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PROGRAMA D’ACTUACIÓ DEL DISTRICTE DE NOU BARRIS

PRESENTACIÓ

El districte de Nou Barris s’ha caracteritzat pel desenvolupament de polítiques i 
actuacions que han representat grans i petites transformacions del territori amb 
l’objectiu de millorar la realitat social, econòmica, cultural i urbanística de tots i 
cadascun dels barris que el conformen.

La transformació més rellevant l’hem fet palesa en el disseny i la urbanització de 
l’espai públic. Els nous bulevards, carrers, places, jardins i parcs s’han fet pensant 
en les persones i les seves necessitats; s’han fet accessibles per als més grans i els 
més petits i per a aquells que tenen difi cultats per moure’s i desplaçar-se, priorit-
zant les persones respecte als cotxes, incrementant les zones verdes i de gaudi, és 
a dir, donant-los la dignitat i la qualitat urbanística que la gent de Nou Barris es 
mereix.

Aquesta política de transformació i millora als nostres barris és i serà encara més 
evident amb la posada en marxa de nous equipaments dedicats a l’educació, la 
cultura i el lleure. Durant l’últim mandat es van posar en marxa dos nous casals 
de gent gran, tenim dues noves escoles bressol, hem estrenat com a equipament 
cultural l’antiga escola Ton i Guida, s’estan ampliant l’Ateneu Popular i el Casal La 
Cosa Nostra, s’han iniciat les obres de dues noves biblioteques i ha començat a 
funcionar l’Escola de Música Municipal. També, i per primera vegada, als baixos 
d’un edifi ci d’habitatges per a joves tenim la seu d’un institut universitari de la 
Universitat Autònoma de Barcelona. Aquesta xarxa d’equipaments i serveis per a 
les persones tindrà la seva continuïtat en aquest mandat que iniciem per continuar 
dotant cadascun dels nostres barris amb els equipaments de proximitat que neces-
sitem. Tota una xarxa d’equipaments de proximitat per facilitar la relació, la creació 
i el coneixement, per apropar els serveis a tots els barris del districte.

El cobriment d’una part important de la Ronda de Dalt, el nou pont del Congost i 
els treballs de perllongament de la L3 del Metro de Canyelles que arribarà a Trinitat 
Nova han estat un salt per a la millora de la comunicació dels nostres barris, un rep-
te pel qual continuarem treballant incrementant el transport públic allà on encara hi 
ha més difi cultats de comunicació i fent-ne accessibles les instal·lacions amb nous 
ascensors, plataformes, etc. Aquestes millores de comunicació i accessibilitat les 
portarem a tots els racons dels barris i eliminarem les barreres i els espais inacces-
sibles més propers als ciutadans amb la continuació de la urbanització dels espais 
interiors a la Guineueta, Canyelles, Ciutat Meridiana, etc.
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Ara estem en una nova etapa marcada per un entorn nou i diferent: l’augment de 
la immigració, els nous usos de l’espai públic, la diversifi cació de models familiars, 
l’augment de l’esperança de vida, el canvi en l’economia i en l’ocupació i els nous 
valors culturals o d’interessos generacionals. Aquestes noves realitats ens posen 
de manifest nous reptes que volem afrontar a partir d’una política que tingui per 
objectiu convertir-los en noves oportunitats, per evitar que la diversitat ens porti 
noves desigualtats.

Realitzarem totes aquestes polítiques i actuacions liderades des del districte amb 
l’objectiu de transformar Nou Barris en un districte amb més cohesió social i equi-
libri territorial. D’aquesta manera, el conjunt dels seus barris el confi guren com un 
dels districtes amb més personalitat de la ciutat; és un districte jove, divers, dinà-
mic, viu i amb un potencial cultural i participatiu extraordinari.

Tot això, a més a més, s’ha de continuar fent des de la proximitat. Comptant amb 
els veïns i veïnes, amb les entitats, compartint les propostes, consensuant el pro-
grama de govern, donant compte dels èxits i les difi cultats, és a dir, governant per 
a la gent i amb la gent de Nou Barris. 

