiàs, amb la participació d'un centre 
ocupacional TEB Verdum. 

 

 Consolidació i extensió el projecte Radars (PAD 1.2.2.). S’ha millorat el 
projecte Radars de reducció del risc d’aïllament i d’exclusió social de la gent 
gran. Actualment funciona als barris de Porta, Verdun i la Trinitat Nova i està 
prevista la seva implantació al barri de Vilapicina i la Torre Llobeta. Per la 
coordinació del projecte s’han constituït taules de Radars on es planifiquen les 
accions a dur a terme entre tots els agents implicats. 

 

 Pla per a les persones grans que viuen soles de forma no volguda (PAD 1.2.4.). 
Mesura de Govern del Dret a l’Envelliment Actiu al districte de Nou Barris 
presentada en el Plenari de 4 de juliol de 2018. Aquesta mesura posa les bases 
per aprofundir en el coneixement de les situacions de vida de la gent gran del 
districte, i especialment aquelles que viuen soles, fent-les més visibles i 
intentant fer propostes noves -o millorar-ne les ja existents- per aconseguir un 
envelliment en les millors condicions possibles. Això significa un abordatge del 
problema des de diferents perspectives com són la detecció, la prevenció, 
l’atenció i la promoció social, amb especial atenció a la generació de xarxes de 
suport que coresponsabilitzin a la comunitat.  
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 Nou model de Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), va comença el desembre de 
2017 entre d’altres barris al de Vilapicina la Torre Llobeta, i dona servei a 175 
persones usuàries amb 26 professionals. Els objectius d’aquest nou model de 
SAD són millorar la qualitat laboral de les treballadores d’aquest servei 
municipal, així com augmentar la qualitat del servei per la via d’ajustar-se millor 
a les demandes i necessitats de les persones usuàries. 

 

 Nou Centre de Serveis Socials especialitzat en l’Atenció a la Dependència 
(SADEP) de l’Institut Municipal de Serveis Socials al barri de Porta (Carrer Deià) . 
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1.3. Educació i coneixement 
 
Una de les prioritats de l’equip de govern durant aquest mandat ha estat impulsar 
polítiques socials que tinguessin l’Educació com a eix central, apostant per un model 
d’educació que fomentés l’equitat i la qualitat, i fos públic.  
 

 Actualització i desenvolupament d’una estratègia d’accions en l’àmbit 
educatiu per garantir els recursos necessaris per afavorir l’èxit educatiu i 
millorar el nivell d’estudis de la població (PAD 1.3.1) amb la millora i ampliació 
de l’oferta educativa del Districte per donar resposta a totes les necessitats 
educatives i formatives per als infants, adolescents i joves del districte, incidint 
especialment en l’àmbit de la formació professional (PAD 1.3.2.) Entre les 
accions més rellevants destaquen les següents: 

 

o Nou Institut Escola Trinitat Nova (PAD 1.3.2). Nou projecte educatiu 
innovador que implica la creació d’un Institut Escola al barri de Trinitat 
Nova que va entrar en funcionament al curs 2017-2018 com un nou 
equipament educatiu que prenia el relleu a les dues escoles de primària 
(Sant Jordi i Sant Josep Oriol) i l'institut de secundària (Roger de Flor) 
per crear un sol projecte pedagògic de 0 a 16 anys. El projecte planteja 
un treball continuat entre els centres 0-3 (Escola Bressol i Llar d’infants) 
i l’educació infantil de l’institut Escola. A més, el nou edifici contempla 
la creació de nous equipaments educatius, una biblioteca oberta al 
barri, espais esportius, espais de família, espais de formació permanent, 
que permeten a més una oferta d’activitats educatives coordinades fora 
de l'horari escolar. Amb una inversió de més de 7 milions d’euros. 

 

o Nou Institut Escola Antaviana. Amb una inversió de gairebé 2 milions 
d’euros, aquesta escola del barri de les Roquetes ha creat dos grups de 
primer d’ESO que, curs a curs, completaran tota la secundària 
obligatòria durant el curs 2020-2021. Roquetes passa així a ser l’únic 
barri de tota Catalunya en tenir dos instituts escola, que juntament amb 
l’Institut Escola del Turó de les Roquetes, formaran part d’un projecte 
educatiu sota un mateix model pedagògic. 

 

o Nou Institut Tecnològic de Barcelona de formació professional. Aquest 
centre, engegat el curs 2018-2019, s’ha ubicat al barri de la Trinitat 
Nova i és un centre públic únic a la ciutat. El centre ha obert portes amb 
170 alumnes repartits en diversos cursos PFI, un grau mitjà i tres cursos 
de grau superior relacionats amb les noves tecnologies, les xarxes, els 
videojocs i la ciberseguretat. El curs vinent el centre ampliarà la seva 
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oferta amb nous cursos i l’arribada de més professorat fins arribar, de 
forma gradual, als 550 alumnes. L’objectiu d’aquest centre és 
aconseguir, amb la col·laboració del teixit empresarial, que l’alumnat 
adquireixi una alta qualificació en noves tecnologies, un sector amb una 
gran demanda de personal. 

 
o Oficina d’Escolarització de Nou Barris. Oberta el febrer de 2018 amb la 

voluntat de descarregar els centres educatius de tràmits administratius i 
d’oferir un millor acompanyament a les famílies durant el procés de 
preinscripció. Aquesta oficina, situada al barri del Turó de la Peira, atén 
la matrícula viva, les demandes d’ajuts pel menjador i ofereix 
informació sobre l’oferta educativa de la ciutat. 

 

o Increment de 19 professionals en l’àmbit psicosocial de reforç dels 
equips educatius dins de les escoles dels barris de la Zona Nord, la 
Trinitat Nova i les Roquetes per assegurar l’atenció global de l’infant i 
les seves famílies, que suposa una dotació econòmica de 2,1 milions 
d’euros. 

 
o Potenciar la formació professional dual, amb l’objectiu d’acostar la 

realitat econòmica als estudiants, i el batxillerat artístic, amb l’ampliació 
de l’oferta de l’IES Pablo Ruiz Picasso que, des del curs 2015-2016, 
incorpora els itineraris d’arts escèniques, música i dansa.  

 
o Programa de foment de les vocacions científiques entre els estudiants 

del districte de Nou Barris, al Parc Tecnològic de Nou Barris, les 
empreses allotjades són un gran actiu per fomentar aquest interès.  

 
 

 L’equip de govern del districte de Nou Barris també ha treballat durant aquest 
mandat per a Completar la xarxa d’escoles bressol al Districte (PAD 1.3.3). Les 
necessitats estaven detectades prioritàriament en els barris de la Guineueta, 
Can Peguera, la Trinitat Nova i Vilapicina Torre Llobeta. En tots els casos s'ha 
començat a treballar en aquesta línia amb: 

 
o Redacció en tràmit dels projectes per a dues noves escoles bressol, una 

a la Masia de Can Carreras per als barris de Guineueta-Can Peguera i un 
altre al barri de Trinitat Nova integrat en una de les futures promocions 
d’habitatges. 

o Recerca d'una ubicació adequada per a la construcció d'una futura 
escola bressol al barri de Vilapicina Torre Llobeta, amb la compra del 
solar de Cotxeres Borbó amb un cost de 9,6 milions d'euros. 
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 Millora dels equipaments d’infància i serveis complementaris a les famílies 
com ara: 

o la posada en marxa del nou Espai familiar El Torrent al barri de les 
Roquetes com espai complementari a l'escola bressol que ofereix un 
context de desenvolupament i aprenentatge per a infants i famílies 

o el projecte d’atenció a la petita infància i a les seves famílies a les 
Escoles Bressol de la Zona Nord (EBM La Muntanya i EBM Aqüeducte) 
amb la incorporació d'una educadora social per reforçar i millorar les 
habilitats de criança. 

o dos nous casals infantils municipals més, que se sumen als cinc ja 
existents, el Casal Infantil El Turó, ubicat a l’Escola el Turó; i el Casal 
Infantil Vilapicina-Torre Llobeta, ubicat a l’Escola Timbaler del Bruc. 

 

 Pla per garantir l’accés a material escolar i sortides als infants de primària. La 
Mesura de Govern sobre Infància en Risc a Nou Barris, presentada en el 
Plenari del 2 de desembre de 2015, té per objectiu garantir l'atenció social i 
educativa a les famílies i els infants del districte en situació de risc. Aquest pla 
incorpora accions per assegurar els serveis de menjador, programes d’ajuts per 
a llibres, material escolar (didàctic i informàtic) i per a sortides i activitats 
escolars a tots els infants, amb una dotació econòmica directa del pressupost 
del districte de 720.000 euros. 

 

 D’altra banda, el Districte ha desenvolupat un programa de compra de 
material educatiu de caràcter informàtic pel conjunt de centres educatius del 
Districte, amb una dotació de 50.000 euros, que es gestiona des del centre de 
recursos pedagògics. En el marc del Pla de Barris, també s’està duent a terme el 
projecte de Millora de la xarxa de connexió a Internet dels equipaments 
públics i dels centres educatius: millores en equipaments i infraestructures TIC 
a les escoles Mestre Morera, Ferrer i Guàrdia i a l'Escola Ciutat Comtal. 

 
 

 Millora dels equipaments educatius de Nou Barris (PAD 1.3.5.), en aquest 
mandat s’han portat a terme actuacions de gran rehabilitació, reforma i millora 
en 31 centres educatius del districte amb una inversió global de gairebé 18 
milions d’euros: 

- Rehabilitació i reforma integral de l’Antiga escola Sant Jordi per a la 
posada en marxa del nou Institut Escola Trinitat 

- Reforma de l'escola Antaviana per a la posada en marxa del nou 
Institut Escola 

- Trasllat i ampliació de l’Escola d’Art i Superior de Disseny Deià al 
barri de Canyelles (PAD 1.3.5).  
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- Trasllat i millora de l’Aula d’Adults Madrid (PAD 1.3.6.) al barri de 
Porta. Amb aquest canvi s’han millorat en espais i també les 
possibilitats de créixer, tant en horaris (pel matí), com en capacitat. 

- Actuacions de reforma i millora en diferents centres educatius del 
Districte: Escola Ciutat Comtal, Josep Pla, Aiguamarina, EBM El 
Torrent, EBM La Muntanya, Nou Barris, El Turó, Elisenda de 
Montcada, Ferrer i Guàrdia, Marinada, Palma de Mallorca, 
Prosperitat, Splai, Tibidabo, Tomàs Moro, Turó de les Roquetes, 
Àgora, Aqüeducte, Argimon, Calderón de la Barca, Colometa, Mercè 
Rodoreda, Nens i Nenes, Mestre Morera, Sant Joan de la Creu, 
Santiago Rusiñol i Víctor Català 

 
 

 Ampliació dels Camins Escolars (PAD 1.3.7), creats per afavorir la mobilitat 
autònoma dels nens en l’assistència a l’escola. La millora de l’entorn de l’espai 
escolar que comporten aquests camins, utilitzada com a eina pedagògic, 
contribueix a la creació o millora de la xarxa veïnal i ciutadana del barri. En 
aquest mandat s’ha creat el camí escolar a l’entorn de l’escola Calderón de la 
Barca, de l’escola Cor Maria-Sabastida, de l’Escola Ferrer i Guàrdia i a la FEDAC 
Amílcar, passant de dos (Escola Prosperitat i Escola Àgora) de l’anterior mandat 
a sis camins escolars al Districte a l’actualitat. 
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1.4. Equitat de gènere i diversitat sexual 
 
 
Les desigualtats entre dones i homes a la nostra ciutat s’expressen de diferents 
maneres. D’una banda la violència envers les dones es una xacra intensa i arrelada a la 
societat, la divisió sexual de la feina persisteix i són les dones les que es fan càrrec de 
les necessitats de cura de la població en gran mesura. La feminització de la pobresa és 
una realitat en la que cal intervenir. A Barcelona les dones pateixen una taxa d’atur 
estructural i de llarga durada més alta que els homes, una presència al mercat laboral 
més precària i amb pitjors condicions salarials. Una de les conseqüències directes 
d’aquesta precarietat al mercat laboral de les dones és la dificultat d’accés a 
l’habitatge, fet que fa créixer la vulnerabilitat i el risc de caure en situacions de 
pobresa estructural. Cal, per tant, un abordatge integral i transversal. La intenció era 
passar de fer coses de dones a fer polítiques feministes i a ser un districte feminista.  
 
Les actuacions s’han realitzat principalment en quatre grans àmbits: l’abordatge de les 
violències masclistes, la transversalitat de gènere, el foment de la participació i 
enfortiment de les entitats del Districte, i l’urbanisme amb perspectiva de gènere.  
 
L’abordatge de les violències masclistes ha estat un dels elements principals de l’acció 
política al districte de Nou Barris. Les violències persisteixen any rere any i, per això, 
cal incidir en tots els mecanismes per prevenir-la, detectar-la i denunciar-la. L’objectiu 
ha estat treballar per la millora de la prevenció i l’abordatge de les situacions de 
violència masclista, ja fos a l’àmbit familiar, a l’espai públic o al lloc de treball. En 
aquest sentit, al districte de Nou Barris s’ha avançat en tot allò que fa referència als 
serveis i mecanismes de detecció i atenció dels casos de violència masclista. 
 

 Internalització de les treballadores i els treballadors dels Punts d’Informació i 
Atenció a les Dones (PIAD) (PAD 1.4.1) i del Servei d’Atenció, Recuperació i 
Acollida (SARA), amb la millora en aquests dos serveis dels recursos i els 
professionals dels equips, i els reforç dels serveis d’assessorament jurídic, la 
millora de la cobertura psicològica i el reforç del tractament social; ampliant els 
horaris d’atenció. 

 

 Revisió dels protocols d’actuació i del treball interdisciplinari entre els diferents 
agents municipals, socials i territorials (PAD 1.4.3.). Fruit d’aquesta revisió 
també s’ha endegat la Revisió i millora del Circuit Territorial de Violència 
Masclista de Nou Barris. Entre els objectius de treball que s’han fixat hi ha la 
millora dels sistemes de derivació entre serveis, la major coneixença dels 
models d’intervenció dels diferents serveis i la entrada de nous serveis a la 
taula. També s’ha constituït un Grup Motor que ha analitzat els protocols 
d’intervenció dels diferents serveis i ha treballat en la millora de la seva 
coordinació.  
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 Projecte de prevenció de la violència masclista a la Zona Nord del districte des 
del servei de suport a les comunitats de veïns i l'espai públic de Nou Barris. 
L’objectiu d’aquest projecte és acompanyar a les víctimes de violència, 
especialment en episodis de violència incipient que no generen la intervenció 
dels serveis policials, però que són transcendentals pel benestar futur de la 
víctima. El protocol d’intervenció pretén l’apropament, l’acompanyament a la 
víctima i la derivació al servei oportú en cas que sigui pertinent. També cerca la 
major formació i conscienciació dels diferents professionals que intervenen a la 
zona.  

 

 Campanyes de sensibilització vers l’assetjament en entorns festius. S’ha 
treballat amb entitats que organitzen festes als diferents barris del Districte 
oferint, des de material de sensibilització o punts d’informació mòbil, a 
formació específica sobre assetjament, oferta pel Centre Jove d'Anticoncepció i 
Sexualitat (CJAS).  
 

 Protocol de dol contra les violències masclistes a la ciutat de Barcelona. 
Durant aquest mandat s’ha treballat en la definició de les actuacions que ha de 
fer l’Ajuntament de Barcelona en cas de feminicidi.  

 

 Guia de Serveis i Recursos per a les Dones de Nou Barris (PAD 1.4.2.). 
L’elaboració d’aquest document ha permès oferir informació pràctica sobre els 
serveis i les entitats de dones del districte de Nou Barris. També s’ha incorporat 
la informació de totes les entitats que estan al Consell de Dones del Districte. 

 
Un segon eix d’intervenció ha estat desenvolupar una estratègia de transversalitat de 
gènere al districte de Nou Barris en el marc de l’aposta global de l’Ajuntament per 
introduir la igualtat de gènere en tots els àmbits de treball i actuació.  
 

 Programa de Transversalitat de Gènere . Dins d’aquest programa s’ha creat un 
llibre d’estil per fer les comunicacions del Districte que garanteixi la igualtat 
entre gèneres i el desterrament de les expressions sexistes (PAD 1.4.4).  

 
Un tercer eix d’intervenció ha estat la promoció de les entitats i dels projectes 
endegats des dels barris. L’objectiu era posar en valor la presència de les dones en la 
construcció dels barris del Districte, una presència que sovint ha estat invisibilitzada en 
els relats històrics sobre Nou Barris. Des del Districte s’ha treballat en 
l’acompanyament a entitats per tal que poguessin realitzar el seu projecte, connectar-
les amb altres entitats, i donar suport a les seves necessitats específiques. 
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 Priorització de les convocatòries de subvencions a projectes en l’àmbit de 
dones. S’ha incrementat el nombre d’entitats que s’han anat presentant a les 
diverses convocatòries i se n’ha incrementat la dotació. Des de la convocatòria 
de 2018 s’ofereix formació sobre transversalitat de gènere a totes les entitats, 
per tal que els projectes tinguessin present la dimensió de gènere. 

 

 Creació de la Taula de Feminismes i LGTBI del Districte. Aquest organisme 
agrupa a diverses entitats del Districte i és el principal espai de coordinació i de 
coproducció del Districte. La Taula està elaborant un mapa d’entitats i els seus 
projectes i és l’espai on es coordinen les activitats de Districte en l’àmbit dels 
feminismes. 

 

 Calendari Violeta 2018 (PAD 1.4.5).12 fotografies que recorren les lluites 
veïnals i els èxits protagonitzats per les dones del districte, elaborades en 
col·laboració amb dones del moviment associatiu del districte i diverses 
entitats i equipaments com l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris, La 
Indomable, Acció contra la Violència Domèstica, el col·lectiu InVisibles, el 
centre cultural Ton i Guida i els centres cívics Can Basté i Zona Nord. 
 

 Realització d’activitats de ciutat al Districte encaminades a posar de relleu el 
paper de les dones en la construcció de les ciutats. Destaquen el cicle 'en 
Moviment (S), Dones de Barcelona 1976-2016' i el llibre Dones de Nou Barris 
 

Finalment, un altre dels àmbits d’intervenció ha estat el de l’urbanisme, integrar la 
perspectiva de gènere en les polítiques d’urbanisme, és a dir, sobre el planejament, la 
gestió urbanística, l’espai públic, la mobilitat i l’ecologia de la ciutat.  
 

 Urbanització de la Plaça de les Dones (Roquetes). Aquesta actuació ret 
homenatge a la lluita feminista del districte i s’ha dissenyat i batejat 
conjuntament amb veïnes del barri. Amb una inversió de 1,3 milions d’euros, 
ha permès crear un espai verd, d’estada i de passeig que enllaça el parc del Pla 
de Fornells i l’eix cívic de l’entorn del Mercat de Montserrat. 

 

 Marxes Exploratòries. És una metodologia de treball que suposa fer marxes 
per espais determinats del territori amb tècnics, veïnes i veïns i experts en 
àmbits com el gènere i seguretat que elaboren una diagnosi perceptiva 
essencial per respondre adequadament a les necessitats de la vida quotidiana. 
A Nou Barris s’ha fet en el marc del projecte de les Feixes que s’està redactant i 
en un àmbit determinat del barri de Trinitat Nova per introduir millores, 
relatives al mobiliari i l’accessibilitat. També s’ha fet un projecte d’art urbà amb 
Institut Escola Trinitat Nova per dignificar alguns dels murs del barri i que ha 
servit per fer un treball de sensibilització amb els estudiants del centre.  
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1.5. Cicles de vida 
 
 
Durant aquest mandat, una de les prioritats, ha estat treballar amb polítiques 
especifiques que contemplin les diferents etapes vitals (infància, joventut, gent gran) 
atenent les seves especificitats i posant l’èmfasi en els moments de crisi que 
acostumen a produir-se al llarg de la vida. Els reptes que s’han d’abordar en aquest 
àmbit són de gran abast i estan guiats per dos grans objectius: garantir la promoció 
social dels diferents col·lectius d’edat del Districte i tenir uns equipaments públics de 
qualitat i oberts a tothom.  
 

 Revisió i actualització del Pla d’Equipaments de Nou Barris (PAD 1.5.1.). De 
manera participada amb el conjunt de barris del districte s’ha treballat en la 
revisió del Pla d’Equipaments del Districte amb l’horitzó 2020-2030. Nou Barris 
disposa d’un nou pla d’equipaments actualitzat que deixa identificades les 
necessitats futures dels nous equipaments en els diferents barris del Districte. 

 

 Pla de construcció de nous equipaments, reforma i millora dels existents (PAD 
1.5.2. i 1.5.8.). S’han construït i ampliat 14 nous equipaments i s’han dut a 
terme actuacions de reforma, millora i legalització de instal·lacions en 
equipaments ja existents tenint en compte criteris d’accessibilitat i eficiència i 
estalvi energètic: casals de gent gran, camps de futbol, centres cívics, casals de 
barri, espais per entitats i associacions de veïns, biblioteques, poliesportius, 
instal·lacions esportives, espais administratius, mercats, etc., amb una inversió 
de global de 56 milions d’euros. I també hi ha 9 projectes en redacció per a la 
construcció de nous equipaments. 

 
Els nous equipaments han estat: 
o Nou Casal de Barri de Torre Baró. 
o Nou Casal de Barri de Trinitat Nova. 
o Nou CEM Turó de la Peira. 
o Nou equipament Nou Barris Activa 
o Nou espai familiar a l’EB el Torrent. 
o Nou Institut Escola Trinitat Nova. 
o Nou Institut Escola Antaviana. 
o Nou Casal Infantil al Turó de la Peira. 
o Nou Casal infantil a Vilapicina i Torre Llobeta . 
o Nou Institut Tecnològic de Formació Professional a Trinitat Nova. 
o Nova Oficina d’Habitatge Zona Nord (obertura, abril 2019). 
o Ampliació Ateneu la Bòbila (inici obres, març 2019).  
o Coberta i gran reforma Pista CEM Guineueta (inici obres, març 2019). 
o Pèrgola i pista Campillo de la Virgen (inici obres, abril 2019). 
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I els 9 projectes en redacció, són: 
o Casal de Joves de Prosperitat.  
o Escola Bressol i EAIA Masia Can Carrera 
o Nova Escola Bressol Trinitat Nova  
o Construcció i ampliació CEM Artesania.  
o Nou edifici equipaments Illa Q al Turó de la Peira.  
o Balcó d’equipaments a Can Peguera.  
o Trasllat Escola d’Adults Ciutat Meridiana.  
o Nou Mercat de Montserrat. 
o Nou edifici equipaments illa Ideal Flor a Prosperitat.  

 

 Millora de la xarxa de casals infantils i dels centre oberts, reforç de les 
activitats de lleure per a infants i adolescents i pla per garantir l’accés al 
material escolar i les sortides als infants de primària (PAD 1.1.3.-1.3.4.-1.5.6.) 
Revertir les desigualtats socials i territorials comença per garantir els drets que 
tenen els col·lectius més vulnerables com és el dret a l’educació i el lleure dels 
infants. Així, un dels grans objectius d’acció de govern durant aquest mandat 
ha estat blindar les polítiques socials de protecció de la infància i revertir els 
efectes que ha tingut la crisi en les famílies i, en especial, en els menors.  
 

 Una de les accions més rellevants ha estat la millora i reforç de la xarxa 
d’equipaments d’infància del districte i de serveis complementaris a les 
famílies: 

- Amb dos nous casals infantils als barris del Turó de la Peira i Vilapicina Torre 
Llobeta, passant de 7 a 9 equipaments per a l’atenció a la infància. 

- Increment de la dotació pressupostària per a la gestió de la xarxa d’aquests 
equipaments d’un 65% (passant de 390.517€ el 2015 a 647.940€ el 2019). 

- Posada en marxa d’un nou Espai Familiar el Torrent a Roquetes 
- Millores en els centres infantils Ubuntu, Tronada i Druïda, s’han revisat i 

millorat els convenis d’aquests projectes, i s’ha aprovat el canvi de sistema 
de relació financera amb els centres oberts com Ubuntu, que passa a fer-se 
a través de concerts, el que millora la seva tresoreria i per tant la seva 
viabilitat    

 

 Garantir la promoció social del col·lectiu de joves, ha estat un altre dels 
objectius d’aquest mandat. En aquest sentit, el Districte ha treballat en 
l’elaboració d’un pla per millorar els serveis d’orientació acadèmica i inserció 
laboral i d’ocupació dels joves (PAD 1.5.7.). Aquest pla, inclòs en el marc del 
Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris, compta amb la col·laboració 
de les entitats i col·lectius juvenils i està conformat per accions com:  
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o Implementació de la prova pilot del Pla de Foment de l’Ocupació 
Juvenil de Qualitat a l’Espai Jove Les Basses com a eina de lluita contra 
l’atur i la precarietat laboral orientat a fomentar l’ocupabilitat i 
l’ocupació de qualitat mitjançant accions de millora de la formació i 
acompanyament a l’ocupació als joves en situació d’atur amb més baixa 
qualificació del districte de Nou Barris. 

o Programa de plans d’ocupació específics per a joves, amb la 
contractació de 10 joves del Districte. 

o Certificació professional (Certificat de Professionalitat de Nivell 1 
d’Auxiliar en Instal·lacions Esportives, Curs de xarcuteria/carnisseria, 
Tastet d’automoció, etc..) per 35 joves. 

 

 Programes de promoció i dinamització per a la gent gran del Districte (PAD 
1.5.10.-1.5.11.) amb un seguit d’accions i activitats encaminades a fomentar 
l’envelliment actiu i la participació i que actuen de forma preventiva per evitar 
el deteriorament de la salut i l’aïllament social. En aquest sentit, destaquen les 
següents actuacions: 
 

o 5 noves Instal·lacions d’aparells de gimnàstica per a gent gran s’han 
executat dos (un a la Carretera Alta de les Roquetes i un altre als 
interiors de la Guineueta) i estan previstos tres més: en el Parc de la 
Guineueta (pròxima instal·lació), en la re-urbanització de la plaça de 
Sóller i a la re-urbanització de la zona esportiva de l’antic camp de 
futbol de Ciutat Meridiana. 

o Ampliació del programa de casals de gent Gran amb un increment de 
dotació econòmica de 101.848,67 euros. 

o Guia de Serveis per a la gent gran (en fase d'elaboració). 
o Ampliació del programa Activa't al Parc.  
o Extensió del projecte d'Escoles de Salut per a la gent gran. 
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1.6. Promoure i garantir el dret a l’habitatge 
 
 
El dret a disposar d’un habitatge digne és una de les prioritats de l’actual govern 
municipal. Això implica, d’una banda, promoure la funció social de l’habitatge i del sòl, 
ampliant el parc públic d’habitatge social i dotant el municipi de mecanismes que 
dificultin els processos especulatius. D’altra banda, ajudar els col·lectius més 
vulnerables a gaudir d’aquest dret a l’habitatge i, finalment, millorar les condicions 
d’habitabilitat. 
 
L’augment continuat dels preus de l’habitatge, tant de lloguer com de compra, 
afegeixen urgència a la determinació municipal de ser un actor –i no un subjecte- en el 
mercat de l’habitatge per promoure el seu accés al conjunt de la ciutadania. A 
Barcelona, entre el 2015-17, el preu mitjà de lloguer ha passat de 735 a 855,46 euros 
mensuals (3T 2017; al 4T és de 889,6 euros mensuals). Un creixement del 19% en dos 
anys que fa que els joves han de destinar un 65% del sou a pagar el lloguer. Les 
dificultats per al pagament del lloguer són la principal causa dels processos de 
desnonament de famílies a la ciutat de Barcelona. La problemàtica de la pujada dels 
preus del lloguer té un impacte molt gran, ja que el 38% de les llars de Barcelona són 
de lloguer, i en canvi, només l’1,7% són lloguers assequibles en habitatges públics. 
 
Així doncs, l’accés a l’habitatge és un dret no garantit per la qual cosa s’han posat en 
marxa diverses iniciatives que configuren una nova política pública d’habitatge que 
posen les bases per un desplegament rellevant en els propers anys.  
 

Al ritme actual es preveu acabar el mandat amb un pressupost de despesa mitjà anual 
de 182,5 milions d’euros, un esforç pressupostari que augmenta en un 80% l’esforç del 
mandat anterior i en gairebé un 60% el del mandat 2008-2011. L'Ajuntament és 
l’administració que més inverteix en habitatge, de cada 100 euros que dedica 
l’Ajuntament en habitatge, la Generalitat i el Ministeri de Foment gasten 23,6 euros. 

 
A nivell de Ciutat, s’ha aprovat el Pla per al Dret a l’Habitatge 2016-2025 (Plenari de 
l’Ajuntament, del 27 de gener de 2017) que posa les bases per una acció decidida i 
sostinguda en el temps per augmentar el rol públic en el mercat de l’habitatge, i una 
mesura també important ha estat l’aprovació de la MPGM que preveu la Reserva del 
30% del sostre de les noves promocions residencials i grans rehabilitacions per a 
habitatge protegit (acord de la subcomissió d’urbanisme de 5 de desembre de 2018).  
  



 

 

Districte de Nou Barris 

 

29 | P à g i n a  
 

 Creació i posada en funcionament de la Unitat Contra l’Exclusió Residencial 
(UCER) i del Servei d’Intervenció i Mediació davant situació de Pèrdua 
d’Habitatge i/o Ocupacions (SIPHO) ( PAD 1.6.1, 1.6.2.); serveis de lluita contra 
l’exclusió residencial que intervenen preventivament en les situacions de 
possible pèrdua de l’habitatge, fent l’acompanyament necessari a les famílies 
afectades, realitzant funcions d’interlocució i mediació amb els implicats i 
propietaris per impedir la pèrdua  de l’habitatge, aturar els desnonaments i, en 
cas de no ser possible, minorar-ne els efectes que aquesta pèrdua pot generar. 
Aquest servei, que compta amb dos professionals a Nou Barris, treballa 
coordinadament amb els serveis i recursos de les Oficines de l’Habitatge, els 
Serveis Socials/CUESB, els Jutjats, etc.  Al llarg d’aquest mandat, la UCER ha 
realitzat a Nou Barris més de 1.400 intervencions adreçades a unitats 
familiars en risc de desnonament, a la vegada que el nombre de processos 
judicials de desnonament ha disminuït en la ciutat de Barcelona entre l’any 
2015 i l’any 2017 en un 18,69% (segons les darreres dades publicades pel 
CGPJ). La UCER també actua com a suport en els procediments sancionadors de 
l’Administració, en pràctiques irregulars com ara l’incompliment dels grans 
tenidors d’habitatge de l’obligació que tenen d’oferir lloguer social, les sancions 
per mantenir buits els habitatges o la sanció pel mal ús del parc públic 
d'habitatge. Durant aquest mandat s’han tramitat a Nou Barris 107 expedients 
a bancs propietaris de pisos buits. 

 

 Modificació del Reglament de la Mesa d’Emergència, una mesura també 
important i llargament reclamada, amb la introducció de les següents novetats i 
millores més significatives: 

o la incorporació dels casos de desnonament en famílies que no tenien títol 
legal d’ocupació de l’habitatge 

o s’incrementa el nivell d’ingressos màxims i antiguitat en el padró de 6 
mesos en lloc de 1 any per definir la situació d’emergència 

o no es demana disposar d’un mínim d’ingressos econòmics 
o únicament s’exigeix el permís de residència a la persona que figura com 

sol·licitant principal de la unitat de convivència 

 

 Ajuts al pagament del lloguer (PAD 1.6.3.) Aquesta mandat s’ha creat per 
primera vegada una convocatòria d’ajuts al pagament de lloguer amb fons 
exclusivament municipals, en els exercicis 2015 -2018 s’han atorgat un total de 
9.403 ajuts en el conjunt de la ciutat amb un import subvencionat de 29,9 
milions d’euros, a Nou Barris s’han atorgat 1.185 ajuts entre els anys 2015-
2017.    
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 Programa de detecció i mobilització d’habitatges buits (PAD 1.6.5.) Programa 
amb un doble objectiu:  
1.- captació i cessió d’habitatges buits, en que propietaris particulars cedeixen 
el seu habitatge per a ser llogat a famílies demandants d’habitatge protegit (els 
propietaris tenen  garantit el cobrament del lloguer i ajuts a la rehabilitació per 
fer les obres d’adequació, i el llogater paga en funció dels ingressos gràcies a 
una subvenció municipal) 
2.- detecció i mobilització d’habitatges buits en situació anòmala, oferint 
mesures de foment i sancionant en cas d’incompliment. Amb la elaboració del 
Cens d'Habitatges Buits, al districte de Nou Barris s’ha detectat un 1,4% de 
pisos sense habitar, dels quals la gran majoria pertanyen a particulars.  
A nivell de ciutat, s’han mobilitzat uns 250 habitatges buits del parc privat per 
destinar-los al lloguer social, dels quals a Nou Barris s’han adjudicat 64 
habitatges provinents d’aquest programa de cessió 

  

 Programa de promoció d’habitatges nous de lloguer social al Districte (PAD 
1.6.4.). Un dels principals objectius del Pla pel Dret a l’habitatge, és l’ampliació 
del parc d’habitatge assequible, a través de dos grans programes.  

Per una banda, a Nou Barris tenim prevista la construcció de 511 nous 
habitatges de protecció (en diferent règim, lloguer social, lloguer assequible, 
dret de superfície i cohabitatge) en 8 promocions als barris de la Trinitat Nova, 
Torre Baró i  Roquetes. 
 
Per altre, cal afegir el programa de compres (directes en negociació amb les 
entitats financeres i/o grans tenidors, en exercici del dret de tempteig i retracte 
o de cessió d’usdefruit), a Nou Barris s’han adquirit un total de 127 nous 
habitatges (50 de tanteig i retracte -el 52% de la ciutat-, 77 en cessió de 
l’usdefruit -47%-). Addicionalment, hi ha 35 habitatges en tràmit d’adquisició al 
districte. 

 

 Programa d’ajuts per a la rehabilitació i millora dels habitatges (PAD 1.6.7.). 
Durant aquest mandat s’han incrementat els ajuts a la rehabilitació per revertir 
situacions d’infrahabitatge i millorar accessibilitat i la eficiència energètica. Els 
dos programes nous d’aquest mandat han estat:  

 
o La nova convocatòria (l’any 2017) d'ajuts a la Rehabilitació d'interior 

d'habitatges per a persones en situació de vulnerabilitat, 112 sol·licituds 
corresponents a Nou Barris (el 14% de la ciutat) 
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o El nou Programa d’Ajuts a la Rehabilitació de Finques d’Alta 
Complexitat, amb una inversió prevista a data d’avui a Nou Barris de 
gairebé 2,3 milions d’euros per intervenir en 14 finques (de les 40 del 
conjunt de la ciutat), que representen 176 habitatges del districte que 
podrien adherir-se a aquest programa. 

 
 

 Reforç de l’Oficina d’Habitatge de Nou Barris (PAD 1.6.6), la millora de 
l’Oficina d’Habitatge de Nou Barris ha suposat, per una banda un increment de 
professionals (advocats, SIPHO, gestor) i per l’altra l’obertura d'una oficina a la 
Zona Nord del districte per apropar els seus serveis als barris de Ciutat 
Meridiana, Torre Baró i Vallbona (prevista obertura i posada en funcionament 
l’abril de 2019).  
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1.7. Sanitat i Salut 
 
 
A Nou Barris, junt als índex d’envelliment i solitud de la gent gran que són dels més 
elevats de la ciutat cal afegir que l’Esperança de vida, tot i haver millorar els darrers 
anys, encara es troba per sota de la mitjana de Barcelona. Cal, per tant, una acció 
multisectorial, coordinada i integral per reduir les desigualtats i garantir el dret a la 
salut. Cal treballar per fer front al repte del increment dels trastorns de salut mental, 
atendre les necessitats dels col·lectius mes vulnerables, com els infants i la gent gran, i 
cal augmentar els programes i activitats de prevenció i promoció de la salut en l’àmbit 
comunitari.  
 
A nivell de Ciutat hi ha algunes accions desenvolupades directament per l’Ajuntament 
de Barcelona, de gran rellevància i impacte per als veïns i veïnes de Nou Barris, com la 
creació i posada en funcionament des del novembre de 2018 del nou Servei 
“Barcelona Serveis de Salut”, servei d’atenció sanitària per a persones en situació de 
vulnerabilitat en l’edifici del antic PAMEM al carrer Viladomat; que ofereix serveis de 
odontologia i podologia no coberts per la cartera de serveis del sistema públic de salut, 
o el nou programa “Barcelona Cuida”, un nou Espai de informació i orientació sobre 
recursos per a persones cuidadores, familiars i professionals (que es posarà en 
funcionament aquest proper mes de març 2019) .  
 
En aquest sentit s’han dut a terme diferents actuacions: 
 

 Ampliació del Programa Salut als Barris (PAD 1.7.1). La gran línia d’actuació en 
matèria de Salut a Nou Barris ha estat estendre aquest programa a 6 barris més 
de Nou Barris: Can Peguera, Canyelles, la Guineueta, el Turó de la Peira, 
Trinitat Nova i Verdun. Aquest programa, coordinat per l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona (ASPB) en col·laboració amb l’Ajuntament i el Consorci 
Sanitari de Barcelona, té per objectiu reduir les desigualtats socials i de salut 
que es donen entre els barris en situació desafavorida. La implementació del 
programa a cada barri s’estructura en fases successives: identificació dels 
agents que poden influir en el disseny d’estratègies i la seva implementació; 
establiment d’un Grup Motor comunitari; valorar les necessitats de salut, a 
partir d’indicadors; planificació i implementació d‘intervencions; seguiment i 
avaluació de les actuacions dutes a terme als barris per poder millorar-les i 
valorar els resultats en salut; i, finalment, manteniment d’aquelles 
intervencions que funcionen i aporten salut a la població del barri.  
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 Ampliació dels recursos de salut als diferents barris amb l’obertura a la Zona 
Nord d’una antena del CDIAP-EIPI, noves escoles de salut per a persones grans 
a Trinitat Nova, Turó de la Peira i Can Peguera, obertura del “Konsulta’m” i 
“Aquí t’escoltem”, extensió del programa Baixem al carrer a tots els barris del 
districte, ampliació del programa “Activa’t al parc” a Trinitat Nova, Turó de la 
Peira i Can Peguera. 

 

 Consolidació de l’Espai de Salut Comunitària de la Guineueta (PAD 1.7.2). 
Aquest espai té com objectiu promoure hàbits saludables, prevenir les 
malalties i la cura de la salut. A més, posa a l’abast de l’usuari tot tipus 
d’informació sobre salut i qualitat de vida per a persones de totes les edats i, 
especialment, per a la gent gran. L’Espai de Salut Comunitària de la Guineueta 
està impulsat per les associacions de veïns, el Centre de Salut Guineueta, el 
Consorci de Salut de Barcelona, el districte de Nou Barris i l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona. En aquest espai, entitats i administracions treballen per 
enfortir, crear i dinamitzar projectes comunitaris que incideixin en els 
indicadors socioeconòmics i de salut als barris del districte, des d’una 
perspectiva comunitària, i en la prevenció i promoció de la salut mental. Una 
experiència que es vol exportar a altres barris del Districte amb la futura 
creació de nous espais de salut comunitària. 
 

 Consell de Dret a la Salut de Nou Barris. S’han treballat entre altres dos 
encàrrecs:  

o Els familiars cuidadors: necessitats, serveis i suports. 
o Trobada de totes les Taules de salut comunitària del districte per 

compartir objectius, accions i formes de treballar.  
 

 Desplegament del Pla de Salut Mental al Districte (PAD 1.7.3.). En el marc del 
Pla de Salut Mental de Barcelona 2016-2022, el Districte ha començat a 
treballar conjuntament amb l’Àrea de Drets Socials en el desplegament 
d’accions orientades a la prevenció, la promoció i l’atenció de la salut mental.  

La primera d’aquests accions ha estat la creació de la Taula de Salut Mental de 
Nou Barris i les Taules de salut mental a la Zona Nord i al barri de Vilapicina 
Torre Llobeta, que té com a missió articular accions i esdevenir un espai de 
treball per al foment de dinàmiques i xarxes de treball en salut mental i cerca la 
implicació dels agents del Districte relacionats amb la salut mental.  
 
També cal destacar els projectes de salut mental desenvolupats amb l’AVV 
Ciutat Meridiana i el programa Consulta’m, un punt d’atenció per joves per 
malestar psicològic. 

  



 

 

Districte de Nou Barris 

 

34 | P à g i n a  
 

1.10. Cultura 
 
 
La cultura a Nou Barris, històricament, ha estat feta pels seus propis veïns i veïnes, 
moltes vegades amb molts poc recursos però amb una ferma voluntat que aquest fos 
un element de cohesió social i de participació. Això ha fet de la cultura un tret 
característic propi de Nou Barris amb una riquesa d’expressions culturals que generen 
xarxa i vertebren el territori. El seu gran nombre d’equipaments que promocionen la 
cultura, el gran nombre de col·lectius, i la diversitat de disciplines que es practiquen 
(sent una de les principals el circ); fan que la cultura sigui una de les bases principals de 
relació, cohesió i generació d’una identitat pròpia del Districte. 
 
Durant aquest mandat, la cultura ha estat una eina per promocionar i visibilitzar el 
Districte a la resta de la ciutat.  
 
El Districte disposa d’una àmplia xarxa d’entitats i equipaments que lideren iniciatives 
culturals que ajuden a vertebrar la comunitat. El govern del districte reconeix la cultura 
com a eix de transformació dels barris, i ha endegat processos de reforç i 
reconeixement de la cultura popular com a element identitari del Districte. 
 

 Un dels principals objectius de la política cultural del Districte ha estat posar en 
el mapa de la ciutat el districte de Nou Barris mitjançant la cultura, tant en la 
vessant de la promoció d’activitats pròpies del districte com en la de programar 
actes de ciutat al Districte, amb més de 10 noves activitats de Ciutat a Nou 
Barris (PAD 1.10.1. i 1.10.2.).  