Per això, proposem nous objectius per a aquest mandat. Un programa de govern 
ambiciós amb objectius a llarg termini però amb actuacions i mesures concretes 
per acostar els serveis a la gent i treballar des dels barris. Volem la implicació i la 
complicitat de la ciutadania per governar millor, volem garantir unes polítiques pú-
bliques que responguin als problemes, les necessitats i les expectatives de la gent. 
Per tot això continuarem treballant amb el món associatiu, els agents socials, les 
entitats, les empreses, els comerciants i el conjunt de veïns i veïnes de Nou Barris.

5
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PROPOSTES D’ACTUACIÓ

A. COHESIÓ SOCIAL 

Aconseguir un districte amb més cohesió social, inclusió i equilibri territo-
rial

• Continuarem la política social d’extensió i proximitat dels serveis socials, dels 
ajuts a les famílies, la gent gran, els infants, els joves i les persones amb disca-
pacitat, tot tenint en compte els diferents models de família i les situacions de 
dependència. 

• Vetllarem per l’acompliment del desplegament de la Llei de promoció de l’auto-
nomia personal i atenció a persones en situació de dependència, com també de 
la futura Llei de serveis socials.

Tenir més habitatge social i accessible

• Incrementarem el parc d’habitatges públics en tot tipus d’actuacions i règims, i 
especialment per a aquells sectors que tenen més difi cultats: la gent gran i els 
joves. 

• Continuarem treballant per acabar els diferents processos de remodelació i re-
habilitació de barris afectats per patologies estructurals. Impulsarem la instal-
lació d’ascensors en tots els barris per tal de garantir l’accessibilitat als habitat-
ges.

A.1. Serveis socials

A.1.1. Continuar garantint una atenció de qualitat als ciutadans de Nou Barris des 
de qualsevol dels centres de serveis socials (CSS), per tal de potenciar al 
màxim la seva autonomia tenint en compte tota la població i els diferents 
perfi ls de famílies.

A.1.2. Adequar els serveis i la seva organització per millorar la capacitat d’atenció i 
gestió de manera que permeti donar resposta a l’actual desplegament de la 
Llei de promoció d’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de dependència:

• Increment del pressupost del servei d’ajuda a domicili previst a l’àmbit de 
ciutat.

• Manteniment i millora d’aquells projectes grupals i comunitaris que fomentin 
la interrelació entre veïns i la cohesió social i que facilitin la creació de xarxes.
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• Disseny, de manera participativa amb els ciutadans, d’accions socials que 
responguin a les necessitats concretes de tots els sectors de la població.

• Increment del nombre d’educadors de carrer, per assegurar el servei a totes 
les zones del territori de Nou Barris.

A.1.3. Mantenir la línia de treball comunitari i grupal com a manera d’abordar col-
lectivament les problemàtiques socials:

• Foment de la participació dels centres de serveis socials, com a agent social 
imprescindible, en els plans comunitaris que es desenvolupen al territori de 
Nou Barris.

• Seguiment en la realització de projectes participatius i comunitaris. 

A.1.4. Millorar les infraestructures dels centres de serveis socials existents i plani-
fi car-ne de noves per facilitar la proximitat als ciutadans de Nou Barris.

A.2. Educació

A.2.1. Canalitzar des del districte les demandes escaients cap a les administracions 
competents.

A.2.2. Donar suport a les AMPA per a l’acompliment de les seves funcions:
• Facilitació per a la realització d’accions de formació demanades per les 

AMPA i adreçades a aquestes AMPA, en col·laboració amb el Programa de 
formació del Consell Escolar Municipal de Barcelona.

• Realització d’activitats adreçades a les AMPA mitjançant el desenvolupa-
ment de programes específi cs.

• Facilitació d’espais de coordinació de trobada entre les diferents AMPA d’un 
mateix barri.

• Promoció i manteniment de la participació de mares i pares en la Comissió 
d’AMPA del Consell Escolar del districte.