En aquesta línia, les activitats més destacades serien:  

o L’Estiu al Pati. Programació cultural que beu de propostes culturals 
que sorgeixen del propi Districte i que obra al públic en general i posa 
en valor el pati de la Seu del Districte. Totes les activitats són gratuïtes 
i amb gran èxit de públic de Nou Barris i de la resta de la ciutat, amb 
una assistència en la edició del 2018 de més d’11.000 persones. 

o Festival de Flamenc de Nou Barris. Durant aquest mandat s’ha renovat 
i actualitzat el festival de Flamenc de Nou Barris, passant a més a ser 
gratuït. Aquest nou festival s’ha inspirat en dos valors característics del 
Districte com són la inclusió i la igualtat, que han fet que aquest sigui 
un festival molt singular de la ciutat que també serveix de promoció 
dels nous valors flamencs combinat amb figures consolidades dintre 
d’aquest gènere. Així el Festival de Flamenc de Nou Barris ha 
esdevingut un festival feminista, queer i popular, donant veu, i guitarra 
i violí a les dones 
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o Festival de Blues de Barcelona. organitzat per l’associació Capibola 
Blues de Nou Barris i és l’únic festival d’aquesta temàtica a la ciutat. En 
aquest mandat el Festival ha tornat al pati de la seu del Districte i se 
l’ha incrementat l’ajuda econòmica que rep de l’ajuntament, 
consolidant-se com un festival referent de ciutat. 

o La Mercè a Nou Barris. Per primera vegada, des del 2017, s’han 
programat activitats de la Mercè al nostre districte, com ara els 
concerts de la OBC, la banda municipal de Barcelona, o la Orquestra 
Simfònica i Cor Gran Teatre del Liceu.  

o Altres activitats, com el concert de ciutat del dia de la República de 
Barcelona de 2017; el Liceu a la Fresca en streaming, organitzat amb 
les entitats de comerç de Districte i la Regidoria de Comerç; la Fira pel 
Dia de la Terra al Parc Central; o el Biketrail. 
 

 Increment de la promoció de les entitats de cultura tradicional del Districte i 
del suport a les festes populars dels barris (PAD 1.10.10.). Nou Barris és un 
districte amb un gran nombre d’entitats i col·lectius que treballen per la 
promoció de la cultura. Per aquest motiu, s’ha volgut recolzar i promocionar 
encara més la cultura popular i participativa feta des del barris. Així, les entitats 
culturals del Districte han vist incrementada la seva subvenció com ara 
l’Associació Cultural Federico Garcia Lorca, l’Agrupació Sardanista l’Ideal d’en 
Clavé, que fa l’aplec sardanista més antic de Barcelona arribant el 2018 a la 
cinquantena edició; l’entitat de promoció de la cultura tradicional catalana Els 
Propis, que ha consolidat el seu programa cultural Casa de la Festa; la colla 
gegantera de Nou Barris; o la formalització de la cessió de locals a la colla de 
diables. 

 

 Impuls i creixement de la Festa Major de Nou Barris i la Cavalcada de Reis. 
Amb noves entitats i col·lectius que participen com l'Associació Ubuntu de 
Ciutat Meridiana que organitza el festival infantil, això ha fet que amb el mateix 
pressupost s’hagin incrementat el nombre d’activitats fins a les 112. De la 
mateixa forma la Cavalcada de Reis ha sumat més entitats i col·lectius a la seva 
organització, consolidant-se com la cavalcada de Districte de la ciutat que més 
públic aplega i amb més de 1.000 participants. 

 

 Millora de l’oferta d’arts escèniques del teatre del Centre Cívic Zona Nord 
(PAD 1.10.3) S’ha ampliat l’oferta de teatre i altres expressions artístiques a 
l’espai escènic del CC Zona Nord amb grups i companyies del territori i de la 
ciutat, a més de totes les residències artístiques que es fan en el teatre. En 
col·laboració amb l’ICUB, l’Escola Superior de Música de Catalunya i la xarxa de 
centres cívics, s’han desenvolupat els programes de Música>BCN (viatge sonor 
per la història de la música), i el Barcelona Districte Cultural, amb espectacles 
en viu de teatre, dansa, circ, música i audiovisuals. 
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 Increment dels projectes que fomenten la vinculació entre cultura i educació 
(PAD 1.10.4), com ara els desenvolupats amb la col·laboració de les AMPAs de 
Nou Barris i d’entitats com Ubuntu. Destaquen projectes com EducArts, 
desenvolupat a la Zona Nord; Vozes (suport i seu del programa), i els projectes 
desenvolupats a l’Institut Escola Turó de Roquetes que articulen cultura i 
educació: programa de formació en circ per a docents, el projecte Baula de 
cocreació al pati de primària, tallers de batucada, o l’adequació del gimnàs per 
fer-hi espectacles i cedir-lo a entitats del barri. 

 

 Programa de cultura al carrer (PAD 1.10.5.) que ha donat suport a un programa 
d’activitats culturals al carrer organitzades, tant per les entitats de Nou Barris 
com pel propi Districte. En aquest sentit, cal destacar l’increment d’un 7,65% 
de les subvencions a les entitats (de cultura i per festes majors). 

 

 Programa de Recuperació i dignificació de la Memòria Història (PAD 1.10.7). 
La recuperació de la memòria històrica i popular del districte ha estat un dels 
programes de major prioritat en aquest mandat. A Nou Barris hi havia moltes 
demandes populars provinents dels propis barris envers la memòria històrica a 
les que durant molts anys no se’ls havia donat resposta. Per això la memòria 
històrica i popular del Districte s’ha treballat de forma participada amb les 
entitats i col·lectius del Districte recuperant la Taula de memòria històrica on 
govern i ciutadania pacten les accions a portar a terme. 
 
Una de les primeres Mesures de Govern del mandat va ser precisament el 
“Programa per la Dignificació i la Recuperació de la Memòria Històrica de Nou 
Barris” presentada en el Plenari de 2 de desembre de 2015, i que ha generat el 
marc i el full de ruta d’aquest mandat en aquesta matèria. Algunes de les 
accions desenvolupades des d’aquesta mesura de govern són: 

 

o Programa per la retirada de les plaques franquistes dels edificis 
d'habitatges del Districte. Nou Barris ha estat el districte pioner i 
promotor d'aquesta mesura demanada per les entitats del Districte, 
traient de l'espai públic tots aquells símbols antidemocràtics, acció que 
després també van portar a terme la resta de districte de la ciutat. Per 
a dur a terme aquesta acció els treballadors i les treballadores que van 
portar a terme la localització i l'enretirada de les plaques han estat 
veïns i veïnes del Districte en situació d'atur. En total es van treure 231 
plaques. 
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o Revisió del nomenclàtor de Nou Barris, obrint-lo a persones, entitats i 
associacions defensores de les llibertats, amb l’impuls, reconeixement 
i aprovació de fins a cinc actuacions: 

- La més destacada, el canvi de nom de la Pl. de Llucmajor per 
Plaça de la República, generant un espai de referència per a 
tota la ciutat, sent ara una de les poques grans ciutats de l’Estat 
que té un espai que ret homenatge als valors republicans de la 
igualtat, llibertat i fraternitat.  

- la instal·lació de la placa a la Plaça de Salvador Puig Antich 
- s’ha esmenat l’error de la Plaça d’Humberto Rivas 
- canvi de nom de l’Av. de Borbó per Avinguda dels Quinze 
- canvi de nom de la Plaça de l‘Harry Walker per Plaça dels 

Treballadors i Treballadores de l’Harry Walker com demanaven 
les entitats de Prosperitat per posar de rellevància la lluita 
obrera que hi va haver en aquest espai on havia un gran recinte 
fabril. 

o Consolidació de la Marquesina de Via Júlia com espai expositiu públic 
per exposicions relacionades amb la memòria històrica. Així, durant el 
mandat s’han fet, amb la col·laboració amb la Coordinadora d’Entitats i 
les associacions de veïns de Nou Barris, una exposició del fotògraf Kim 
Manresa l’evolució dels barris del districte entre 1983 i 1993, i una 
exposició dels 40 anys de l’Ateneu Popular 9 Barris. 
 

o Promoció de les efemèrides que posen de relleu la memòria històrica 
al Districte, com ara els 40 anys de l’ocupació d’una planta asfàltica 
que va generar l’Ateneu Popular de Nou Barris, un referent cultural de 
la ciutat; o el centenari de la Prosperitat, que porten a terme les 
entitats i veïnes d’aquest barri sota la Comissió del Centenari de 
Prosperitat. 
 

o Promoció de la memòria popular del Districte i dels seus orígens 
comuns en treball conjunt amb les entitats amb accions com la 
producció i descoberta d’una placa de memòria que recorda a 
l’Associació de Veïns de los Nueve Barrios, associació de les barriades 
que hi havia els anys 60 al Districte i que va aconseguir aturar un pla 
urbanístic lesiu per al territori. Més endavant, aquesta entitat va donar 
nom oficial al Districte. La placa també va servir per retre homenatge 
als fundadors i fundadores d’aquella associació de veïns i veïnes. 
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 Programa de recuperació i difusió dels bens patrimonials del Districte (PAD 
1.10.9) La recuperació d’aquests espais significa la recuperació de la memòria 
col·lectiva, dels orígens comuns i iguala a tots els veïns de Nou Barris. Amb una 
inversió global de gairebé 2,4 milions d’euros, les actuacions més destacades 
han estat:    

o La rehabilitació de l’església de l’antic Institut Mental amb l’objectiu 
de consolidar-ne l’estructura i rehabilitar les façanes i la coberta, 
recuperant la imatge de l’edifici original. L’actuació vol recuperar un bé 
patrimonial del Districte que, a més a més, està catalogat. Les obres 
tenen un pressupost de 1,7 milions d’euros. 

o la recuperació del túnel de la Casa de l’Aigua de la Trinitat Nova i la 
seva connexió amb la Casa de l’Aigua de Trinitat Vella, que ha permès 
obrir al públic de forma gratuïta aquesta infraestructura de 300 metres 
que transcorre per sota de la Meridiana. 

o l’arranjament del Rec Comtal a Vallbona que ha dignificat i re-
naturalitzat la zona. 

o l’enllumenat artístic dels aqüeductes de la Zona Nord. 
o redacció dels projectes per a la conservació de la Masia de Can Valent 

a Porta i del Castell de Torre Baró. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

Districte de Nou Barris 

 

39 | P à g i n a  
 

1.11. Esports 
 
 
L’esport genera valors de convivència i de respecte, permet construir vides amb 
dignitat i salut, vertebra la societat ja que facilita el desenvolupament personal i 
col·lectiu, i es una excel·lent eina educativa que pot, fins i tot, ser generadora 
d’ocupació. Per aquest motiu cal garantir la igualtat d’accés a l’activitat física i l’esport 
com un dret bàsic a l’abast de tota la població, amb especial atenció als col·lectius mes 
vulnerables; incrementant els programes esportius, millorant i incrementant les 

d’oferir iniciació, pràctica i competició esportiva especialment als infants, adolescents i 
joves del Districte. Amb l’objectiu principal de garantir l’accés a la xarxa d’equipaments 
esportius a tota la ciutadania, l’equip de govern del Districte ha desenvolupat diferents 
iniciatives en aquest mandat: 
 

 Programa de suport als col·lectius amb diversitat funcional per l’accés a les 
instal·lacions esportives (PAD 1.11.1.). S’estan desplegant accions per garantir 
un accés en condicions d'igualtat als equipaments esportius de persones amb 

com en la ratificació de l’accés i de les activitats que s’hi realitzen. 
 

 Tarificació social a les instal·lacions municipals del Districte (PAD 1.11.2). 
S’han fixat tarifes que tenen en compte les situacions personals i 
socioeconòmiques de les persones, garantint que l’accés no es veu impedit per 
motius econòmics. La voluntat d’aquesta acció ha estat facilitar la pràctica 
esportiva al conjunt d’instal·lacions afavorint la igualtat d’oportunitats entre els 
ciutadans del Districte. En aquests moments hi ha més de 200 tarifes diferents 
en el conjunt de centres amb descomptes per a infants, joves, famílies, gent 
gran, etc. Una altra novetat és que paulatinament tots els centres disposaran 
de tarifa familiar i també s’han actualitzat els criteris i s’ha definit com a quota 
familiar la destinada a dos adults i els fills en comú amb una edat màxima de 17 
anys. 

 

 Reforç dels programes esportius per a infantis i joves en risc d’exclusió social 
(PAD 1.11.8). Amb l’objectiu d’assegurar que totes les entitats del districte que 
vulguin fer activitats de caire esportiu puguin homologar-se al programa d’ajuts 
públics a infants i adolescents (entre els 6 i els 17 anys inclosos, o fins als 19 
anys pels adolescents amb discapacitat intel·lectual), que practiquin esport fora 
de l’horari escolar. S’han destinat 1,5 milions d’euros en ajuts a infants, a 
través de 42 entitats homologades de Nou Barris. 
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 Millora i increment de les Instal·lacions esportives del Districte (PAD 1.11.3, 
1.11.4, 1.11.5, 1.11.6, 1.11.7), una de les prioritats d’aquest mandat ha estat la 
millora de la xarxa d’equipaments de proximitat del districte i entre aquests els 
esportius tenen una rellevància evident, amb una inversió global de gairebé 18 
milions d’euros, s’han portat a terme actuacions en 12 instal·lacions 
esportives del districte: 

o La principal actuació ha estat la construcció de la nova piscina i pista 
poliesportiva al Turo de la Peira i urbanització dels interiors, amb una 
inversió total de 10 milions d’euros.  

o Millores i ampliació del CEM Guineueta, que s’inicien aquest mes de 
març de 2019 i consisteixen en el cobriment de l’actual pista 
esportiva dotant-la de grades i de uns nous vestidors, així com 
l’arranjament de la zona exterior enjardinada i la millora dels 
accessos a l’equipament esportiu. El projecte significarà una inversió 
de 3 milions d’euros. 

o Nous mòduls de vestuaris al camp de futbol de Ciutat Merdiana amb 
una inversió de 900.000€ 

o Pèrgola i remodelació de la Pista del Campillo de la Virgen amb la 
remodelació i nous vestidors, amb una inversió de 950.000 € (previst 
l’inici de les obres el proper mes d’abril de 2019)  

o Millores en la pista d’atletisme del CEM Can Dragó i ampliació de les 
instal·lacions amb una inversió de 532.000 euros. 

o Millores en el CEM Can Cuias, amb una inversió de més de 500.000 €. 
o Millores i legalització d’instal·lacions en els camps de futbol de Porta, 

Canyelles, Turó de la Peira i Vallbona, i actuacions de manteniment 
en el conjunt d’equipaments esportius, per valor de 1,2 milions 
d’euros. 

o Redacció del projecte de construcció i ampliació del Nou CEM 
Artesania, que incorporarà una nova piscina renovada, amb sales 
d’activitats dirigides i un nou pavelló esportiu per a la practica 
d’esports d’equip i que, a més, permetrà donar solució a les 
necessitats d’espais al Club de Basquet Canyelles, amb un cost de 
redacció de projecte de 460.000 euros.  

 

 També s’han executat obres de millora de les instal·lacions i els espais 
esportius a l’aire lliure (PAD 1.11.7.). En aquest sentit, s’han executat obres de 
millora de diferents instal·lacions de pistes de petanca i s’han construït o 
dissenyat nous espais esportius en diferents projectes d’urbanització d’espais 
públics: Plaça Sóller, nova àrea esportiva a Ciutat Meridiana, projecte Feixes a 
Trinitat Nova. 
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1.12. Convivència i seguretat 
 
La ciutat i els barris són els espais on es localitzen els reptes de convivència o 
seguretat, el lloc on cal donar resposta eficient a aquests reptes. La prevenció s’ha 
d’entendre com l’anticipació i és la clau per articular les polítiques de cohesió social i 
territorial. En aquest sentit, cal avançar en una nova cultura de la seguretat que generi 
coresponsabilitats en la construcció del model de convivència, que posi l’atenció en les 
persones com a prioritat i escolti la gent.  
 
Per aconseguir-ho, cal treballar per una ciutat on viure-hi. Aquesta és la prioritat i 
l’orientació de l’acció de govern. Els esforços s’han de centrar en dur a terme 
actuacions per fer l’espai públic dels barris espais més amable, de dimensió humana; 
millorant i construint nous equipaments i serveis pels veïns i veïnes; impulsant canvis 
en els hàbits de la mobilitat; i preservant la vida veïnal i la convivència. 
 
En aquest sentit, s’ha elaborat i posat en marxa el Pla d’Impuls i Promoció de la 
Convivència a Nou Barris (PC9B) (PAD 1.12.1), presentat com a Mesura de Govern en 
el Consell Plenari del Districte de 20 de juliol de 2016. Aquest pla suposa una 
oportunitat per entendre i gestionar l’espai públic com un lloc de ponderació de drets 
de vida comunitària, d’enfortiment de les xarxes relacionals i promotor de valors 
democràtics. L’objectiu finalista és passar de percebre l’espai públic com un espai de 
conflicte a veure’l com un espai de cohesió i per tant d’oportunitat. 
 
L’estratègia i desenvolupament de la convivència i la seguretat al Districte, en el marc 
del pla de convivència, a tingut una dotació econòmica directa del pressupost del 
districte de 2,3 milions d’euros, i s’ha desenvolupat sobre cinc pilars : la mediació, la 
dinamització i sensibilització, la promoció de la tinença responsable d’animals de 
companyia, el desplegament de la policia de barri i la governança i participació amb el 
territori (amb la creació i posada en marxa d'una Taula Tècnica de Convivència al 
Districte i de diverses Taules de Prevenció als barris).  
 
Mediació 
 
La mediació, entesa com l’espai on es posen en comú els diferents punts de vista sobre 
l’ús diferent que es fa de l’espai públic i privat, és el principal component per generar 
una convivència sana, constructiva, cohesionadora i integradora.  
 

 Programa de mediació a Roquetes (Roquetes Conviu). L’ús intensiu de l’espai 
públic a les nits (principalment de l’estiu) comportava les queixes per sorolls i 
molèsties dels veïns i veïnes. El programa Roquetes Conviu busca 
compatibilitzar el dret a l’oci amb el dret al descans i alhora una major 
implicació dels diferents col·lectius que feien ús de l’espai públic en la vida 
comunitària del barri. S’ha impulsat una programació d’activitats culturals i de 
lleure per a les nits d’estiu per a aquells col·lectius i ètnies que utilitzen l’espai 
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públic en zones allunyades dels blocs d’habitatges. Per fer-ho es va contractar 
com a dinamitzadors i coordinadors de les pròpies activitats a 5 representants 
dels col·lectius que utilitzen aquest espai públic, generant així també 
oportunitats laborals i la coresponsabilitat amb ells. S’han creat espais per 
millorar les relacions entre el veïnat i aquests col·lectius i s’ha participat en 14 
taules i altres espais de participació per coresponsabilitzar els veïns del barri, 
entitats i equipaments en la promoció de la bona convivència. El resultat ha 
estat una disminució de més del 50% de les queixes veïnals per sorolls. 
 

 Conflicte carrer del Japó. El conflicte social per la instal·lació d’un centre de 
culte islàmic al carrer del Japó del barri de la Prosperitat ha estat una de les 
qüestions que ha marcat aquest mandat en termes de convivència al Districte. 
El lloguer d’un local per part de la Comunitat Islàmica de Nou Barris va generar 
rebuig i por en alguns sectors del veïnat. El conflicte es va agreujar per la 
irrupció de partits i col·lectius d’extrema dreta i xenòfobs que volien 
capitalitzar políticament aquest rebuig i el desconcert d’alguns veïns i veïnes. La 
resolució final i satisfactòria d’aquest conflicte ha acabat generant un model a 
la ciutat de Barcelona per tractar possibles nous episodis similars. El treball i 
l’estratègia compartida entre el teixit veïnal, les entitats, l’Ajuntament de 
Barcelona i els cossos de seguretat ha estat la clau per a que la instal·lació 
d’aquest centre hagi estat una realitat i a la vegada hagi desmuntat algunes 
percepcions de por i de possibles problemes de convivència que, un cop ha 
obert les seves portes, s’ha demostrat errònies.  
 

 Servei de mediació i de suport a la gestió en les comunitats de veïns i a l’espai 
públic. Aquest servei té com a finalitat el restabliment de les condicions de 
convivència en les escales i en aquells àmbits de l’espai públic on s’han detectat 
problemàtiques convivencials i dificultats relacionals; així com actuacions de 
suport al funcionament formal de les comunitats i de dinamització dels òrgans 
de gestió dels blocs de pisos i escales; mediant en els conflictes entre les parts i 
donant suport en la seva resolució. El servei s’ha ampliat en aquest mandat 
amb un equip de fins a 6 professionals  i una dotació econòmica l’any 2019 de 
356.641 € (un increment del 138% respecte el 2015 (149.808,06€). L’ampliació 
s’ha fet per intervenir tant a l’espai públic com a comunitats de veïns del 
Districte. Aquest equip ha intervingut en 140 comunitats de veïns (18 d’elles 
amb processos d’intervenció integral) que afecten uns 200 habitatges, per 
resoldre majoritàriament demandes socials i conflictes de convivència, entre 
els que resulta especialment preocupant l’augment d’incidents de violència 
masclista. 

 

 Programa de mediació a l’espai públic al voltant del Parc del Turó de la Peira. 
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Dinamització i sensibilització 
 

 Programa de sensibilització i de dinamització de l’ús del Rec Comtal a 
Vallbona. S’ha treballat el manteniment ‘actiu’ d’aquest espai amb els Plans 
d’Ocupació, a més de realitzar diferents activitats de dinamització per a infants 
(Programa Viu l’Estiu al Rec Comtal) i accions d’educació ambiental i ús 
responsable de l’espai. 