A.2.3. Fomentar la cohesió social, la interculturalitat i l’ús del català:
• Continuació i ampliació del Pla educatiu d’entorn.
• Suport a la creació d’una UEC (unitat d’escolarització compartida).
• Suport al Pla de transició al treball i al Projecte jove.
• Participació en el desenvolupament d’accions de caràcter educatiu que faci-

litin la incorporació de grups de diverses cultures a la societat catalana.

A.2.4. Fomentar la pràctica de l’esport a l’escola en temps i horaris extraescolars:
• Ampliació de la campanya «Esport en marxa» a més escoles i instituts.
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PROPOSTES D’ACTUACIÓ

A.2.5. Donar suport als actes organitzats pels centres i els serveis educatius del 
districte. 

A.2.6. Fomentar la participació de la comunitat educativa del districte:
• Impuls de la participació i el funcionament correcte del Consell Escolar del 

districte.
• Impuls d’accions que afavoreixin la participació de l’alumnat en el Consell 

Escolar i altres espais de participació.
• Suport a les entitats que treballen en temes d’educació al districte i col-

laboració en els actes que organitzin adreçats a la comunitat educativa del 
districte.

A.2.7. Impulsar la realització de camins escolars del districte, continuant el treball 
iniciat al CEIP Prosperitat i donant suport a altres propostes existents. 

A.2.8. Facilitar la gestió de l’obertura dels CEIP al barri i millorar el sistema de ges-
tió de l’ús social dels centres.

A.2.9. Promoure mesures, en col·laboració amb tota la comunitat educativa del 
districte, per tal de treballar per la reducció de l’absentisme escolar:

• Establiment de canals de comunicació fl uids entre tota la comunitat educa-
tiva del nostre districte.

• Treball transversal de la problemàtica i implicació de tots els àmbits en la 
lluita efectiva contra l’absentisme escolar.

A.2.10. Revisar el mapa escolar per adequar-lo a les necessitats educatives futures.

A.2.11. Incrementar l’oferta de places d’escola bressol.

A.3. Cultura

A.3.1. Posar en funcionament el Consell Sectorial de Cultura de Nou Barris i consti-
tuir la Comissió de Lectura Pública atenent els criteris generals de ciutat.

A.3.2. Dur a terme accions per a la recuperació de la Memòria Històrica del Districte 
de Nou Barris, d’acord amb les entitats que treballen en aquest àmbit. 

A.3.3. Consolidar defi nitivament el projecte de circ de l’Ateneu i l’Escola Rogelio 
Rivel, conjuntament amb l’ICUB i els departaments corresponents de la Ge-
neralitat, pel que fa a centre de formació d’aquesta disciplina artística. 
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A.3.4. Mantenir el compromís d’impulsar aquelles iniciatives artístiques de joves 
creadors del districte per tal que s’incorporin a les xarxes i els escenaris 
de creació cultural de la ciutat. Donar suport a les propostes artístiques de 
grups i col·lectius com ara el Festival de Blues, Solo para Cortos, etc.

A.3.5. Impulsar accions culturals que serveixin per afavorir processos d’integració 
i cohesió social, fent èmfasi especialment en aquells barris o territoris amb 
menys equipaments i on el teixit social és més feble.

A.3.6. Donar suport a les diferents expressions culturals del districte i, molt especi-
alment, a la pròpia del país, assegurant la programació de música en català 
als actes festius i programant actes de cultura tradicional catalana.

A.3.7.  Donar suport a projectes i actuacions per afavorir processos d’integració a la 
cultura catalana.

A.3.8. Continuar l’impuls, juntament amb el Consorci de Normalització Lingüística, 
a la trobada anual de parelles lingüístiques.

A.3.9. Elaborar i aplicar un model d’utilització de l’espai públic en festes majors, 
festes de calendari popular i activitats al carrer, consensuat entre el teixit 
associatiu i el districte com a exercici de responsabilitat compartida.

A.3.10. Avançar en la millora dels models de gestió cívica d’equipaments i serveis 
municipals com a eina per a la corresponsabilitat en la prestació de serveis 
culturals de proximitat.

A.3.11. Donar més impuls als projectes específi cs d’equipaments: arts escèniques, 
música, fotografi a i imatge. 