 

 Dinamització socioesportiva als espais públics de la Zona Nord. Agents 
dinamitzadors esportius, formats a entitats de la Zona Nord, treballen amb 
joves amb el suport d’un Pla d’Ocupació de dinamització gestionat per l’entitat 
de Ciutat Meridiana Cruïlla i han intervingut en la Plaça dels Eucaliptus, en la 
zona esportiva provisional de Ciutat Meridiana, en la Plaça del Metro, en la 
Plaça Roja i, puntualment, en altres espais de la Zona Nord. 

 
Tinença responsable d’animals 
 
L’ús responsable de l’espai públic i compartit entre els veïns i veïnes i els propietaris 
dels gossos ha estat una qüestió principal d’aquest mandat, tant a nivell de Districte 
com de ciutat. Barcelona es declara una ciutat amiga dels animals. Tot i això, la 
conciliació a l’espai públic que millori tant el benestar dels animals com de les 
persones usuàries és un element bàsic per generar una ciutat que tingui cura dels 
animals de companyia, així com per l’ús i gaudi de tothom. 
 

 Campanya de sensibilització sobre la tinença responsable d’animals 
domèstics. Aquesta campanya s’ha fet conjuntament amb Guàrdia Urbana i 
agents cívics , informant i sensibilitzant sobre l’ús responsable de l’espai públic, 
facilitat als propietaris de gossos bossetes i estris per deixar en correctes 
condicions l’espai públic. La campanya s’ha acompanyat de cartelleria on 
s’indicava com fer un bon ús de l’espai públic, consells i orientacions. Aquesta 
cartellera ha estat situada a llocs estratègics del Districte, com ara a les portes 
dels centres veterinaris. 

  

 Finalment i, de forma pionera a Nou Barris, s’han encetat una sèrie de taules 
de treball entre professionals de mediació i prevenció del Districte, 
propietaris de gossos, associacions de veïns i usuaris de l’espai públic per 
treballar en mesures consensuades que ajudin a minimitzar i conciliar l’impacte 
dels animals de companyia, partint de la filosofia amb la que s’han treballat 
tots els temes relacionats amb la convivència: des de la coresponsabilitat, el 
consens i el reconeixement mutu entre totes les parts com a garantia d’èxit de 
les accions que s’han portat a terme. 
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Desplegament de la policia de barri 
 
Nou Barris va ser el primer districte, el maig de 2017, en fer el desplegament de la 
policia de barri a Barcelona. Un projecte pioner per treballar la seguretat i convivència 
als barris des de la proximitat, la confiança mútua i el treball compartit. Amb 13 
policies de barri, cada barri té un agent destinat i en contacte continu amb la 
ciutadania organitzada, les associacions de veïns, els comerciants i els veïns i veïnes 
que alerten de problemes o molèsties d’aquest àmbit. D’aquesta manera, són els 
referents territorials veïnals de cada barri, com a millors coneixedors del territori, els 
que indiquen als agents les problemàtiques i qüestions a revertir. Tenir un agent 
destinat en exclusiva a cada barri fa que aquestes situacions es puguin tractar en 
profunditat per a una millor resolució i no només des de la emergència. Aquest servei 
ha estat ben rebut pels barris donat que ara tenen un referent clar amb el que 
treballar aquests aspectes en entorns de confiança i de igual a igual. Els policies de 
barri també estan presents a les taules de prevenció de barris i són referents en els 
seus barris, el que garanteix la continuïtat i necessitat d’aquesta figura comunitària. El 
maig de 2018 es va posar en marxa una base de dades relativa a tots els casos que han 
estat gestionats per la Policia de Barri a Nou Barris, que permet informar que des de l’1 
de maig del 2018 fins al 15 de febrer de 2019, la policia de barri de Nou Barris ha 
gestionat un total de 411 demandes que s’han traduït en la gestió de 510 incidències 
(la major part, 347, en relació a l’àmbit de la convivència).  
 
Altres actuacions de prevenció realitzades al Districte durant aquest mandat han estat 
el Projecte de prevenció de la violència masclista a la Zona Nord i el Projecte de 
cohesió entre les noves comunitat veïnals en l’àmbit de remodelació de Trinitat 
Nova.  
 
Governança 
 

 Taules de prevenció de barri. Durant aquest mandat s’han redissenyat les 
taules de prevenció de barri, i s’han ampliat als barris del Turó de la Peira, 
Verdun i Vallbona (passant de 4 a 7 barris que disposen d’aquest espai). Les 
taules s’han transformat en espais de treball on, de forma horitzontal, es 
reuneixen els professionals de prevenció de l’Ajuntament de Barcelona, 
representants de Guardia Urbana i Mossos d’Esquadra i persones de les 
diferents entitats i col·lectius del barri. L’objectiu d’aquestes taules és aïllar i 
definir les problemàtiques i plantejar, de forma conjunta i des de la 
coresponsabilitat, solucions i objectius compartits. Als barris on encara no 
existeixen aquestes taules, s’han impulsat grups de treball per afrontar 
conjuntament problemes específics, com ara la zona de Can Xiringoi, a 
Vilapicina i la Torre Llobeta.  
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Eix 2:  
 

Una Barcelona amb empenta per a una economia plural 
 
La crisi financera i productiva ha deixat seqüeles significatives a Barcelona, 
com ara el creixement de la desigualtat i la pobresa o la cronificació de 
situacions d'exclusió social que demanen línies d’acció per una ocupació 
de qualitat a la ciutat, en especial adreçades als col·lectius més 
vulnerables: dones, joves i persones adultes en situació d’atur de llarga 
durada. Nou Barris concentra bona part de les persones aturades que 
viuen a Barcelona. La taxa d’atur registrat sobre la població adulta del 
Districte és de les més altes de la ciutat, en part pel pes de la població 
amb baixa qualificació. Tot i això, cal destacar que ha disminuït en els 
darrers anys. Durant el mandat s’ha iniciat una transició cap a un model 
socioeconòmic millor integrat a la diversitat de Barcelona, que generi més 
ocupació i de més qualitat i que, en definitiva, posi l’economia al servei de 
les persones. Aquest gir persegueix el reconeixement dels drets laborals i 
les polítiques d’ocupació recuperen la centralitat que havien perdut en la 
política municipal. A Nou Barris s’ha desplegat el Pla de Desenvolupament 
Econòmic de Nou Barris, el marc estratègic d’actuació al Districte en 
matèria de promoció econòmica. 
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 El Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris (PAD 2.4.1), presentat 
com a Mesura de Govern en el Plenari del Districte de 9 de març de 2017, és el 
full de ruta per a la dinamització i transformació socioeconòmica del Districte 
fins al 2021. Consensuat amb representants de 48 entitats presents al territori, 
el pla integra un conjunt d’intervencions que impulsen els diferents actors de 
Nou Barris, tant de l’administració pública com del teixit social i comunitari o 
els agents econòmics. L’actuació que preveu el Pla s’ha definit a partir de la 
diagnosi dels indicadors socioeconòmics, les necessitats socials i veïnals i les 
potencialitats de Nou Barris.  
 
Aquest pla s’estructura en quatre grans àmbits d’intervenció, vuit línies 
estratègiques i 38 mesures. Els eixos estratègics són:  

 
 Ocupació de qualitat  
 Economia de Proximitat 
 Economia Social i Solidària 
 Lideratge públic.  

 
Per fer-ne seguiment es va constituir la Taula d’Activació Econòmica del 
Districte integrada per l’equip de govern i tècnics del Districte, Barcelona 
Activa, la Direcció de Comerç, Comissionat d’Economia Social i Solidària i Pla de 
Barris. Això implica una coordinació de l’Ajuntament en matèria de 
desenvolupament econòmic lligada al territori. D’altra banda, el seguiment 
d’aquest Pla es realitza conjuntament per el Consell Sectorial de Comerç i un 
nou espai de governança, el Consell Sectorial d’Ocupació i Economia Social i 
Solidària, i ha comportat la consolidació d’una figura tècnica específica al 
Districte.  
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2.1. Ocupació de qualitat 

 
La crisi econòmica i l’atur és el problema més greu a Nou Barris. El nombre de 
persones aturades als nostres barris ens situa com el Districte amb més proporció 
d’atur registrat sobre la població respecte el conjunt de la ciutat. En aquest sentit, els 
objectius principals de l’actuació de l’equip de govern del Districte han estat l’impuls 
de l’ocupació de qualitat de les persones de Nou Barris en situació d’atur i la promoció 
del treball digne (PAD 2.4). Així, les actuacions per impulsar l’ocupació a Nou Barris han 
estat: 
 

 Posada en marxa del nou equipament “Nou Barris Activa. Espai per a 
l’ocupació i la promoció econòmica” (PAD 2.4.1), amb serveis que s’adrecen a 
millorar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur, des de la seva posada 
en funcionament s’han atès 1.200 persones, amb els següents serveis:  
- Punt d’informació i orientació laboral, un espai de recerca de feina, 

activitats grupals d’orientació laboral (Barcelona Treball) o un servei 
d’assessorament laboral individualitzat (UBICAT),  

- Punt de Defensa de Drets Laborals, que ofereix assessorament legal 
especialitzat i gratuït per a consultes sobre condicions de treball, i que és 
una eina de nova creació per l’impuls de l’ocupació de qualitat,  

- Punt d’Atenció a l’Activitat Econòmica, que s’adreça a persones o col·lectius 
de persones emprenedores, comerços de proximitat i altres empreses, així 
com a iniciatives d’economia social i solidària,  

- i finalment, a Nou Barris Activa un equip de proximitat a disposició del 
veïnat i dels seus actors socioeconòmics per a donar suport a iniciatives que 
tinguin per objectiu el desenvolupament econòmic del districte i dels seus 
barris. 

 

 Increment dels veïns en situació d’atur contractats per plans d’ocupació o 
altres mesures laborals. Durant aquest mandat, s’han contractat 1.050 
persones (fins el 1er trimestre de 2019) a través dels plans d’ocupació 
gestionats pel districte de Nou Barris, per realitzar feines d’interès social a Nou 
Barris, un 73% d'increment respecte el mandat anterior (607). Aquests plans 
d’ocupació, a més d’acompanyar a la inserció laboral, han contribuït a la millora 
del propi Districte en donar sortida a necessitats de millora de l’espai públic, de 
la convivència i de la dinamització sociocultural.  

 

 Accions de formació ocupacional i professionalitzadora adreçades a veïns en 
situació d’atur. S’han desenvolupat diferents cursos de formació (cambrer de 
pisos, neteja d’immobles, auxiliar de càtering, auxiliar de planxa i arranjament, 
mosso de magatzem, carretoners i manipulació d’aliments) en els que han 
participat 278 persones. També s’ha millorat la formació TIC (Tecnologies de la 
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Informació i les Comunicacions) d’unes 500 persones mitjançant el projecte 
Antenes Cibernàrium. 

 

 Accions de foment de l’ocupació juvenil de qualitat a Nou Barris. La principal 
acció és el Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat 2016-2020, que 
té com a missió promoure l’ocupació juvenil dels 16 als 29 anys, reduint els 
desequilibris territorials i les desigualtats de gènere existents i que cerca 
fomentar la capacitació professional i la millora competencial dels joves, 
vetllant per unes condicions laborals dignes. Aquest pla s’ha concretat en 
diferents actuacions:  

o Conceptualització del model de Les Basses com a punt de millora i 
relació amb l’entorn, elaborant un mapa de recursos ocupacionals i 
formatius. 

o Projecte integral que ha permès la contractació de 10 joves del Districte 
que es troben en situació de vulnerabilitat.  

o Programes de Plans Ocupació Municipal–Garantia d’Èxit en els àmbits 
de rehabilitació i eficiència energètica en col·laboració amb Associació 
de Comerciants de Roquetes.  

o Projecte Itinere Jove: s’ha consolidat el Projecte Salut Mental i Joves a 
les Basses dins del Pla d’Ocupació Jove de Barcelona. És un servei 
adreçat a la orientació i recerca de feina de joves d’entre 16 i 35 anys 
que manifesten malestar psicològic i que tenen dificultats per accedir al 
mercat laboral a causa de condicionats socioeconòmics. Un total de 65 
persones ateses. 

 

 Foment d’ocupació de persones aturades de llarga durada i que pateixen 
problemes de salut mental. En el programa Itinere +45 s’ha atès a 67 persones 
de les quals 40 han estat finalment inserides laboralment. 

 

 Barris d’Oficis. Aquest programa de formació i contractació per a persones en 
situació d’atur o precarietat laboral, que forma part del Pla de Barris, té com 
objectiu aconseguir la inserció laboral de qualitat de les persones participants. 
Per això, les entitats elaboren un pla d’acompanyament a l’ocupació per a cada 
persona que pot durar d’un a tres mesos. La iniciativa es concreta en 12 mesos 
de contractació laboral a jornada completa amb salari de ciutat, que es 
combina amb formació professionalitzadora (30% dels 12 mesos) en 
competències tècniques necessàries per al desenvolupament d’un ofici. El 
programa compta amb un pressupost de 4 milions d’euros, dels quals 960.000 
€ s’han  destinat a Nou Barris. 
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 Programa de suport a la convalidació d’estudis (PAD 2.4.2) servei 
d’assessorament, acompanyament jurídic i subvenció econòmica per facilitar 
que els veïns i les veïnes dels barris de la Zona Nord, Roquetes i Trinitat Nova 
puguin homologar els seus estudis no universitaris cursats a l’estranger. 
D’aquesta manera es vol millorar la seva ocupabilitat. Des de la seva posada en 
marxa, ha atès a més de 80 persones .  

 

 Servei Itinerant d’Orientació Laboral. servei mòbil i itinerant per arribar a la 
població en situació d’atur o precarietat laboral dels barris de Trinitat Nova i 
Vallbona i oferir eines i assessorament en la recerca de feina o millores de 
competències. 

 

 Programa de dinamització nous nínxols d’ocupació i econòmics generadors de 
llocs de treball (PAD 2.4.2). En aquest línia destaquen dues iniciatives: 

o Programa En Prenem Cura de foment de l'economia de les cures a la 
Zona Nord 

o Programes d'acreditacions professionals a Zona Nord. programa de 
suport a la millora competencial per a joves amb ESO (amb la 
participació de 15 joves de la Zona Nord) i el projecte de formació i 
pràctiques per a joves a l'entorn esportiu (amb la participació de 15 
joves de la Zona Nord). 

 

 Programa Cruïlla al Punt (PAD 2.4.2). Projecte de formació i ocupació 
desenvolupat per l'entitat Cruïlla que es tradueix en una nova escola de cuina 
per a joves i restaurant obert a la ciutadania. Aquesta iniciativa està adreçada a 
joves alumnes de 16 a 29 anys que vulguin millorar les seves competències i 
ampliar les seves opcions d’entrar al món laboral. El projecte es desenvolupa 
en un local municipal situat a la plaça de l’Eucaliptus, al barri de Torre Baró i 
combina la formació teòrica i pràctica del sector de l’hoteleria-cuina amb un 
bar-restaurant on els joves ofereixen els seus serveis, i vol contribuir a millorar 
la inserció laboral dels alumnes i revitalitzar la zona. 

 

 Impuls mesures de suport a persones amb responsabilitats familiars 
participants en programes ocupacionals. S’exploren fórmules que facilitin la 
coresponsabilitat familiar, especialment pel que fa a la cura d’infants, 
mitjançant possibles iniciatives de canguratge, col·laboracions amb ludoteques 
i casals infantils que proporcionin espais i recursos i, en el supòsit de situacions 
amb persones dependents a càrrec, s’avaluarà la possibilitat de coordinació 
amb el SAD. 
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 Posada en funcionament d’un espai de reflexió de mesures ocupacionals en 
clau d’innovació social. L’equip tècnic del Pla de Desenvolupament Econòmic 
codinamitza amb les entitats del territori un espai que, amb caràcter 
quadrimestral, fomenta l’intercanvi d’experiències i metodologies amb 
professionals i projectes d’altres territoris amb l’objectiu de reflexionar sobre 
nous models d’innovació social en matèria ocupacional. 

 
El districte de Nou Barris ha realitzat, d’altra banda, una radiografia sobre la 
precarietat laboral al Districte que permetrà dissenyar estratègies eficaces per abordar 
la precarietat laboral, tant per mitjà d’accions de sensibilització adreçades a persones 
contractades com per accions dirigides a les empreses. En aquest sentit, s’ha posat en 
marxa el projecte Nou Barris Treball Digne, que contempla la realització d’accions 
informatives i d’assessorament als treballadors que pateixen precarietat laboral i 
sessions grupals per a la difusió de drets col·lectius.  
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2.2. Desenvolupament i economia de proximitat 
 
 
La situació i la funció del comerç i els serveis de proximitat a Nou Barris demostren la 
necessitat d’intervenir per fomentar el seu enfortiment i l’economia de proximitat 
(PAD 2.1.).  
 
Un dels elements estratègics ha estat la creació d’eines per la millora del comerç 
existent i per lluitar contra la desertització comercial. El comerç de proximitat és un 
element que va més enllà de la generació d’activitat econòmica, també és important 
per la cohesió als barris, fent de espai de trobada de veïns, i cabdals per generar espais 
segurs i millorar les percepcions de seguretat, especialment els situats en planta baixa. 
 

 Anàlisi i explotació de dades del cens dels establiments comercials del 
Districte. L’actualització del cens d’establiments en planta baixa del conjunt de 
la ciutat, finalitzat el primer trimestre de 2017, ha permès obtenir informació 
clau per monitoritzar la salut comercial del Districte i dels seus barris. Aquest 
anàlisi ha permès determinar el tipus d’activitat que s’hi desenvolupa o el 
percentatge de locals buits sobre el total d’establiments, el que facilita el 
disseny d’accions de reforç del comerç i els serveis de proximitat o de creació 
de nova activitat econòmica. 

 

 Creació d’eines per a l’activació de locals buits i contra la desertificació 
comercial. Aquesta mesura contempla l’existència d’ajudes per la rehabilitació 
o l’adequació de locals o pel pagament del lloguers. En aquest sentit, s’han 
identificat al barri de la Trinitat Nova 33 locals, dels quals 10 estan en disposició 
real de ser oferts al mercat. A les Roquetes, s’han identificat 40 locals. De tots 
s’ha elaborat una fitxa informativa en la que consten indicacions per la seva 
adequació comercial i el pressupost aproximat. 
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 Projecte de millora energètica, exterior i accessibilitat a Trinitat Nova. 
Experiència pilot per a la millora dels comerços en els àmbits de l’eficiència 
energètica, imatge exterior i accessibilitat de comerços i serveis de proximitat. 
És un projecte conjunt de la Direcció de Comerç, l’Agència d’Energia de 
Barcelona, l’Institut Municipal del Paisatge Urbà, el Districte de Nou Barris, 
Barcelona Activa, el Pla de Barris, l’Associació de Comerciants i Empreses de 
Trinitat Nova. A aquesta experiència s’han adherit 10 comerços a fer les 
millores a una convocatòria de subvencions específica del 90%. El cost de les 
actuacions és de 170.000 euros i s’abordaran millores que van dels 4.400 als 
21.000 euros. 

 

 Elaboració d’estudis sobre l’oferta i la demanda comercial a Nou Barris. La 
desigual distribució d’establiments comercials al Districte, molt concentrats a la 
zona sud, ha fet necessària l’elaboració d’estudis que permetin creuar l’oferta 
comercial per barris amb la demanda dels seus veïns i veïnes. El primer estudi 
d’aquestes característiques, emmarcat en el Pla de Barris, s’ha realitzat a la 
Trinitat Nova, i posteriorment s’ha estès als barris de la Zona Nord (Ciutat 
Meridiana, Torre Baró i Vallbona) i als barris que s’han vist o es veuran afectats 
per la instal·lació de grans superfícies com Roquetes o el Turó de la Peira. 

 

 Accions d’enfortiment dels comerços de proximitat per millorar la qualitat del 
servei. S’han posat en marxa accions per ampliar les capacitats de comerços i 
serveis de proximitat i millorar la qualitat del servei, pel que fa a millorar 
l’estratègia de producte i de clientela, la comercialització i el màrqueting, la 
gestió de compres i estocs, la gestió econòmica i l’ús de les noves tecnologies. 
Aquestes accions de capacitació afecten a uns 200 comerços del districte. 
D’altra banda, el Programa Comerç al Punt ofereix 12 hores d’assessorament 
comercial als establiments. 

 

 Accions de suport a l’estalvi econòmic. Amb la finalitat d’incrementar la 
sostenibilitat econòmica dels comerços a Nou Barris, s’articulen diferents 
mesures dirigides a reduir la seva despesa corrent (subministraments, compres 
a proveïdors o assegurances, entre d’altres), ja sigui donant suport a l’adopció 
de mesures d’estalvi energètic a través d’intervencions individualitzades; o bé, 
duent a terme accions de compra col·lectiva, amb la finalitat que el màxim 
nombre concertin l’adquisició de béns o serveis i redueixin els seus costos. A 
més d’aconseguir un estalvi econòmic, aquestes accions estan dirigides a 
fomentar la cohesió dels comerços, passar de dinàmiques competitives a 
cooperatives, promoure el consum responsable i reforçar els vincles amb les 
associacions de comerciants.  
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 Projecte d’eficiència energètica Zona Nord i les Roquetes. ofereix un servei 
d’assessorament i sensibilització per a l’estalvi de llum i aigua, a través dels 
joves participants en el Programa Garantia Juvenil, que s’han format i 
contractat en el marc dels plans integrals d’ocupació. 