A.3.12.Adaptar els horaris d’obertura i tancament dels centres depenent dels pro-
jectes específi cs de cada equipament i tenint en compte la realitat social de 
l’entorn.

A.3.13. Dur a terme actuacions de millora i ampliació d’alguns equipaments cultu-
rals existents.

A.3.1.4.Ampliar la xarxa d’equipaments culturals del districte i recuperar el nostre 
patrimoni històric.

A.3.15. Continuar el desplegament del Pla de biblioteques a Nou Barris.
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PROPOSTES D’ACTUACIÓ

A.4. Esports

A.4.1. Incorporar elements cívics o de relació social que permetin la pràctica espor-
tiva en diferents espais públics del territori: cistelles de bàsquet, ampliació 
de carrils bici i d’aparcaments de bicicletes, millores i protecció de pistes de 
petanca, etc.

A.4.2. Utilitzar i aprofi tar els equipaments públics per a la pràctica esportiva (CEIP, 
IES, centres cívics, casals de gent gran, etc.) i portar a terme les accions 
necessàries per facilitar-ne l’ús.

A.4.3. Posar en marxa campanyes de promoció de l’esport:
• Campanyes d’informació i espais esportius de proximitat adreçades a la 

gent gran.
• Ampliació dels programes de caminades adreçats a la gent gran.
• Reforç de l’oferta de la pràctica esportiva fora de l’horari escolar en infants 

i joves (continuació del projecte «Esport en marxa a Nou Barris» i manteni-
ment del projecte «Esport en edat escolar»).

• Promoció d’una campanya de foment de la pràctica de l’atletisme.
• Accions per potenciar l’ús habitual de la bicicleta.
• Accions que fomentin i aprofi tin els valors educatius, socialitzadors i inte-

gradors de l’esport.
• Ampliació i reforç de l’oferta d’esports minoritaris.

A.4.4. Reforçar i potenciar les entitats esportives, sobretot les que fan un esforç en 
la promoció de l’esport i les que fomenten esports minoritaris o adreçats a 
la població amb difi cultats especials. 

A.4.5. Treballar conjuntament amb les entitats gestores per millorar la gestió dels 
equipaments esportius.

A.4.6. Millorar la xarxa d’infraestructures esportives que hi ha i construir-ne de 
noves d’acord amb el Programa d’equipaments de ciutat.

A.5. Gent gran

A.5.1. Promoure la participació de la gent gran en l’organització dels casals, tot 
garantint la representació de les diferents sensibilitats existents, per asse-
gurar-se, d’aquesta manera, que la presència i l’opinió de tothom queden 
refl ectides en els espais de decisió. Fomentar la paritat entre dones i homes 
als òrgans.
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A.5.2. Incrementar les activitats de lleure per a la gent gran, tant des del Pla de 
dinamització del districte com des dels casals, assegurant-se que siguin ac-
tivitats que potenciïn i garanteixin la qualitat de vida física, psíquica i emoci-
onal de la gent gran.

A.5.3. Promoure la participació de la gent gran en l’organització d’activitats, com 
també la realització d’activitats d’interès per a la gent gran en el conjunt dels 
equipaments del districte.

A.5.4. Fomentar projectes de relació intergeneracional, especialment aquells que 
potenciïn la transmissió dels coneixements dels grans cap als més joves i les 
xarxes de convivència i ajuda a les persones grans fràgils.

A.5.5. Promoure la informació i l’atenció de les persones grans, especialment als 
casals i els espais de la gent gran amb campanyes de divulgació sobre temes 
d’interès per a ells.

A.5.6. Continuar l’ampliació de les tasques de suport a la vida quotidiana de les per-
sones grans fràgils, a través dels serveis de proximitat i l’atenció domiciliària 
(teleassistència) i de la xarxa d’equipaments (centres de dia i residències).

A.5.7. Donar suport a la Comissió de la Gent Gran de Nou Barris, pel seu esforç en 
la millora de les condicions de vida de les persones grans als nostres barris, 
i a la resta d’entitats que treballen amb els mateixos objectius. 