 

 Projecte Perifèrica 9Barris. Servei d’entrega de compra a domicili al mercat de 
Montserrat en col·laboració amb la Fundació Pare Manel en el marc del 
Projecte B-Mincome. 

 

 Realització de campanyes específiques de visualització del comerç de 
proximitat. El comerç i els serveis de proximitat de Nou Barris representen un 
actiu molt important per a la dinamització econòmica i la cohesió social del 
territori, un actiu que cal reivindicar. Per aquest motiu es desenvolupen 
diferents campanyes per visualitzar l’oferta de béns i serveis del comerç: 

 
o Rutes Pinxu-Panxo, Menja’t Collserola i Nou Barris es Mou. Ja 

consolidades al districte 
 

o Viu Nou Barris. S’ha posat en marxa la web Viu Nou Barris, dissenyada 
per les associacions de comerciants del Districte, amb la finalitat de 
promocionar el comerç a Nou Barris. 

 
o Campanya específica de Nadal: Durant el mandat, s’ha impulsat el 

concurs d’aparadors de Nadal a la Trinitat Nova, les Roquetes i Ciutat 
Meridiana, i la realització de fires i accions de la Direcció de Comerç pel 
Nadal. 
 

o Nit de Tapes al mercat de Canyelles i de la Guineueta en el marc de la 
Festa Major. 

 

 Adequació i millores al Mercat de Canyelles i de la Mercè (PAD 2.1.2). Amb 
l’objectiu d’oferir millors espais, tant als botiguers com als clientes que els 
utilitzen, al Mercat de Canyelles les actuacions han millorat l'accessibilitat de 
l'edifici amb l'enderroc de la rampa de vianants que comunicava les dues 
plantes del mercat, la instal·lació de dos ascensors i el perllongament de 
l’escala existent fins a l’aparcament, amb un pressupost de 627.084 euros. Al 
Mercat de la Mercè s’han millorat les condicions d'accessibilitat i la imatge 
exterior de l'edifici amb la remodelació dels accessos i de la façana del carrer 
de Sant Iscle per fer les entrades accessibles per a persones amb mobilitat 
reduïda i millorant la relació visual amb el carrer, amb un pressupost de 
371.050 euros. D’altra banda, actualment està en marxa un projecte de millora 
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del Mercat de Montserrat i el seu entorn, al barri de les Roquetes. Finalment, 
amb el tancament de les dues darreres parades del Mercat de Núria (Ciutat 
Meridiana), s’ha començat a treballar conjuntament amb les entitats del barri 
per engegar un  projecte de recuperació de comerç de proximitat que doni 
servei a la part alta del barri.   

 

 Foment de projectes d’impuls socioeconòmic del Districte. El 
desenvolupament de projectes provinents d’entitats i agents socials que 
impulsen l’activitat econòmica a Nou Barris és fonamental per impulsar 
l’activitat econòmica al territori, en clau de proximitat, en aquest sentit,  s’ha 
promogut una nova convocatòria de subvencions “Impulsem el que Fas”, que 
té l’objectiu de facilitar i acompanyar projectes d’activació econòmica als barris 
que tinguin un impacte positiu en el territori fomentant l’ocupació, 
l’emprenedoria i l’empresa, el turisme responsable, la instal·lació d’activitat en 
planta baixa, les economies comunitàries i la innovació digital. Un total de 25 
projectes de Nou Barris s’han beneficiat d’aquest programa en les 
convocatòries 2017 i 2018, amb unes subvencions que han estat de gairebé 
600.000 €. 

 

 Assessorament tècnic a projectes comunitaris i d’entitats del territori sobre 
ocupació i desenvolupament local. Aquest assessorament s’adapta a les 
necessitats identificades en cada projecte i va des del suport al disseny de 
projectes fins a l’assistència per a la millora de la gestió interna o per a la 
planificació estratègica. Actualment, en fan ús d’aquesta assistència cinc 
projectes del territori. 

 

 Acostament i obertura del Parc Tecnològic a l’entorn econòmic i social. El Parc 
Tecnològic, que alberga 53 empreses i 450 treballadors, vol obrir-se al veïnat de 
Nou Barris en dues direccions: d’una banda, cap al teixit econòmic de 
proximitat, i de l’altra, cap a les escoles del districte, per tal de fomentar 
vocacions científiques i tecnològiques. Aquesta obertura al teixit econòmic i 
social es materialitza en diverses actuacions:  

o Una campanya per a donar a conèixer els recursos del Parc i a convidar al seu 
ús als ciutadans de Nou Barris.  

o Desenvolupament d’un programa de foment de les vocacions científiques, 
especialment adreçat a l’alumnat dels centres educatius del Districte. Al 2017 
van participar 4 escoles, 18 empreses i 160 alumnes.  

o Disseny del nou espai de l’Ateneu de Fabricació dins el Parc, que s’obrirà al 
veïnat i que treballarà de forma coordinada amb el seu homòleg a Ciutat 
Meridiana en aquesta tasca divulgativa. 
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2.3. Economia social i solidària 
 
 
En l’essència de l’Economia Social Solidària (ESS) hi trobem l’arrelament al territori 
com un dels factors d’impacte i de cohesió del seu entorn immediat. I és així perquè és 
un model que sovint es genera des del propi territori per donar respostes als seus 
reptes i necessitats, a partir d’unes potencialitats que es coneixen prou bé. Nou Barris 
compta amb una presència significativa de formes d’ESS en alguns barris i el seu teixit 
comunitari fa temps que reivindica el rol de l’ESS en el desenvolupament local del seu 
territori. Al llarg del mandat s’han desenvolupat diferents projectes d’impuls i 
acompanyament a iniciatives del territori en l’àmbit de l’economia social i solidària:  
 

 Punt Itinerant d’Assessorament especialitzat i personalitzat en economia 
social i solidària. Experiència pilot iniciada al novembre de 2017 i que ofereix 
servei d’acompanyament i impuls de projectes socioeconòmics, suport a 
persones emprenedores, consolidació i enfortiment d’organitzacions entitats i 
empreses de l’àmbit de l’economia social i solidària, especialment als barris de 
Porta i les Roquetes. 

 

 Accions de sensibilització i acompanyament a persones i iniciatives del 
Districte, especialment als barris de Porta i de les Roquetes. 

 

 Secretaria Tècnica amb expertesa sobre agroecologia i Economia Social i 
Solidària amb l’objectiu d’acompanyar i donar suport tècnic als projectes 
detectats al territori en l’àmbit eix muntanya. 
 

 Impuls d’iniciatives de consum responsable i economia solidària. S’ha donat 
suport  institucional i ajuts materials a iniciatives del territori que promoguin el 
reciclatge, el consum responsable i l’intercanvi promovent una economia social 
i solidària. En aquest sentit, destaca la consolidació i el suport als projectes 
Mercat Importa i a projectes de Roquetes. 
 

 Ampliació dels horts urbans ecològics i comunitaris i Projecte Agrovallbona. 
S’han implantat nous horts urbans al Districte, dos en el marc del Pla Buits al 
passeig de Valldaura i al carrer del Pintor Alsamora, i un altre en el marc del Pla 
de Barris com l’hort comunitari a Torre Baró. Aquest horts són espais 
gestionats per entitats, veïns i veïnes que promouen una formació agrícola, 
d’autoconsum més igualitari i just. En total, actualment hi ha al Districte fins a 6 
horts comunitaris en funcionament. A més es preveuen altres horts 
comunitaris en el marc del Projecte de les Feixes de la Trinitat Nova i del Pla 
Director de Vallbona. 
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Eix 3:  
 

Una Barcelona més humana i en transició ecològica 
 
Barcelona treballa per ser una ciutat saludable on viure-hi. Els esforços 
s’han centrat en canviar els usos de l’espai públic i els hàbits de mobilitat, 
repensar i reutilitzar la ciutat per fer-la més amable, sostenible i de 
dimensió humana, tot impulsant el verd i la gestió ecològica de la ciutat. 
En aquest sentit, s’han posat en marxa un gran nombre d’iniciatives per 
preservar la vida veïnal, la quotidianitat, i fer-ho incorporant Barcelona en 
l’avantguarda de la mobilitat sostenible i de la transició energètica cap a 
un nou paradigma en la gestió de l’energia i dels subministraments bàsics 
a través d’un major control públic orientat a l’eficiència energètica i a un 
règim tarifari socialment més just. 
 
L’objectiu de l’equip de govern durant aquest mandat ha estat garantir la 
màxima qualitat del medi ambient i de l’espai públic a Nou Barris, posant 
l’accent en la quotidianitat i incorporant la perspectiva de gènere. Així, des 
de l’equip de govern del Districte s’estan impulsant actuacions i projectes 
de regeneració i transformació urbana en el conjunt dels barris del 
districte, amb una aposta per la defensa de l’espai públic i la millora de 
l’urbanisme, per garantir que sigui accessible per a tothom, cohesionador i 
vertebrador de la vida als barris. Un objectiu que s’aconsegueix amb 
accions i plans que vetllin per la qualitat en la prestació dels serveis urbans 
i la regeneració de la trama urbana en benefici de les persones i d’un espai 
públic que afavoreixi la vida quotidiana. 
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3.1. Medi ambient, espai públic i urbanisme pels barris 
 
 
Construir una Barcelona més sostenible és construir una Barcelona per viure-hi millor, 
garantint el dret a la ciutat, per viure-hi de forma digna i saludable. Per aquest motiu, 
durant aquet mandat les accions del govern de Districte han tingut com a objectius 
prioritaris millorar la qualitat de l’espai públic i dels elements urbans i garantir la 
compatibilitat d’usos de l’espai públic, i tot això fent-lo a nivell de barri com a peça 
bàsica on construir la ciutat a escala humana 
 
En aquest context, l’equip de govern del Districte ha impulsat la regeneració i 
transformació urbana dels barris del Districte des de la iniciativa pública fent una 
aposta ferma per la defensa de l’espai públic i la millora de l’urbanisme dels nostres 
barris. 
 
Un nou urbanisme, que posa l’accent en la quotidianitat i incorpora la perspectiva de 
gènere i que dona resposta a les necessitats dels infants i de la gent gran, un 
urbanisme fet a la mida de les persones. 
 

 Pla de millora i rehabilitació de l’espai públic en el conjunt dels barris del 
districte que prioritzin la vida quotidiana (PAD 3.1.1 / 3.3.1.). S’ha impulsat la 
regeneració urbana per rehabilitar i recuperar els barris del Districte. En aquest 
sentit s’han fet actuacions de millora en el conjunt dels carrers que han permès 
la renovació integral de les seves infraestructures amb criteris d’accessibilitat i 
millora de la eficiència energètica en l’enllumenat, s’ha incrementat la 
superfície del verd amb l’arbrat, s’ha instal·lat nou mobiliari urbà, s’han renovat 
les xarxes de clavegueram i s’han soterrat algunes línies elèctriques.  

 
En aquest mandat s’ha actuat en 56 carrers, places i espais públics del Districte 
amb una inversió global de gairebé 60  milions d’euros, que ha representat: 

o Intervenir en 112.000 m2 d’espai públic. 
o Desbrossar 1.229 hectàrees de zona verda. 
o Crear i millorat 31.673 m2 de zona verda. 
o Pavimentar i asfaltar 103.015 m2. 
o Incrementar 17.687 m2 de vorera. 
o Soterrar 8.000 metres lineals de cablejat i serveis. 
o Plantar 720 arbres. 
o Instal·lar 336 bancs i cadires. 
o Col·locar 11 noves fonts d’aigua potable. 
o Instal·lar 873 nous fanals i lluminàries. 
o Instal·lar 24 noves marquesines. 
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 Pla d’adequació i millora de les àrees de jocs infantils i creació de noves amb 
accessibilitat per a nens i nenes amb diversitat funcional (PAD 3.1.2). Es 
treballa en l’adequació i modernització de les àrees de joc infantil i crear-ne i 
adaptar-ne altres per a nens i nenes amb diversitat funcional, garantint l’accés 
a l’espai públic i als seus recursos i serveis a tothom. Concretament en aquest 
mandat s’han fet 11 noves àrees de jocs infantils i s’ha remodelat 24 àrees 
existents, amb una inversió global de 2,4 milions d’euros. 

 

 Construcció de la nova àrea d’esbarjo per a gossos a l’Avinguda Meridiana i 
Pla d’adequació de zones d’esbarjo per a gossos (PAD 3.1.4. / 3.1.3.). 
Barcelona compta amb més de 100 àrees per a gossos. En aquest sentit, a Nou 
Barris s’ha augmentat i millorat les zones d’esbarjo per a gossos del districte, 
contribuint a mantenir en millors condicions l’espai públic i millorant el servei 
als propietaris i propietàries d’animals de companyia. El Districte ha 
incrementat les àrees de gossos passant de 7 a 10, amb la construcció de les 
noves àrees de l’Av. Meridiana, a la Plaça Sóller (en execució) i al Parc Central 
de Nou Barris (en licitació) i ha fet actuacions de millora i ampliació en dos 
àrees més la del parc de la Guineueta i de Can Dragó, amb una inversió global 
de 1,7 milions d’euros. 
 

 Revisió de determinats àmbits de planejament per millorar l’urbanisme dels 
barris (PAD 3.3.2). 

 
o MPGM per a la desafectació del passatge de Santa Eulàlia. (A.D. 28-07-

2017), ha establert la conservació del conjunt de cases del passatge, 
com a patrimoni històric i generant un nou espai verd per al barri i amb 
un a reserva per a futur habitatge dotacional al Districte. 

o MPGM en l'àmbit de la Illa Q del Turó de la Peira. (A.F. 15-12-2017), ha 
fet viable la futura construcció d'un nou equipament. 

o Modificació PGM dels àmbits de l’antic camp de futbol i del Torrent 
del Bosc a Ciutat Meridiana per a la concreció de les futures 
necessitats d'equipaments. S’ha iniciat el procés participatiu per a la 
tramitació d’aquesta modificació que ha de permetre concretar i ajustar 
les qualificacions urbanístiques de diferents àmbits del barri per a fer 
possible la futura construcció dels equipaments necessaris. 

o Anàlisi urbanístic de l'àmbit al voltant de l'amfiteatre per possibles 
equipaments al barri de Roquetes per a la generació i creació de sòl 
d’equipaments. 

o Pla de Futur de Can Peguera 
o Pla Director de Vallbona. 
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3.2. Verd urbà i biodiversitat 
 
 
Qualitat de vida també significa una ciutat més verda, on tothom pugui gaudir del 
contacte de la natura a prop de casa. En aquest sentit, l’actuació de l’equip de govern 
del Districte ha estat promoure una millor connectivitat dels barris amb els espais 
naturals de Collserola i del riu Besòs, i ampliar i millorar el verd urbà a Nou Barris. 
 

 Millora de la connectivitat entre Collserola i Nou Barris a través de corredors 
verds (PAD 3.2.1.). S’estan fent diversos estudis per dissenyar i millorar els 
corredors verds des de les àrees centrals del Districte cap a la Serralada de 
Collserola, concretament en les àrees de Canyelles i en el marc del projecte de 
Les Feixes a Trinitat Nova. 
 

 Millora de la xarxa de centres d’interpretació i educatius mediambientals i 
històrics, amb el foment d’activitats educatives i culturals al seu entorn (PAD 
3.2.2 / 3.2.3). S’han millorat les relacions i sinèrgies del Castell de Torre Baró, 
recuperat el 2014, amb altres espais singulars de Collserola i del districte, com 
la Casa de l'Aigua o el Rec Comtal i entitats com el Consorci del Parc de 
Collserola, amb l’Arxiu Històric de Roquetes. Així, s’ha posat en marxa un 
projecte d’educació mediambiental i de dinamització dels entorns naturals del 
Districte, amb la creació d’una xarxa d’itineraris al voltant del punt central del 
Castell de Torre Baró i de la Casa de l’Aigua, amb altres espais singulars de 
Collserola i del Districte, com el Rec Comtal; i amb la realització d’activitats, 
tallers i rutes per Collserola especialment dissenyades per infants, joves i 
famílies. També es treballa en el foment d’activitats de dinamització a la part 
del Rec Comtal de Vallbona per sensibilitzar la població sobre aquest recurs 
històric i natural i que això contribueixi a un millor manteniment i dignificació 
d’aquest espai.  

 

 Millora de la connectivitat entre els barris de Vallbona i Ciutat Meridiana amb 
Montcada (PAD 3.2.4.). S’han creat nous punts de connexió entre la Zona Nord 
de Nou Barris (Ciutat Meridiana i Vallbona) amb el municipi de Montcada 
(barris de Can Cuiàs i Can Sant Juan) pels espais naturals del Torrent del Bosc i 
el Rec Comtal, millorant la mobilitat de les persones i les connexions entre 
aquests territoris. En aquest sentit, hi ha tres gran actuacions:  

o Actuacions de millora al Rec Comtal 
o Millora de la connexió Vallbona-Can Sant Joan pel carrer d’Oristà. 
o Millora de la connectivitat Ciutat Meridiana-Can Cuiàs a través de 

l’Aqüeducte (projecte en redacció).  
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 Actuacions de millora de l’arbrat (PAD 3.2.5.). S’ha elaborat un estudi de les 
espècies arbòries més adients a posar al diferents espais del districte. Nou 
Barris compta amb un patrimoni de més de 22.500 arbres en trama urbana 
(l’11% del total de l’arbrat a Barcelona), amb una diversitat important 
d’espècies, tot i que més del 17% de l’arbrat actual és plàtan d’ombra. Cal, per 
tant, intentar disminuir la seva presència augmentant la diversificació, fins que 
cap espècie superi el 15% de la població d’arbrat. Cal tenir en compte que la 
proximitat dels barris del districte a la Serra de Collserola fa que no totes les 
espècies siguin aptes per la seva plantació, i cal evitar aquelles que són 
considerades com a potencialment invasores. A les obres i noves 
urbanitzacions que promou el Districte, es vetlla per introduir noves espècies 
d’arbrat o plantar espècies ja existents al districte però actualment amb una 
presència molt reduïda. En funció de l’adaptació d’aquestes noves espècies, el 
Districte anirà recollint un catàleg d’espècies arbòries adients que serveixi de 
base d’elecció d’espècies d’arbrat per a nous projectes. En aquest mandat 
s’han plantat 720 arbres nous al Districte. 

 

 Millora dels parc i jardins del districte i ampliació del verd urbà (PAD 3.2.6). El 
Districte ha dut a terme diferents actuacions de millora dels parcs ja existents i 
s’han urbanitzat noves zones verdes en diferents barris, amb una inversió 
global de 5,1 milions d’euros: 

o Remodelació del Parc de la Guineueta.  
o Actuacions de millora al Parc de Serra Martí.  
o Obres d’urbanització de la Plaça de les Dones. Creació d'un espai verd al 

barri de Roquetes que inclou un itinerari adaptat per a les persones amb 
mobilitat reduïda i s'acompanya de plantacions d'arbres i plantes 
arbustives amb mobiliari urbà i enllumenat que facilita l'estada i el 
descans dels usuaris. Aquest espai homenatja la lluita feminista de les 
veïnes del Districte i compta amb un conjunt de poemes elaborats pels 
col·lectius i entitats feministes i de dones de les Roquetes i Nou Barris 
incrustats pel terra de la plaça. 

o Urbanització nova zona verda a la Plaça de la Terra, al barri de la Trinitat 
Nova. La urbanització d’aquest interior d'illa inclou itineraris accessibles, 
una elevada proporció de superfície amb vegetació i un sistema drenant 
de recollida d'aigües pluvials. 

o Urbanització nova zona verda a l’entorn de la piscina del Turó de la 
Peira. L’interior d’aquesta illa s’ha transformat en un gran jardí amb espai 
per a la gent gran, jocs infantils i lleure, presidit per un jardí vertical situat 
a la façana lateral de la nova piscina del Turó de la Peira. 
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3.4. Mobilitat sostenible 
 
 
Un dels objectius del Districte durant el mandat ha estat tornar els carrers a les 
persones i garantir una mobilitat per a tothom, el que significa ampliar i potenciar el 
transport públic. Aquest repte passa per resoldre i corregir els alarmants nivells de 
contaminació, per uns barris pacificats i connectats, una mobilitat sostenible, 
accessible, segura i amable, tant pels vianants com per les bicicletes, i per un transport 
públic eficient, net i accessible. En definitiva, per canviar el model de com ens movem 
per la ciutat. 
 

 Pla de Mobilitat del Districte (PAD 3.4.1.). el compromís va ser deixar definit i 
plantejat un full de ruta amb les línies estratègiques i les mesures a 
desenvolupar en els propers anys per a la millora de la mobilitat a Nou Barris i 
això s’ha fet a través de la elaboració, d’una manera participada amb les 
entitats del districte, del “Pla de Mobilitat del Districte”. En aquest pla es recull 
la diagnosi sobre els nivells de servei de cadascun dels models de transport i 
l’anàlisi de la seva adaptabilitat a les necessitats del residents del districte i de 
les problemàtiques puntuals i específiques de cada barri, per a partir d’aquí 
fixar 8 línies estratègiques i 37 actuacions principals a desenvolupar per 
aconseguir l’objectiu marcat d’arribar a un model de mobilitat més sostenible, 
segura, equitativa i eficient; potenciant la mobilitat dels vianants i de les 
persones amb mobilitat reduïda, prioritzant el transport públic de proximitat, 
impulsant la mobilitat en bicicleta, millorant la eficiència de la mobilitat en 
vehicle privat reduint el seu impacte ambiental i sobre la qualitat de l’aire i la 
seguretat, optimitzant i ordenant l’estacionament, promovent una distribució 
urbana de mercaderies més eficient i aconseguint un districte amb seguretat 
viària.  