A.5.8. Tenir en compte les necessitats de mobilitat de les persones grans en el dis-
seny i les actuacions de millora dels espais públics —accessibilitat, mobiliari 
urbà, etc.—, especialment a les zones de parcs, passeigs i places.

A.6. Persones amb discapacitat

A.6.1. Promoure la participació de les persones amb discapacitat i les entitats que 
les representen i donar-hi suport:

• Creació d’una taula d’entitats.
• Elaboració d’una guia on surtin totes les entitats i serveis del sector de per-

sones amb discapacitat del districte.
• Difusió i informació dels ajuts i les subvencions per a la realització d’activi-

tats extraescolars de nens amb discapacitat.

A.6.2. Treballar per un districte accessible, amb accions encaminades a la supressió 
de barreres arquitectòniques i el foment de l’accessibilitat en la comunicació.



14

LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PROPOSTES D’ACTUACIÓ

A.6.3. Redactar i aplicar el Pla de reserves públiques d’aparcament per a persones 
amb discapacitat al districte de Nou Barris. 

A.6.4. Incorporar criteris d’accessibilitat en tot el material de difusió i comunicació 
elaborat pel districte, com també promoure serveis alternatius a la comuni-
cació oral i escrita en tots els equipaments municipals i actes públics que es 
duguin a terme al districte.

A.6.5. Dotar les promocions públiques amb habitatge adaptat.

A.6.7. Fomentar la integració i la presència de les persones amb discapacitat i les 
seves necessitats en el conjunt d’accions, projectes i polítiques que impulsa 
el districte, a partir dels principis de normalització, reconeixement de la di-
versitat i inclusió social.

A.7. Dones

A.7.1. Buscar mesures que afavoreixin la cohesió social i la convivència i que pos-
sibilitin un model social més just i el treball en xarxa.

A.7.2. Participar en la defi nició dels nous usos socials del temps des de la visió de 
les dones.

A.7.3. Reforçar i ampliar les entitats i els membres participants en el Consell de 
Dones de Nou Barris per facilitar i potenciar l’entrada de col·lectius de dones 
joves, immigrants i altres grups que enriqueixin tant la participació com la 
visió sobre el districte des d’un interès femení.

A.7.4 Impulsar projectes que tinguin com a objectiu primordial lluitar contra la vi-
olència de gènere.

A.7.5. Fomentar campanyes de promoció de l’esport adreçades a les dones.

A.7.6. Impulsar campanyes de promoció de la salut adreçades a les dones.

A.7.7. Desplegar mesures que fomentin la paritat en els òrgans de participació del 
districte.

A.7.8. Impulsar programes per afavorir la integració en la vida del barri de les dones 
immigrades.
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A.7.9. Dotar el districte amb un canal de comunicació adequat per fer arribar tota 
la informació a les entitats de dones.

A.7.10. Assegurar un mínim de noms de dones del 75 % en les propostes de no-
menclàtor que es facin des del districte.

A.8. Infància

A.8.1. Fomentar la utilització dels equipaments infantils municipals existents, millo-
rar-ne les infraestructures i impulsar nous espais de lleure per als infants.

A.8.2. Augmentar la coordinació i la informació entre les diferents entitats i serveis 
que treballen per la infància en el districte.

A.8.3. Crear una guia dels diferents recursos que ofereixen les entitats i els equipa-
ments que treballen en l’àmbit del lleure i la infància al districte.

A.8.4. Impulsar un pla d’educació ambiental adreçat als infants i els joves del dis-
tricte, aprofi tant l’entorn de Collserola i la Font Moguera.

A.8.5. Ampliar el nombre d’escoles i entitats que participen en el projecte «Consell 
dels Nens i les Nenes», ja en marxa, del districte.

A.8.6. Impulsar la realització d’accions concretes en el marc del projecte europeu 
«La ciutat dels nens».

A.8.7. Fomentar el manteniment dels serveis i les entitats que treballen amb la 
infància i donar-hi suport.

A.8.8. Garantir un projecte municipal de serveis per a la infància al barri de Can 
Peguera de la Zona Sud per a nens i nenes de tres a catorze anys.

A.8.9. Ampliar i millorar l’oferta cultural per a la infància i l’adolescència, tant entre 
setmana com durant els caps de setmana.

A.8.10.Fer campanyes, jornades i activitats per tal de fomentar el civisme i l’educa-
ció en valors.

A.8.11. Apropar els adolescents i els joves als centres cívics i la seva oferta.

A.8.12. Donar suport a l’oferta de formació i creació d’espais d’interrelació entre les 
famílies.
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A.8.13. Donar suport a les entitats de lleure infantil i reconèixer-ne la tasca educativa 
i de servei comunitari.

A.9. Joventut

A.9.1. Millorar els equipaments juvenils. 

A.9.2. Actualitzar el model de gestió dels equipaments juvenils. 

A.9.3. Plantejar una política de joventut, que vagi més enllà del treball amb els 
serveis i els recursos municipals existents. Obrir espais a altres col·lectius de 
joves del districte. 

A.9.4. Elaborar i aplicar un model d’utilització, tant de l’espai públic en festes i actes 
de joves com de l’espai intern dels equipaments de joves. 

A.9.5. Garantir la pluralitat i l’accés dels diferents grups de joves que fan ús dels 
espais dels equipaments.

A.9.6. Fomentar un treball de criteris tècnics d’intervenció amb els equipaments 
municipals de joves. 

A.9.7. Potenciar i adequar el punt d’informació jove.

A.9.8. Potenciar la creació d’aules d’estudi estable en els espais de les biblioteques 
del districte.

A.9.9. Informar la ciutadania de les activitats que es realitzen en grups de joves. 

A.9.10. Donar suport als productors de cultura jove i popular dels grups de joves del 
districte.

A.9.11. Potenciar les iniciatives engegades per les entitats i els equipaments d’in-
fants i joves, adreçades a grups d’adolescents. 

A.9.12. Facilitar l’autonomia residencial dels joves continuant la política d’aparta-
ments de lloguer a preus assequibles.

A.9.13. Desenvolupar programes de prevenció de conductes de risc, especialment 
en adolescents i joves, amb relació a temes de violència, drogues, sida, taba-
quisme, embarassos no desitjats, anorèxia i bulímia, etc.
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A.9.14. Dissenyar plans d’ocupació juvenil a partir de programes de Barcelona Ac-
tiva i en col·laboració amb altres agents econòmics del districte. Fomentar 
plans de formació específi ca per a joves del districte. 

A.10. Salut

A.10.1. Aprofi tar el marc del Consell de Salut per proposar espais de coordinació pe-
riòdics entre els diferents estaments que tenen responsabilitat sobre la xarxa 
sanitària pública per facilitar el debat i el consens sobre aquelles demandes 
que tenen a veure amb la millora de l’atenció mèdica al nostre districte. 

A.10.2.Elaborar un pla de treball del Consell de Salut amb la participació de l’ICS i 
de l’ASPB, que tingui en compte les comissions de treball (Atenció Primà-
ria, Salut Mental i Envelliment Saludable) i els espais monogràfi cs (Atenció 
Especialitzada, Hospital de Referència) que ja hi ha i els que es puguin crear. 
Continuar el desplegament del programa «Salut i escola», consolidar-lo i re-
forçar la coordinació entre Salut Pública i Atenció Primària.

.
A.10.3.Promoure la formació de grups de suport social i ajuda mútua per a afectats 

o per a cuidadors de diferents afectacions (Pacient Expert, grups de fi bro-
miàlgia, etc.).

A.10.4.Facilitar la promoció d’accions i campanyes d’educació per la salut en totes 
les edats en temes com ara la higiene, la cura del propi cos, els hàbits sa-
ludables d’alimentació, l’esport, la sexualitat, la prevenció d’addiccions, la 
reducció del consum de medicaments i campanyes relacionades amb els 
animals de companyia:

• Programes de cribratge del càncer de mama i de cèrvix.
• Tallers de memòria.
• Tallers d’alimentació.
• Programes i campanyes per evitar l’abús i el mal ús de medicacions.
• Desenvolupament del programa «Salut i barris» en els barris benefi ciats per 

la Llei de barris.