 

 Millores en els serveis de Transport Públic del Districte (PAD 3.4.1.). 
Paral·lelament a la elaboració del pla de mobilitat, el compromís en aquest 
mandat era la introducció de millores concretes en el transport públic, entre les 
que es poden destacar:  
 

o Millora  del servei dels busos de barri. S’ha recuperat el servei del Bus 
de Barri els diumenges i festius, s’ha modificat i ampliat el recorregut de 
la línia 122 per millorar el servei al barri del Turó de la Peira i s’ha doblat 
la freqüència de pas de la línia 97 a Vallbona. 
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o Ampliació de la nova xarxa de bus. Arribada al Districte de cinc línies de 
la nova xarxa de bus (línies d’alta freqüència): H2, H4, V29, D40 i D50. 
S’ha passat d’una nova línia a l’anterior mandat (V27) a sis línies que 
arriben a Nou Barris i connecten la Zona Nord amb la resta de la ciutat. 
També s’ha ampliat el recorregut de la línia nocturna N3 fins a Vallbona. 
 

o Posada en marxa del nou Servei del Bus a Demanda a Torre Baró que 
funciona des del gener de 2019. Aquest sistema pioner a Barcelona no 
té un recorregut fixe sinó que és a demanda dels usuaris en funció de 
les seves necessitats i es sol·licita mitjançant un telèfon gratuït o una 
aplicació mòbil en la que es demana l’hora i parada. La prova pilot s’ha 
pogut fer gràcies al Pla de Barris. La posada en funcionament ha suposat 
una despesa global de 870.000 euros. Aquest nou transport públic 
ajustat a les necessitats i característiques del barri ha permès posar en 
connexió la part alta de Torre baró amb la part baixa on estan tots els 
serveis,  equipaments i connexions amb altres modes de transport, una 
demanda històrica del veïnat. 

 
o Instal·lació de 24 noves marquesines. 

 

 Millores del transport en bicicleta (PAD 3.4.2.) un altre dels objectius era 
potenciar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport, equiparant-lo a l’oferta 
mitjana de la ciutat, promovent així al districte una mobilitat més ecològica i 
sostenible. Entre les actuacions portades a terme tenim: 

o La connexió de Nou Barris amb la resta de ciutat amb la nova xarxa de 
carrils bici amb la construcció del carril bici a l’avinguda de Rio de 
Janeiro. 

o Augment del nombre d'estacions de Bicing i instal·lació de Bicing 
elèctric als barris del Districte. El gener de 2019 s’ha posat en marxa la 
primera fase del desplegament del nou servei del Bicing a Barcelona, 
amb més serveis (funcionament 24 hores els 365 dies de l’any), amb 
més bicicletes i 95 estacions més i amb el nou servei de bicis elèctriques. 
Pel que fa a Nou Barris hi guanyarem 16 noves estacions de Bicing 
concentrades en els barris de muntanya (Prosperitat, Verdun, 
Guineueta, Canyelles, Roquetes, Trinitat Nova, Ciutat Meridiana i 
Vilapicina i la Torre Llobeta) 
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 Millora de la seguretat i l’accessibilitat dels desplaçaments a peu pel Districte 
(PAD 3.4.3). Una de les prioritats ha estat també potenciar i millorar la 
mobilitat dels vianants, amb especial atenció a les persones amb mobilitat 
reduïda, generant sobre tot itineraris més accessibles, que connectin amb els 
equipaments i millorant la seguretat dels desplaçaments. 

o Instal·lació de semàfors a diferents cruïlles del Districte, com el nou pas 
de vianants semaforitzat a la cruïlla de l’avinguda Meridiana i el passeig 
de Fabra i Puig. 

o Actuacions en 56 carrers, places i espais públics del districte per millorar 
l’accessibilitat en 17.687 m2 de voreres, soterrant 8.000 m de línies de 
cablejat i serveis, instal·lant 336 bancs i cadires, 11 noves fons i 873 
nous fanals d’enllumenat.  

o Ampliació dels itineraris assistits mitjançant escales mecàniques i/o 
ascensors, com per exemple la primera fase d’escales mecàniques (amb 
obres en execució) de connexió del carrer de les Agudes amb la Plaça 
del Metro de Ciutat Meridiana, o la instal·lació d’un nou ascensor de 
connexió del carrer Aiguablava en el marc de les obres d’urbanització 
dels interiors que s’estan executant. 

o Obres de connexió del carrer de Pedraforca amb el carrer de les Agudes. 
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3.5. Energia i canvi climàtic 
 
 
Una ciutat sostenible és la que pot perdurar en el temps i té futur. En aquest sentit, cal 
avançar en el consum responsable i en la prevenció, la reutilització i el reciclatge. Així, 
estendre la cultura de la sostenibilitat és un objectiu que no es pot aconseguir sols, cal 
la complicitat i la implicació dels agents ciutadans, associacions cíviques, ambientals i 
socials. Els objectius de l’actuació de l’equip de govern del Districte en aquest àmbit 
han estat afavorir els models energètics ecològics i eficients en l'àmbit públic, millorant 
els estàndards ambientals.  
 
A nivell de ciutat, destacar una actuació amb la posada en funcionament d’un 
operador energètic municipal amb l’objectiu de promoure les energies renovables, 
crear una comercialitzadora i caminar cap a la sobirania energètica i l'autosuficiència 
de la ciutat per reduir el consum d’energia fòssil. 
 

 Estratègia per a la transició energètica al districte de Nou Barris (PAD 3.5.1). 
En aquest sentit s’han realitzat diferents actuacions: 
 

o Punt de compostatge del barri de Porta. S’ha creat un punt de 
compostatge al costat de l’hort de Can Valent, al carrer del Pintor 
Alsamora. Aquest espai està gestionat per l’Assemblea d’Aturats i 
Aturades de Nou Barris en el marc del Pla Buits i consta de tres calaixos 
d’un metre cúbic aproximadament, amb capacitat de gestionar les 
restes orgàniques de fins a 30 o 40 famílies. 
 

o Pla millora de l'enllumenat públic. El desenvolupament d’un pla de 
millora i renovació de l’enllumenat públic amb la implementació de la 
tecnologia LED, amb la substitució de columnes i lluminàries actuals i la 
instal·lació de cablejat amb una inversió global de 3,7 milions d’euros. 
L’actuació principal ha estat la renovació integral de l’enllumenat del 
Parc Central. A més s’han dut a terme actuacions en diversos carrers del 
Districte, per aconseguir les necessàries condicions de seguretat i 
d’eficiència energètica en tots i cadascun dels barris, cal destacar les 
renovacions totals de la instal·lació dels carrers Isard i Gasela a la 
Guineueta, de la Plaça Roja a Ciutat Meridiana, dels jardins de l’Amistat 
a Trinitat Nova, i dels carrers Cistellet i Rivelles a Can Peguera. 

 
o Actuacions de millora de l'eficiència i l’estalvi energètic als 

equipaments i dependències municipals del Districte per part dels 
serveis de manteniment del mateix Districte o de les àrees, tant en el 
manteniment ordinari com en el desenvolupament de projectes de 
renovació d’oficines i equipaments municipals o noves construccions. 
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o Desenvolupar un programa de conscienciació i educació sobre la 

cultura energètica. Iniciativa de ciutat desenvolupada en alguns 
equipaments i dependències municipals sota el nom de Marató 

d’Estalvi Energètic. 
 

o Pla Ambientalització del Districte. Durant l’any 2018 i de forma 
participada i transversal per part de personal de tots els departaments  
districte, s’ha desenvolupat aquest pla, que marca les grans actuacions 
a realitzar en tots els àmbits de la sostenibilitat, entre ells l’estalvi i 
l’eficiència energètica durant els propers anys. 

 
o Increment de la generació energètica renovable i local. Un dels 

objectius de l’actual govern ha estat el impulsar la màxima generació 
energètica renovable i local (autoproducció) a nivell de l’Ajuntament 
com de la ciutadania. En aquest sentit, potenciar la generació d’energia 
elèctrica en terrats i cobertes (tant de particulars com municipals) i en 
l’espai públic son objectius per avançar en la transició cap a la sobirania 
energètica. Entre les actuacions més destacables estan els projectes per 
a la instal·lació de plaques solars en 4 equipaments del districte 
(Ateneu Popular de Nou Barris, CEM Cotxeres Borbó, Biblioteca 
Vilapicina i EBM El Vent) i a l’espai públic en 3 pèrgoles de Via Favència.   
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Eix 4: Bon Govern 
 

Una Barcelona participativa que garanteixi el bon 
govern 
 
Nou Barris és un districte amb una gran vida associativa i una ciutadania 
activa amb una llarga tradició d’autoorganització i de gestió ciutadana dels 
serveis i dels equipaments municipals amb vocació de vida comunitària. La 
prioritat del Districte durant aquest mandat ha estat posar en valor, 
facilitar i fomentar aquests processos d’associacionisme, 
d’autoorganització i de gestió cívica com espais de cohesió social, 
enfortint els projectes associatius i apoderant i reforçant els vincles 
comunitaris. D’aquesta manera es vol fer possible un govern obert, 
transparent, participatiu, exemplar i vigilant davant les males praxis. 
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4.1. Govern transparent i rendició de comptes 
 
 
L’objectiu de l’equip de govern durant aquest mandat ha estat demostrar que són 
possibles altres formes de governar focalitzades en la ciutadania i basades en la 
coresponsabilitat i la coproducció de polítiques públiques entre tècnics, polítics i 
ciutadania.  
 

En aquest sentit, el repte durant el mandat ha estat desenvolupar i crear espais i 
mecanismes que fessin possible una administració col·lectiva i democràtica que 
reforcés els mecanismes de transparència institucional i garantís el compromís amb 
l’honestedat i el bon govern.  
 
A nivell de Ciutat, les actuacions més destacables: 
 

 la creació de l’Oficina per a la Transparència i Bones Pràctiques, per garantir 

que la gestió municipal es regeix per aquests principis 

 la posada en funcionament del Portal de Transparència 

 la constitució del Consell Assessor per la Transparència 

 l’aprovació del Codi Ètic i de Conducta per a càrrecs electes i personal directiu 

 la posada en marxa de la Bústia Ètica, un canal de denúncies ciutadanes i del 

propi personal municipal contra la corrupció o qualsevol altra mala pràctica 

lesiva per al bon govern de Barcelona  

 la creació de l’espai Pressupost Obert i del web Espai web de recursos i 

indicadors dels programes. 
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4.2. Participació ciutadana  
 
Durant aquest mandat, l’equip municipal s’ha centrat en revisar els instruments de 
participació del Districte; millorar els canals i processos de participació; en promoure la 
utilització de nous espais i mitjans digitals que permetin augmentar la participació i 
fer-la més accessible, oberta i transparent; i en avançar en noves formes de gestió i 
coproducció de polítiques públiques que promoguin noves formes de governança i de 
gestió publico-comunitària, més horitzontals i acostades a la ciutadania.  
 
A nivell general com a Ciutat el més destacable ha estat: 
 

 L’aprovació del nou Reglament de Participació Ciutadana, fruit d’un procés 
conjunt amb les entitats i els grups municipals, un reglament que ha d’ampliar 
la capacitat d’incidència política de la ciutadania en els assumptes de la ciutat; 
que dona suport al desplegament de les iniciatives ciutadanes per donar més 
capacitat d’incidència a la ciutadania en l’acció de govern.  

 S’ha desenvolupat i posat en marxa la Plataforma de Participació Ciutadana 
‘Decidim Barcelona’, que ha servit tant pel procés participatiu del PAM i del 
PAD de Nou Barris, com d’altres processos participatius, iniciatives ciutadanes i 
òrgans de participació. 

 
I a Nou Barris, en concret, s’han dut a terme diferents actuacions: 
 

 Pla de millora de la participació ciutadana (PAD 4.2.1,). L’equip de govern 
treballa en la revisió dels instruments de participació del Districte en el marc 
del nou Reglament de Participació Ciutadana; en la promoció d’espais de 
participació i deliberació entre el govern i la ciutadania, amb major obertura a 
l'acció ciutadana i a una participació real i tangible; i en la modificació de les 
dinàmiques dels òrgans de participació per fer-los més deliberatius i menys 
consultius, afavorint la presa de decisions conjuntes. En aquest sentit 
destaquen: 

o La creació de nous consells sectorials que responen a prioritats 
polítiques, com ara el Consell pel Dret a l’Habitatge, el Consell Sectorial 
de Convivència i Participació, o el Consell d’Economia social.  

o El treball per enfortir la relació amb les entitats mitjançant el reforç 
dels espais de seguiment de l’acció de govern (Grup Motor PAD, 
comissions de seguiment dels consells de barri, etc.), que afavoreixin la 
participació real i tangible dels ciutadans i la presa de decisions 
conjuntes en projectes estratègics com el Pla d’Acció per la Cohesió i els 
Drets Socials de Nou Barris, els Plans de Barri, el Pla de 
Desenvolupament Econòmic, la Revisió del Pla d’Equipaments del 
Districte o el Pla de Futur de Can Peguera. 
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o La creació d’una figura tècnica al Districte referent de Democràcia 
Activa. 
 

 Desenvolupament de processos de participació específics al Districte (4.2.2.). 
En aquest mandat s’han portat a terme al Districte fins a 20 processos o espais 
participatius (tant formals en desplegament del nou Reglament de Participació 
Ciutadana com d’altres accions participatives amb la creació d’espais de 
seguiment i treball); tant per l’elaboració i seguiment de plans i programes 
estratègics del Districte, com per a projectes més concrets.  

 
Els principals processos de participació desenvolupats al Districte són: 
 

o Elaboració del propi Pla d’Actuació del Districte (PAD) amb la creació 
d’un Grup Motor que va treballar des de l’inici en la seva configuració i 
que s’ha mantingut com espai de seguiment de la seva execució. 
 

o Elaboració del Pla d’Acció per la Cohesió i els Drets Socials de Nou 
Barris, amb la celebració d’unes Jornades de Treball específiques. 

  
o Revisió del Pla d’Equipaments del Districte (PED). El Pla d'Equipaments 

és la eina de planificació global que recull les necessitats del Districte en 
matèria d'equipaments. S’ha estat treballant en la revisió del PED vigent 
fins al moment per actualitzar-lo a les necessitats actuals i futures, 
conjuntament amb la ciutadania i teixit social del Districte.  

 
o Plans d’Intervenció del Pla de Barris. El Pla de Barris és un projecte de 

ciutat que actua en els barris més desafavorits amb la voluntat de 
contribuir a la reducció de les desigualtats. Un dels àmbits transversals 
en els que actua és l’apoderament de les entitats i de la ciutadania. Per 
aquest motiu, s’han impulsat sessions i accions participatives amb el 
veïnat en el disseny, el desplegament i el seguiment del pla. 

 
o Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris (PDE). Aquest pla, 

que prioritza mesures de foment de l’ocupació i de dinamització del 
comerç de proximitat, és fruit d’un procés d’anàlisi, reflexió i debat amb 
representants de 48 entitats del territori. 

 
o Pla de Futur de Can Peguera. Actualment s’està treballant amb la 

Comissió de seguiment i els grups de treballs. 
 

o Pla Director de Vallbona. S’ha impulsat la implicació veïnal en 
l’elaboració d’un pla per a la transformació urbana a Vallbona que 
englobi les actuacions que s’hi duen a terme i que defineixi l’abast de 
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les actuacions que cal dur a terme, els usos d’aquests espais i els 
equipaments que se’n derivin. Igual que en el Pla de Futur de Can 
Peguera, s’estan fent sessions de participació. 

  
o Pla de Mobilitat del Districte. Actualment s’està treballant, amb la 

col·laboració de les entitats i els veïns del Districte i els departaments i 
administracions competents, en l’elaboració d’un pla de millora de la 
mobilitat als barris de muntanya, la connexió amb la resta del Districte i 
de la ciutat i la introducció de millores en el transport públic i la xarxa 
de carrils bici, amb una atenció especial a les persones amb diversitat 
funcional. 

 
o Processos i accions participatives per l’elaboració dels criteris de tot un 

conjunt de projectes, tant d’urbanitzacions d’espais públics com de 
construcció de futurs equipaments, amb la constitució de les 
corresponents comissions de seguiment: 

 Construcció nou CEM Turó de la Peira. 
 Redacció del projecte i seguiment de la re-urbanització de la 

plaça de Sóller i ampliació de l’equipament de l’Ateneu la Bòbila. 
 Redacció del projecte del futur equipament Ideal Flor. 
 Procés Participatiu Mina de la Ciutat.  
 Procés Participatiu Zona esportiva antic camp de futbol de Ciutat 

Meridiana. 
 Marxes exploratòries i accions participatives en els projectes 

dels interiors dels carrers d’Aiguablava i les Feixes de Trinitat 
Nova. 

 Comissió de seguiment per l’elaboració del projecte de nova 
Escola Bressol a la Masia de Can Carreres (es constituirà en les 
properes setmanes).  

 Comissió de seguiment per l’elaboració del projecte de nou 
Mercat de Montserrat (es constituirà en les properes setmanes).  

 Comissió de seguiment per l’elaboració del projecte del nou 
CEM Artesania (es constituirà una vegada finalitzi el concurs 
d’idees)  
 

o Procés participatiu per iniciar la tramitació de la Modificació del PGM 
en els àmbits d’equipaments de Ciutat Meridiana. 

 
 

  



 

 

Districte de Nou Barris 

 

71 | P à g i n a  
 

4.3. Acció comunitària 
 
Barcelona, i el districte de Nou Barris especialment té una gran vida associativa i una 
ciutadania activa amb una llarga tradició d’autoorganització i de gestió ciutadana dels 
serveis i dels equipaments municipals amb vocació de vida comunitària. En aquest 
sentit, la feina feta durant aquest mandat s’ha focalitzat en promoure la gestió 
comunitària i de proximitat dels equipaments i els espais públics. 
 
En l’àmbit de Ciutat s’ha impulsat, el Pla Municipal d’Acció Comunitària per 
desenvolupar i disposar d’un marc conceptual i estratègic comú que permeti compartir 
i articular les diferents perspectives sectorials d’intervenció comunitària, desenvolupar 
estratègies i projectes i facilitar l’enfortiment ciutadà per desenvolupar projectes 
comunitaris. També s’ha creat el Programa Patrimoni Ciutadà d’ús i gestió 
comunitària pel desenvolupament d’un marc comú per democratitzar la gestió del 
patrimoni públic municipal i per promoure noves formes d’interacció entre 
l’Ajuntament i les iniciatives ciutadanes comunitàries per a projectes sense ànim de 
lucre. 
 
En l’àmbit de Districte s’ha impulsat:  
 

 Promoció de l’acció comunitària per a la millora social i l’enfortiment de 
l’associacionisme (PAD 4.3.1.). Amb l’objectiu d’impulsar i consolidar els 
programes d’acció comunitària als barris, el Districte ha treballat des de 
diferents vessants: 
 

o Enfortiment i suport a les associacions. Ha estat una prioritat política 
dotar adequadament el pressupost de la convocatòria general de 
subvencions, el qual s’ha vist incrementat des del 2015 en més de 
47.000 euros, el que representa un 8,64% d’increment, que ha permès 
passar de 544.000 euros el 2015 a 591.043 euros el 2018.  
 

o Reforç dels equipaments de proximitat com agents i espais de cohesió 
social amb majors dotacions econòmiques per la posada en marxa dels 
nous equipaments de casals de barri de Torre Baró (import anual de 
366.065 euros del contracte que contempla la gestió cívica d’aquest 
casal, més el Centre Cívic de Zona Nord i el Casal de Barri de Vallbona), 
Verdun (141.352 euros) i la Trinitat Nova (146.844 euros). 
 

o Millora dels plans de desenvolupament comunitari adequant i revisant 
el seus objectius i metodologies a les necessitats de cada barri i 
territori. Des del 2015 s’ha mantingut l’aportació econòmica, i en algun 
cas s’ha augmentat, per consolidar els diferents plans comunitaris a 
Ciutat Meridiana, ICI Zona Nord, Roquetes, Verdun i Can Peguera.  
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o Projecte Nou Barris Digital. Projecte pioner a la ciutat, de suport i 
acompanyament al conjunt d’entitats del Districte en l’obtenció del 
certificat digital, necessari i imprescindible d’aquí a poc temps per 
relacionar-se i actuar davant l’Administració. És un projecte i procés 
comunitari amb el qual es vol acompanyar les entitats del teixit 
associatiu del Districte en les gestions telemàtiques i els sistemes 
d’identificació i signatura digital. El treball de camp preveu facilitar l'ús 
de les eines digitals de comunicació en els diferents processos 
administratius tot reduint els efectes de l'escletxa digital existent. 147 
entitats del Districte (un 85%) ja disposen de certificat digital. La 
despesa del projecte ha estat de 103.601,91 €. 

 

 Nou model de gestió cívica adequat a la realitat de les entitats gestores i 
ampliació del model de gestió cívica als equipaments esportius de proximitat 
(PAD 4.3.2. / 4.3.3.). En aquest mandat Nou Barris ha donat un gran impuls al 
model de gestió cívica o gestió comunitària, del que ha estat pioner a 
Barcelona:  

o S’ha impulsat i aplicat el model de conveni de gestió cívica en els 9 
equipaments de proximitat del Districte que ja feien una gestió 
comunitària: Casal de Joves de la Prosperitat, Casal de Joves de les 
Roquetes, Centre Ton i Guida, Casal de Barri de la Prosperitat, Casal de 
Barri de Can Peguera (La Cosa Nostra), Masia de la Guineueta, Centre 
Cívic Can Basté, Ateneu Nou Barris i Ateneu la Bòbila. En aquest sentit, 
s’ha augmentat la dotació econòmica del 22,06%, passant de 1,1 milions 
d’euros el 2015 a 1,53 milions al 2019. 

o S’ha començat a treballar en dos nous equipaments en cogestió 
comunitària: el Casal de Barri del Verdun i el Casal de Barri de la Trinitat 
Nova, per avançar en la seva futura gestió cívica.  

o Des de juliol de 2016 es gestionen 7 equipaments esportius amb model 
de conveni de gestió cívica: els camps de futbol de Vallbona, Porta, 
Canyelles, el Turó de la Peira i la Guineueta, i els poliesportius Virrei 
Amat i Prosperitat (Valldaura). S’ha passat d’un equipament a set. 

o Així en aquests moments es consolida a Nou Barris una xarxa de 16 
equipaments de gestió cívica comunitària al Districte. 
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IV. PRINCIPALS RESULTATS PER BARRIS 
 

1. Les Roquetes 
 

• Mesura de Govern Pla de Barris de les Roquetes de 28 de novembre de 2017, 
amb una dotació global específica de 9.637.000 euros. Entre els projectes i 
programes socials més destacables que s’han desenvolupat en el  marc del pla 
de barris es poden assenyalar els següents: 
- Increment i reforç dels equips professionals en l’àmbit psicosocial als 

centres educatius Antaviana i Turó de les Roquetes.   
- Projecte ‘Foment de camins i patis divertits: fem barri, fem escola’ amb 

dues accions concretes: la definició i execució de camins escolars 
divertits i el co disseny del pati de l’escola de primària de l’Institut Escola 
Turó de Roquetes. 

- Projecte Menjallibres en coordinació amb la Biblioteca per afavorir l’èxit 
escolar. 

- Projectes educatius, d’arts escèniques i acció social – ‘Baula’ i ‘Cos en 
moviment’: ofereix un espai per a la creació, l’expressió i 
l’experimentació artística en general i música en concret.  

- Programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat (amb un 
projecte ja en redacció). 

- Projecte ‘Néixer i Créixer’ per afavorir la implicació familiar en la criança. 
- Pla per a la millora de la convivència, amb dos primers objectius: revisar 

la funcionalitat i els usos de la plaça de les Roquetes i generar una xarxa 
d’interlocutors més diversa. 

- Suport i impuls al Festival Ròmbic i a la Titellada de Roquetes per tal que 
esdevinguin actes de ciutat, amb la principal característica de ser 
esdeveniments comunitaris. 

- Programa Barris d’Oficis per a la formació i contractació de persones en 
situació de vulnerabilitat social i laboral residents al barri. 

- Suport al Projecte “Tastet d’oficis” d’ocupació i formació per a joves 
(nou conveni i ampliació). 

- Programa de recuperació de solars buits (en tràmit). 
 

• Desenvolupament del Projecte B-MINCOME amb una prova pilot de renda 
municipal d’inclusió. 
 

• Nous equipaments per al barri: 
- Nou espai familiar a l’EBM el Torrent amb 48 places i amb un equip 

docent de dos educadores 
- Nou Institut Escola Antaviana amb dos grups de primer d’ESO 

• Millores en les infraestructures dels equipaments existents com el casal de gent 
gran amb millores i increment de recursos per a la gestió. 
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• Millores en centres educatius: Turó de Roquetes. 

 
• Obres d’urbanització i millores de l’espai públic: 

- Urbanització Plaça de les Dones amb nous jocs infantils  i projecte de 
Memòria històrica de les Dones de Roquetes  

- Reforma i ampliació de l’escola Antaviana (obres en execució) 
- Re urbanització de la Plaça Pla de Fornells amb nous jocs infantils (futura 

Plaça Trobada) (obres en execució, finalització prevista abril – maig 
2019) 

- Re urbanització Carrer  Mina de la Ciutat (inici d’obra previst abril 2019) 
- Millores de jocs infantils (Les Torres, Plaça de les Roquetes) 
- Remodelació del circuit de salut per a la gent gran a la Carretera Alta de 

Roquetes  
- Adequació dels espais Rocòdrom i Boulder 

 
• Redacció del projecte de re urbanització del carrer Llopis – Pla dels Cirerers. 

 
• Inici del procés per a la redacció del projecte del nou Mercat de Montserrat. 

 
• Estudi urbanístic del barri per a la ordenació i obtenció dels sòls per a 

equipaments. 
 

• Desplegament i increment de recursos per al Programa de convivència 
‘Roquetes Conviu’. 
 

• Nous convenis de gestió cívica amb increment de dotació econòmica al Casal de 
barri Ton i Guida i al Casal de joves. 
 

• Nova promoció d’habitatges de protecció al Pla dels Cirerers 2-4 (inici de les 
obres, segon semestre de 2019) 
 

• Desplegament de la Policia de Barri. 
 

2. Verdun 
 

• Urbanització del carrer Almansa. 
 

• Compra i adequació d’una primera part del local del carrer de Robert Robert 
per al trasllat de la seu de l’AVV de Verdun. 

 
• Recuperació del local del carrer d’Artesania, 96 per a entitats del districte i del 

barri. 
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• Nou Punt d’assessorament energètic (PAE). 
 

• Nou contracte amb millora i increment de la dotació econòmica per a la gestió 
del Casal de Barri. 
 

• Reformes a l’Escola Aiguamarina. 
 

• Programa d’acompanyament a les entitats del barri per a una futura gestió 
cívica del casal de barri. 

 
• Ampliació del servei de mediació d’escales i espai públic per a intervenir en el 

barri. 
 

• Tasteig d’oficis: nou conveni amb ampliació. 
 

• Implantació del programa Salut als Barris. 
 

• Desplegament de la Policia de Barri. 
 

3. La Trinitat Nova 
 

• Mesura de Govern Pla de Barris de Trinitat Nova de 20 de juliol de 2016, amb 
una dotació global específica de 14.923.000 euros. Entre els projectes i 
programes socials més destacables que s’han desenvolupat en el  marc del pla 
de barris es poden assenyalar els següents: 
- Pla Educatiu de Trinitat Nova al voltant del nou Institut Escola.  
- Increment i reforç dels equips professionals en l’àmbit psicosocial a 

l’Institut Escola Trinitat Nova.  
- Projecte Menjallibres de foment de la lectura i per afavorir l’èxit escolar. 
- Projecte Baobab d’educació en el lleure per als infants del barri a partir 

del qual s’ha aconseguit la creació d’un Cau ‘El Cau de la Trini’ (amb 6 
monitors/es). 

- Projecte de suport a l’acció comunitària al barri i d’acompanyament i 
suport a les entitats del barri.  

- Creació de la Taula Jove al barri i de la Taula de serveis i acció 
comunitària de Trinitat Nova. 

- Projecte d’acompanyament i suport a les noves comunitats de veïns (38 
famílies) en l’àmbit de remodelació, amb la creació de la xarxa de 
presidents de comunitats de veïns. 

- Projecte NOVA d’Art Urbà. 
- Projecte d’acompanyament i formació en xarxes socials per a joves del 

barri ‘Mas que Pelotas’ amb la creació d’un canal de YouTube. 
- Programa Barris d’Oficis per a la formació i contractació de persones en 

situació de vulnerabilitat social i laboral residents al barri. 
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- Posada en funcionament, gestió i dinamització d’un punt itinerant 
d’assessorament especialitzat i personalitzat en economia social i 
solidària. 

- Posada en funcionament d’un nou servei itinerant de suport laboral i 
Tastet d’oficis per a joves. 

- Projectes d'ocupació amb formació (col·laboració BASA i Mercabarna 
per formacions en peixateria, carnisseria o xarcuteria), tastet en 
automoció (pràctiques de la formació en electromecànica i carrosseria 
en col·laboració amb l'escola Monlau) i aprenentatge en context 
productiu (possible col·laboració amb l’Ateneu Popular 9B) Oficis de 
Mercat. 

- Projecte de millora de l'eficiència energètica, accessibilitat i façanes de 
24 comerços del barri. 

- Programa d’activació econòmica de locals buits per a la promoció del 
comerç de proximitat. 
 

• Desenvolupament del Projecte B-MINCOME amb una prova pilot de renda 
municipal d’inclusió. 
 

• Nous equipaments per al barri: 
- Nou Institut Escola Trinitat Nova. 
- Nou Institut Tecnològic de Barcelona. 
- Nou Casal de Barri.   
- Posada en marxa de l’Aula d’Educació Ambiental Casa de l’Aigua. 
- Projecte en redacció per una nova Escola Bressol Municipal. 
 

• Obres de urbanització i millores de l’espai públic: 
- Re urbanització de tot l’àmbit dels interiors del carrer Aiguablava amb 

millores d’accessibilitat, instal·lació d’un nou ascensor i nous jocs 
infantils (inici de les obres, abril 2019). 

- Connexió i legalització de les Cases de l’Aigua, amb la re obertura amb 
visites guiades del Túnel de Connexió. 

- Urbanització Plaça de la Terra. 
 

• Projectes executius en redacció de les Feixes i de la urbanització final de l’àmbit 
de remodelació. 
 

• Finalització de les expropiacions i re allotjaments en els nous habitatges del 
àmbit de remodelació del barri. 

 
• Programa de promoció de nou habitatge públic amb la redacció dels projectes 

de 5 noves promocions. Creació d’una Taula d’Habitatge amb les entitats per a 
fer el seguiment del desplegament d’aquest programa. 
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• Nou espai de Vozes a l’edifici de l’antic Sant Josep Oriol. 
 

• Desplegament de la Policia de Barri 
 

4. Vilapicina i la Torre Llobeta 
 

• Compra a la Generalitat de Catalunya del solar de Cotxeres Borbó per futurs 
equipaments, entre els quals es proposa la ubicació de la futura Escola Bressol 
pel barri. 
 

• Aprovació definitiva en data 28 de juliol de 2017 de la Modificació del PGM per 
a la desafectació del Passatge de Santa Eulàlia, que ha establert un règim 
urbanístic adient a l’existència i conservació del conjunt de cases del passatge, 
concretant una ordenació adequada a les preexistències, amb la voluntat de 
conservar el patrimoni històric i generant un nou espai verd per al barri i amb 
una reserva per a futur habitatge dotacional al Districte. 

 
• Posada en funcionament d’un equipament infantil, amb l’obertura del casal 

Infantil a l’Escola Timbaler del Bruc. 
 
• Re urbanització dels accessos amb rampa per a millorar l’accessibilitat al C/ 

Espiell - Fabra i Puig. 
 

• Adequació provisional del solar del carrer Petrarca – Duero. 
 

• Projectes en redacció dels carrers Pardo, Amílcar i Serrano. 
 

• Millores de Jocs Infantils (Virrei Amat, Plaça Torre Llobeta). 
 

• Projecte en estudi per a una nova àrea de gossos al voltant de Can Xiringoi. 
 

• Treball conjunt amb la Generalitat de Catalunya per a la redacció del projecte 
d’accessibilitat de la estació de metro Maragall. 

 
• Procediment expropiatori per a l’obtenció de la titularitat municipal de l’edifici 

del actual Centre Cívic Torre Llobeta (en tràmit). 
 

• Posada en marxa del nou projecte del SAD (Servei d’Atenció Domiciliària) – 
superilles socials. 

 
• Posada en marxa camí escolar FEDAC Amílcar. 

 
• Formalització de la gestió comunitària de l’Hort urbà de Mare de Déu de les 

Neus. 
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• Desplegament de la Policia de Barri. 

 

5. El Turó de la Peira 
 

• Nous equipaments per al barri: 
- Nou CEM Turó de la Peira (amb piscina i pista poliesportiva) i urbanització 

de l’interior d’illa (obra finalitzada, prevista posada en funcionament, el 
març de 2019). 

- Nou Casal Infantil a l’Escola el Turó.  
- Redacció del projecte per al futur equipament a la Illa Q (centre de serveis 

socials, casal de gent gran i espai per l’AVV i entitats del barri). 
 

• Obres d’urbanització i millora de l’espai públic: 
- Re urbanització de la Plaça Olof Palme. 
- Urbanització del carrer de Canfranc. 
- Urbanització del carrer d’Inca. 
- Redacció del projecte de les Escales Matagalls. 

 
• Millores en les infraestructures dels equipaments existents com: 

- Remodelació d’accessos i façana Mercat de la Mercè. 
- Reformes al Centre Cívic de Can Basté 
- Millores i reformes al camp de Futbol Municipal del Turó. 
- Millores Escola Calderón de la Barca i el Turó. 
- Millores Centre Formació d’Adults Madrid. 

 
• Nous convenis de gestió cívica amb increment de dotació econòmica per al 

Centre Cívic Can Basté i el Camp de Futbol. 
 

• Aprovació definitiva el 15 de desembre de 2017 de la Modificació de PGM a 
l’àmbit de la Illa Q per a futurs equipaments. 

 
• Construcció de 100 nous habitatges a la Illa Q. 

 
• Desplegament i posada en marxa d’un nou programa de Salut als barris. 

 
• Creació i posada en marxa de la Taula de convivència del barri, amb projectes 

com el de mediació a l’espai públic al voltant del Parc del Turó de la Peira. 
 

• Desplegament de la Policia de Barri. 
 

• Nou recorregut del bus 122 pel barri. 
 



 

 

Districte de Nou Barris 

 

79 | P à g i n a  
 

6. Porta 
 

• Nous equipaments per al barri  i millores dels existents: 
- Obertura de l’ampliació de l’espai per a entitats a l’Ateneu la Bòbila. 
- Adequació i cessió d’uns locals a Sanchis i Guarnier per a l’entitat Diables de 

Nou Barris. 
- Trasllat i millora dels espais de l’Escola d’Adults Madrid al carrer de Deià. 
- Posada en marxa de la oficina del Servei d’Atenció a la Dependència. 
- Ampliació de l’Ateneu la Bòbila (obres en execució).  
- Millores i reformes al Camp de Futbol de Porta. 
- Millores de les pistes i ampliació del CEM Can Dragó.  
- Milllores a les escoles Palma de Mallorca, Splai i a l’Escola Municipal de 

Música Nou Barris. 
 

• Obres d’urbanització i millores de l’espai públic i la mobilitat: 
- Urbanització del carrer d’Alella. 
- Urbanització del carrer de l’Escultor Ordóñez. 
- Urbanització del carrer d’Alcúdia. 
- Urbanització de l’espai interior del carrer de Brossa. 
- Urbanització dels Jardins d’Alfàbia. 
- Millores àrea d’esbarjo de gossos a Can Dragó. 
- Horts urbans comunitaris al carrer del Pintor Alsamora i instal·lació d’un 

punt de compostatge. 
- Remodelació integral de la Plaça de Sóller, amb noves zones de jocs 

infantils adaptades i espai lúdic per a la gent gran (obres en execució) 
- Nou carril bici a l’Avinguda de Rio de Janeiro. 
- Nou pas de vianants semaforitzat al Passeig Fabra i Puig – Av. Meridiana . 

 
• Nou conveni de gestió cívica amb increment de dotació econòmica per l’Ateneu 

la Bòbila i el projecte de joves. 
 

• Nou conveni de gestió cívica al Camp de Futbol. 
 

• Desplegament de la Policia de Barri. 
 

7. Canyelles 
 

• Millores d’equipaments del barri: 
- Trasllat i ampliació de l’Escola Superior de Disseny Deià al barri de Canyelles. 
- Millores Mercat de Canyelles. 
- Millores als apartaments tutelats de gent gran Pau Casals. 
- Millores al Casal de Gent Gran. 
- Millores al Camp de Futbol Canyelles. 
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- Millores i legalització instal·lacions de la Biblioteca. 
- Millores i ampliació del centre municipal  de neteja. 
- Projecte en tràmit per al nou CEM Artesania, amb piscina i un nou pavelló 

que doni resposta a les necessitats esportives del Club Basquet Canyelles. 
- Millores escola bressol Nen i Nena i escola Tomàs Moro. 

 
• Obres de millora al Parc Serra Martí i de la Pèrgola. 

 
• Projecte executiu en redacció de re urbanització dels interiors de Canyelles 

(fases 1 i 2). 
 

• Programa rehabilitació façanes Canyelles. 
 

• Nova parada de bus de la nova línia de la Xarxa de Bus D40. 
 

• Nou conveni de gestió cívica Camp de Futbol. 
 

• Desplegament de la Policia de Barri. 
 

8. La Prosperitat 
 

• Obres d’urbanització i millores de l’espai públic i la mobilitat: 
- Urbanització del carrer de Formentera. 
- Urbanització del carrer de la Florida 
- Urbanització del carrer del Nou Pins 
- Soterrament de línies elèctriques al carrer del Turó Blau. 
- Nou carril bici a l’Avinguda de Rio de Janeiro. 
- Nous Horts Urbans comunitaris al Passeig de Valldaura. 
 

• Millores a centres educatius existents: 
- Escola bressol Colometa. 
- Escola Prosperitat, Santiago Rossinyol, Víctor Català, Tibidabo i Mercè 

Rodoreda. 
 

• Millores al Casal de Barri de Prosperitat. 
 

• Millores del servei a la Ludoteca La Guineu. 
 

• Construcció nova àrea esbarjo de gossos a l’Avinguda Meridiana. 
 

• Projecte executiu de construcció del nou Casal de Joves. 
 

• Inici dels tràmits de concurs per a la redacció del projecte del futur equipament 
a Ideal Flor. 
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• Nous convenis de gestió cívica amb increment de dotació econòmica: Casal de 

Barri, Casal de Joves i Poliesportiu Valldaura. 
 

• Recuperació de l’activitat del Prospe Beach. 
 

• Programa de Memòria Històrica: Nomenclàtor nova denominació de la Plaça 
dels treballadors i les treballadores de la Harry Walker. 

 
• Desplegament Policia de Barri. 

 

9. La Guineueta 
 

• Obres de reforma i millora dels equipaments existents al barri: 
- Rehabilitació i recuperació patrimonial de l’edifici de l’antiga església del 

Mental (obres en execució).  
- Remodelació del CEM Guineueta (previsió inici d’obres proper mes de març 

2019). 
- Millores de la Biblioteca de Nou Barris. 
- Millores i legalització d’instal·lacions a la Masia Guineueta. 
- Ampliació i millores dels serveis d’atenció a les dones situats a la Seu del 

Districte: PIAD i SARA. 
- Projecte executiu en redacció de la nova Escola Bressol i EAIA Masia Can 

Carreras. 
- Millores a l’escola bressol Argimon. 
- Millores a les escoles Àgora i Marinada. 

 
• Obres d’urbanització i millores de l’espai públic: 

- Remodelació Parc de la Guineueta amb renovació de l’àrea de jocs infantils, 
l’espai de gossos i la propera instal·lació d’aparells lúdics per a la gent gran. 

- Fase II de la remodelació dels interiors Guineueta, amb noves àrees de jocs 
infantils i aparells lúdics per a la gent gran. 

- Millores d’enllumenat al Parc Central i altres àmbits del barri. 
- Remodelació de diverses àrees de jocs infantils. 
- Reforma parc infantil del Parc Central: Ciutat jugable. 
- Millores de l’àrea d’esbarjo de gossos del Parc Central (inici d’obres 

previstes 2n semestre 2019). 
 

• Programa de Memòria Històrica- Nomenclàtor: nova denominació de la Plaça 
de la República, jardins de Llucmajor i Plaça de Joaquim Serra. 
 

• Nou conveni de gestió cívica amb increment de dotació econòmica de la Masia 
de la Guineueta. 
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• Nou conveni de gestió cívica al camp de futbol de la Guineueta. 
 

• Programa Cultural: les Nits al Pati a la seu del Districte, la celebració d’actes de 
ciutat al barri:  Fira de la Terra, Festes de la Mercè i Liceu a la fresca. 

 
• Consolidació de l’Espai de Salut Comunitària. 

 
• Desplegament de la Policia de Barri. 

 

10. Can Peguera 
 

• Elaboració a través de un procés participatiu del Pla de Futur Can Peguera. 
 
• Concurs d’idees, avantprojecte de tot el balcó d’equipaments i redacció del 

projecte executiu de la primera fase. 
 

• Posada en funcionament del nou equipament espai per a la promoció 
econòmica i la ocupació ‘Nou Barris Activa’ que incorpora un punt de defensa 
dels drets laborals i punt d’activació econòmica. 

 
• Projecte executiu en redacció de la nova Escola Bressol i EAIA a la Masia Can 

Carreras. 
 

• Nou conveni de gestió cívica amb increment de dotació econòmica del Casal de 
Barri la Cosa Nostra. 
 

• Millores al centre d’educació especial Josep Pla. 
 

• Desplegament del programa Salut als barris. 
 

• Consolidació i increment de dotació econòmica al Pla d’Acció Comunitària. 
 

• Formalització de la Cessió del local per a l’equipament infantil de Tronada. 
 

• Suport al desplegament del Programa A-Porta. 
 

• Desplegament de la Policia de Barri  
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11. Zona Nord 
 
Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona com a barris de la Zona Nord es van incorporar 
en la Mesura de Govern Pla de Barris de la Zona Nord de 6 de juliol de 2017, amb una 
dotació global específica de 12.874.520 euros. Entre els projectes i programes socials 
més destacables que s’han desenvolupat en el marc del pla de barris per al conjunt de 
la Zona nord es poden assenyalar els següents: 
 

• Reforç a l’atenció a la zona nord per a garantir el dret a l’habitatge amb la 
posada en funcionament d’un Punt d’assessorament energètic i la obertura 
d’una oficina d’habitatge (que es preveu que pugui entrar en servei a finals del 
mes d’abril de 2019). 
 

• Suport al Projecte A-Porta de suport i acompanyament a les comunitats veïnals 
per a la millora de la convivència. 

 
• Projecte de suport psicològic i psico-educatiu a persones en situació de 

vulnerabilitat residencial en col·laboració amb l’AAVV Ciutat Meridiana i el 
Col·lectiu Sísifo (amb 64 derivacions efectuades fins al moment). 

 
• Programa de foment dels hàbits d’oci saludable i de prevenció de les addiccions 

Divendres Alternatius (formació en monitors de lleure així com en les activitats 
esportives en entorn obert amb la participació de 43 joves fins al moment). 

 
• Programes de millora de la salut al llarg de la vida des del vessant comunitari: 

‘Baixem al carrer’, ‘Xarxa sense gravetat’ i ‘Ens movem’. 
 

• Increment i reforç dels equips professionals en l’àmbit psicosocial als centres 
educatius Mestre Morera, Ferrer i Guàrdia, Elisenda de Montcada, Ciutat 
Comtal i IES Pablo Ruiz Picasso. 

 
• Projecte d’atenció a la petita infància i les seves famílies amb el reforç i 

ampliació del projecte ‘Espiral’ i la incorporació d’una professional en educació 
social a les escoles bressol de la zona La Muntanya i Aqüeducte. 

 
• Projecte EducArts, projecte que combina l’educació, les arts i l’acció social, i que 

vincula els programes educatius de les escoles amb l’àmbit del lleure i els 
equipaments culturals del territori (curs 2017 -2018 van participar 1.100 infants 
i joves en horari lectiu i 201 en horari no lectiu). 
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• Nova estratègia d’acció comunitària a la zona nord, amb la creació com a 
primera fase de la Taula de Coordinació d'Equipaments i Serveis de la Zona 
Nord, acompanyada de programes de reforç del teixit associatiu. 
 

• Suport a les iniciatives per a l’impuls d’un teixit associatiu juvenil. 
 

• Programa de formació i pràctica laboral per millorar la inserció de les persones 
aturades d’acord amb les potencialitats del territori i el seu entorn, ‘Barri 
d'Oficis’. 

 
• Creació de la Taula d’Activació econòmica de la Zona Nord. 

 
• Programa de suport a la convalidació d'estudis. 

 
• Projecte ‘Ocupa't BCN’: Espai de formació, co-creació i promoció de la inserció 

laboral juvenil. 
 

• Projecte d’ocupació de persones en situació d’irregularitat administrativa. 
 

• Punt itinerant assessorament en economia social, programa d’acompanyament 
i formació per a projectes d’economia cooperativa, social i solidària. ‘En Prenem 
Cura’. 

 
• Accions de suport al teixit comercial de proximitat. 

 
• Millora de la xarxa de connexió a Internet dels equipaments públics i dels 

centres educatius. 
 

• Posada en funcionament de nous serveis d’àmbit Zona Nord: 
- Nova antena del servei CEDIAP-EIPI. 
- Millores en el servei del PIAD. 
- Nou punt d’assessorament energètic. 
- Nova antena de la Oficina d’Habitatge (obertura i posada en funcionament 

l’abril de 2019). 
- Ampliació del servei de mediació d’escales de comunitats de veïns i espai 

públic. 
 

• Desenvolupament del Projecte B-MINCOME amb una prova pilot de renda 
municipal d’inclusió. 
 

• Programa de Salut Mental. 
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11. 1. Ciutat Meridiana 
 
Entre els projectes i programes socials més destacables que s’han desenvolupat de 
forma específica a Ciutat Meridiana, alguns d’aquests en el marc del Pla de Barris i 
altres no, són els següents: 
 

• Programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat (en aquests moments 
s’està treballant amb 10 finques) i programa d’acompanyament i mediació amb 
les comunitats en els processos de tramitació d’ajuts. 
 

• Obres de reforma i millores d’equipaments existents al barri: 
- Nous vestuaris del camp de futbol de ciutat meridiana. 
- Millores al Casal de Gent Gran. 
- Millores del CEM Can Cuiàs. 
- Projecte de trasllat i millora de l’escola d’adults de Ciutat Meridiana. 
- Millores escoles Ferrer i Guàrdia i Mestre Morera. 
- Millores Centre d’Educació Especial Sant Joan de la Creu. 

 
• Obres d’rbanització i millores en l’espai públic: 

- Urbanització del carrer de Pedraforca. 
- Obres de connexió del carrer de Pedraforca amb el carrer de les Agudes 

(primera fase connexió per vianants executada, segona fase connexió viària 
en execució). 

- Millores de les escales del carrer de Perafita. 
- Escales mecàniques del carrer de les Agudes Fase 1 (previsió inici d’obres 

proper mes d’abril de 2019). 
- Re urbanització de la zona esportiva en l’àmbit de l’antic camp de futbol 

(previsió inici d’obres proper mes de juny de 2019). 
- Elaboració del projecte executiu de la 2 fase d’escales mecàniques del carrer 

de les Agudes. 
- Millores de diversos parcs infantils. 
- Millores d’enllumenat a la Plaça Roja. 
- Instal·lació de marquesines en diferents parades de Bus del barri. 

 
• Inici del procés participatiu per a la tramitació de la MPGM per a la obtenció i 

concreció de sòls d’equipaments a Ciutat Meridiana. 
 

• Desplegament de la Policia de Barri 
 
11. 2. Torre Baró 

 
Entre els projectes i programes socials més destacables que s’han desenvolupat de 
forma específica a Torre Baró es poden assenyalar els següents: 
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• Obres de reforma i millores d’equipaments existents al barri de Torre Baró: 
- Nou casal de Barri Torre Baró. 
- Construcció de la pèrgola del Campillo de la Virgen (inici d’obres proper mes 

d’abril 2019). 
- Compra de locals a la Plaça Eucaliptus per usos socials. 
- Implantació del Projecte Cruïlla. 
- Millores escola bressol La Muntanya. 
- Millores escola Elisenda de Montcada. 

 
• Obres de urbanització i millores en l’espai públic de Torre Baró: 

- Nou hort comunitari. 
- Actuacions i obres de millores puntuals en diversos punts, amb implantació 

de rotondes, soterrament de línies, instal·lació de baranes etc.  
 

• Implantació d’un nou servei de transport públic Bus a demanda per a la millora 
de la connectivitat de la zona alta del barri. 

 
• Desplegament de la Policia de Barri 

 
11.3. Vallbona 

 
Entre els projectes i programes socials més destacables que s’han desenvolupat de 
forma específica a Vallbona es poden assenyalar els següents: 
 

• Obres de reforma i millores d’equipaments existents al barri de Vallbona: 
- Millores al camp de futbol de Vallbona. 
- Millores i reformes a l’Escola Ciutat Comtal. 

 
• Obres d’urbanització i millores en l’espai públic de Vallbona: 

- Urbanització del carrer d’Oristà. 
- Millores d’urbanització i re naturalització del Rec Comtal. 
- Obres de connectivitat per a vianants entre Vallbona i Can Sant Joan 

(Montcada) a través del carrer d’Oristà (previst inici d’obres, abril 2019). 
- Obres de millora de la connectivitat del pont del carrer Puig d’en Jorba 

(previst inici d’obres, el maig de 2019). 
- Millores de l’àrea de jocs infantils de davant de l’escola. 

 
• Nou conveni de gestió cívica del camp de futbol de Vallbona. 

 
• Augment de freqüència del bus 97 i arribada del N3 i del D50. 

 
• Pla Director de Vallbona. 

 
• Desplegament de la Policia de Barri.  



 

 

Districte de Nou Barris 

 

87 | P à g i n a  
 

V. MARC ECONÒMIC 
 

1. Inversió 
 
A la finalització del mandat s’han executat 83,8 milions d’euros amb actuacions de re 
urbanitzacions i millores en l’espai públic i amb la construcció i reforma 
d’equipaments. Entre les actuacions més rellevants destaquen aquestes: 
 

OBRES I ACTUACIONS EXECUTADES Inversió 

Urbanització c/ Canfranc 426.097,58 € 

Urbanització c/ Alella 517.152,53 € 

Urbanització c/ Pedraforca 1.405.131,69 € 

Àrea d'esbarjo de gossos d'Av. Meridiana 498.584,72 € 

Urbanització c/ Oristà 712.901,66 € 

Urbanització plaça de les Dones 1.323.627,89 € 

Fase 3 espai entitats ateneu la Bòbila 291.198,39 € 

Remodelació accessos i façana mercat de la Mercé 371.049,73 € 

Reforma i adequació a normativa del C.C. Can Basté 336.560,78 € 

Millores a l'entorn del rec comtal 161.934,58 € 

Millores i reformes camps de futbol,Porta, Canyelles, Turó de la Peira i Vallabona 515.457,26 € 

Millores Parc Serra Martí 59.285,32 € 

Interiors guineueta Fase 2B 2.805.446,94 € 

Nou accés amb rampa al carrer Espiell i Fabra i Puig 144.492,48 € 

Casal Barri Torre Baró 1.430.094,54 € 

Obres legalització Masia Can Ensenya 164.318,00 € 

Pèrgola Serra Martí 186.776,53 € 

Carril bici Rio de Janeiro (tram C prosperitat) 306.426,49 € 

Obres legalització Biblioteca Canyelles  69.513,47 € 

Horts urbans Pintor Alsamora (Pla de buits) 64.853,00 € 

Horts urbans Passeig Valldaura (Pla de buits) 61.515,00 € 

Compra Locals Pl. Eucaliptus 1.225.000,00 € 

Compra local Robert Robert 580.800,00 € 

Compra solar per futurs equipaments cotxeres Borbó 9.680.000,00 € 

Casal de Barri de Trinitat Nova 2.582.905,60 € 

Adequació locals pel Projecte Cruïlla 583.382,48 € 

Adequació locals pels Diables de Nou Barris 120.725,33 € 

Sala hipòstila de la casa de l'aigua 140.319,84 € 

Reurbanització carrer Formentera 654.275,00 € 

Millores al CEM Can Cuyàs 498.923,29 € 

Millores al Casal de gent gran de Roquetes 13.654,85 € 

Pla de millora enllumenat parc central de Nou Barris 1.700.000,00 € 

Urbanització carrer Brossa 394.953,08 € 

Adequació d'una part del Local Robert Robert per trasllat de l'AVV Verdum 56.267,97 € 

Urbanització interior d'illa Trinitat Nova (Pl de la Terra) 637.981,11 € 

Millores de les escales del carrer Perafita 155.196,68 € 

Reurbanització carrer Escultor Ordoñez 630.000,00 € 

Millores Parc de la Guineueta 1.988.770,00 € 

Nou equipament "Nou Barris Activa - Espai per l'activació i la promoció econòmica". Vilalba 
dels Arcs, 39-41 439.862,86 € 

Carril bici Rio de Janeiro (trams A i B porta) 204.284,34 € 

Nou espai familiar a l'Escola Bressol el Torrent 59.544,34 € 

Trasllat Escola Adults Madrid al carrer Deià  100.000,00 € 
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Millores pistes Can Dragó 532.627,43 € 

Millora Mercat Canyelles 632.084,00 € 

Trasllat i millora Centre de Disseny Deià 827.725,38 € 

Ampliació Centre neteja Canyelles 350.000,00 € 

Nou pas de vianants i senyalització Av. Meridiana - Fabra i Puig 360.609,00 € 

Construcció Piscina i Pista Turó de la Peira (obres finalitzades, posada en funcionament març 
2019) 10.229.576,40 € 

Rehabilitació i millora apartaments gent gran Pau Casals 1.131.604,82 € 

Reurbanització Plaça dels Jardins d'Alfàbia 795.000,00 € 

Reurbanització carrer Florida 764.253,00 € 

Urbanització carrer Inca (Illa Q) 659.977,38 € 

Reurbanització carrer Nou Pins 642.773,00 € 

Reurbanització carrer Almansa 1.150.506,00 € 

Reurbanització Plaça Olof Palme (finalització obres, març 2019) 425.047,00 € 

Reurbanització carrer Alcúdia 636.534,00 € 

Implantació del Bus a demanda a Torre Baró 865.722,88 € 

Nous vestuaris CF Ciutat Meridiana 900.000,00 € 

Millores Àrea esbarjo gossos Can Dragó 313.779,71 € 

Millores enllumenat de barris del Districte 2.000.000,00 € 

Reurbanització Plaça i font del Parc del Pla de Fornells (finalització obra, abril 2019) 1.170.000,00 € 

Connexió per a vianants c. Pedraforca amb c. de les Agudes (Fase 1) 634.146,79 € 

Oficina d'habitatge Zona Nord (obertura, abril 2019) 220.000,00 € 

Adquisició d'habitatges des de l' IMHAB i en cessió usdefruit 4.008.994,82 € 

Remodelacions Àrees de jocs infantils Districte de Nou Barris 2016-2019 (24 actuacions) 1.215.209,45 € 

Circuits saludables per a gent gran 98.519,16 € 

Pla de millora del manteniment de la via pública (accessibilitat, soterrament de línies, 
desbrossaments, asfaltat, semàfors, mobiliari urbà, execucions subsidiàries) 6.375.009,76 € 

Manteniment i Millores Equipaments Educatius 2016-2018 (varies actuacions) 6.516.376,02 € 

Manteniment i Millores Equipaments Esportius 2016-2018 (varies actuacions) 767.836,79 € 

Manteniment i Millores Equipaments At Social i a les Persones 2016-2019 (varies actuacions) 1.401.814,46 € 

Pla de millora d'altres equipaments existents (eficiència energètica, legalitzacions, millores 
d'espais, mobiliari) 3.878.654,31 € 

Total obres finalitzades 83.803.646,91 € 
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Al llarg del 2019 hi haurà 27 actuacions en execució al Districte, amb una inversió 
global en execució de 79 milions d’euros: 
 

OBRES I ACTUACIONS EN EXECUCIÓ Inversió 

Institut Escola Trinitat Nova 6.804.818,86 € 

Institut Escola Antaviana 2.097.513,53 € 

Connexió c. Pedraforca i c. Agudes. 1.216.201,20 € 

Millores i reforma Escola ciutat Comtal 689.299,69 € 

Urbanització Plaça Sóller 5.369.777,58 € 

Ampliació equipament Ateneu la Bobila 2.777.610,87 € 

Interiors Aiguablava 6.195.872,00 € 

Urbanització carrer Mina de la Ciutat 2.145.000,00 € 

Escales mecàniques Ciutat Meridiana (Fase I) 3.750.000,00 € 

Pèrgola i pista Campillo de la Virgen 950.000,00 € 

Connectivitat de vianants entre Vallbona i Can Sant Joan (Montcada) a través del C/ Oristà 583.057,87 € 

Rehabilitació Patrimonial antiga Esglèsia Sant Rafael 1.932.220,00 € 

Adequació zona esportiva antic camp de futbol ciutat meridiana 2.990.000,00 € 

Coberta i grades pista del CEM Guineueta 3.172.803,50 € 

Reforma i millores pont de l'Avinguda de Puig de Jorba 982.197,49 € 

Millores puntuals en l'espai públic en els barris del Pla de Barris 1.643.364,96 € 

Adequació local antiga OAC Zona Nord com espai per l'AVV de Ciutat Meridiana i 
adequació d'una part de l'antic mercat de Núria com espai per a joves 320.000,00 € 

Ciutat Jugable. Parc Central 1.090.868,22 € 

Enllumenat artístic Aqueducte Zona Nord (1a fase) (Inici al 2n semestre del 2019). 153.104,00 € 

Àrea gossos Parc Central (inici 2n semestre 2019). 280.000,00 € 

Expropiació edifici Torre Llobeta 800.000,00 € 

Expropiacions àmbit Trinitat Nova 7.240.484,84 € 

Altres expropiacions (Agudes, ctra Alta Roquetes, Lliçà,…) 281.224,39 € 

Rehabilitació habitatges Canyelles 3.359.999,00 € 

Roquetes Pla dels Cirerers, 2b-4 29 habitatges (inici 2n semestre 2019). 2.250.000,00 € 

Trinitat Nova (bloc H),  83 habitatges c/ s'Agaró S/N (inici 2n semestre 2019). 13.837.500,00 € 

Torre Baró illa F Escolapi Càncer, 10  47 habitatges (inici 2n semestre 2019). 6.525.000,00 € 

Total actuacions en execució 79.437.918,00 € 
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També hi ha 24 actuacions en fase de projecte.  
 

ACTUACIONS EN FASE DE PROJECTE Cost redacció projecte  

Escola bressol i EAIA Can Carreras 360.000,00 € 

Trasllat escola d'Adults Ciutat Meridiana a IES Picasso 96.715,91 € 

Construcció i ampliació CEM Artesania (Piscina i pista poliesportiva) 460.000,00 € 

Balcó d'equipaments Can Peguera 215.000,00 € 

Nou edifici equipaments Illa Q 280.000,00 € 

Nou equipament Ideal Flor 200.000,00 € 

Construcció nou Casal de Joves Prosperitat 210.000,00 € 

Remodelació Mercat Montserrat 555.000,00 € 

2ª fase escales mecàniques C/ Agudes Ciutat Meridiana 40.000,00 € 

Remodelació interiors Canyelles 125.000,00 € 

Reforma Escales Matagalls 55.000,00 € 

Urbanització c/ Pardo (entre Psg. Fabra i Pugi i c/ Escócia) 15.000,00 € 

Urbanització c/ Amílcar (entre Pl. Sta. Eulália i c/ Cartellá) 15.000,00 € 

Urbanització c/Serrano (entre c/ Santa Matilde i av. Borbó) 15.000,00 € 

Urbanització carrer Llopis i del Pla dels Cirerers 21.000,00 € 

Feixes Trinitat Nova 106.000,00 € 

Parc Central de Torre Baró (Torrent Font Maguès) 16.000,00 € 

Millores Àrea Jocs infantils Pl.  Primer de Maig (Vallbona) 17.000,00 € 

Nova Àrea esbarjo de gossos Can Xiringol-Virrei Amat 6.500,00 € 

Urbanització àmbit remodelació Trinitat Nova 45.798,50 € 

Promoció habitatges Roquetes AA3. 120 habitatges. 703.125,00 € 

Promoció habitatges Trinitat Nova UA3 Bloc E. 104 habitatges. 618.750,00 € 

Promoció habitatges Trinitat Nova UA3 Bloc I. 71 habitatges 506.250,00 € 

Promoció habitatges Torre Baró Illa E. 32 habitatges 225.000,00 € 

Total actuacions en fase de projecte 4.907.139,41 € 

 
El resum d’inversió a final de mandat és: 
 
RESUM INVERSIONS   
  

OBRES I ACTUACIONS EXECUTADES 83.803.646,91 € 

OBRES I ACTUACIONS EN EXECUCIÓ 79.437.918,00 € 

ACTUACIONS EN FASE DE PROJECTE 4.907.139,41 € 

Total 168.148.704,32 € 

 
 
Al final del mandat hi haurà un total de 136 actuacions a nivell d’inversió: 
 

 112 executades o en execució amb obres en marxa 
 24 amb projecte executiu o en redacció de projecte 
 Un total de 168 milions d’euros d’inversió. 
 Una inversió per habitant al Districte de 998,94 €. 
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2. Despesa Corrent 
 

Pel que fa a la despesa corrent(C- 2 i 4) en projectes socials, el pressupost propi del 
Districte del mandat 2016-2019 ha estat de 122 milions d’euros, als que s’han de 
sumar els 9 milions d’euros destinats pel Pla de Barris, el que fa un total de 131 
milions d’euros (10 milions d’euros més que els 121 previstos en el PAD).  
 

 Això representa un increment del 40,1% respecte el mandat 2012-2015 (38 
milions d’euros més) 

 I un increment del 58,3% respecte el mandat 2008-2011 (48 milions 
d’euros més). 

 
 

2016 2017 2018 2019 

28.716.148,47 € 30.578.527,24 € 31.448.853,45 € 31.448.853,45 € 

    

 
MANDAT 2016 - 2019 122.192.382,61 € 

    

 
PLA DE BARRIS 

 
9.000.000,00 € 

 
TOTAL 

 
131.192.382,61 € 

    Increment respecte el mandat 08-11 58,26% 

    Increment respecte el mandat 12-15 40,07% 

 
 