A.10.5. Impulsar campanyes informatives per donar a conèixer les accions i les dife-
rents assistències que proporcionen les administracions públiques, associa-
cions o ONG en matèria de salut perquè les persones afectades per qualse-
vol patologia es puguin benefi ciar de les seves actuacions. 

A.10.6. Facilitar la cooperació entre tots els agents de salut i les altres àrees del 
districte que hi estiguin relacionades, com, per exemple, serveis socials, 
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persones amb discapacitat, educació i esports, amb l’objectiu d’augmentar 
l’efi ciència i la coordinació en les mesures que es duen a terme en tots els 
sectors amb incidència en la salut:

• Creació del grup de treball sobre la dependència.
• Potenciació dels programes d’atenció social i drogodependències.

A.10.7. Incloure accions de promoció de la salut en els actes culturals i festius del 
districte. 

A.10.8.Fer un seguiment de qualsevol obra, sia de reforma o de nova construc-
ció d’infraestructures sanitàries i de la posada en marxa d’aquests equipa-
ments.

A.10.9. Implantar programes d’informació, vigilància, prevenció i promoció de la 
salut.

A.11. Solidaritat i cooperació

A.11.1. Donar suport a les iniciatives engegades per les entitats del districte que 
treballen en l’àmbit de la cooperació al desenvolupament, la solidaritat i la 
construcció de pau.

A.11.2. Realitzar accions de sensibilització al voltant dels temes de cooperació i so-
lidaritat:

• Difusió d’una jornada monogràfi ca dedicada a «Cooperació, solidaritat i 
construcció de pau», que permeti a les entitats fer conèixer els seus projec-
tes i acostar als veïns i veïnes les activitats que duen a terme.

• Involucració de les entitats de solidaritat i cooperació del districte en la Festa 
Major del districte i en les festes majors dels barris, amb un espai dedicat 
a la cooperació, la solidaritat i la construcció de pau mitjançant activitats 
específi ques (jornades, tallers, taules rodones, fi ra d’entitats, etc.).

• Facilitació d’un espai al butlletí municipal, de manera rotatòria, perquè les 
entitats puguin difondre els seus projectes.

• Acostament de les entitats de solidaritat i cooperació del districte als centres 
educatius per permetre’ls explicar les seves activitats als nens i els joves.

A.11.3. Propiciar la creació d’un espai de participació sobre temes de solidaritat.

A.11.4. Crear una taula de treball amb totes les entitats de solidaritat i cooperació 
del districte.
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A.12. Igualtat, diversitat, ciutadania i convivència

A.12.1. Redactar la Carta de Drets i Deures de Ciutadania per establir els principis 
que han de regir la convivència entre les veïnes i veïns de Nou Barris. Fer 
accions per a la defensa activa del dret a vot de les persones amb permís de 
residència.

A.12.2. Dur a terme accions i projectes que serveixin per facilitar la comprensió i l’ac-
ceptació dels veïns i veïnes de Nou Barris dels canvis en la realitat social que 
estem vivint, tenint en compte les iniciatives de les associacions, els grups i 
les xarxes d’entitats del districte.

A.12.3. Donar suport a les accions adreçades a demanar la modifi cació de l’actual 
legislació referent a la formació d’adolescents i joves perquè puguin accedir 
més fàcilment a programes de formació i inserció laboral. Aquestes mesures 
tenen com a objectiu facilitar la inserció en aquest nou entorn en el qual es 
troben.

A.12.4. Mantenir el suport econòmic i tècnic a les iniciatives que porten a terme 
les associacions i les xarxes d’entitats del districte en matèria d’immigració, 
donar prioritat a les accions d’acollida a persones nouvingudes i facilitar la 
coordinació amb altres àrees i serveis municipals, amb l’objectiu de garantir 
la continuïtat de la tasca iniciada els darrers anys. 

A.12.5. Elaborar mesures «d’acollida» per a famílies en processos de reagrupament 
familiar, conjuntament amb el Gabinet Tècnic d’Immigració i en col·laboració 
amb el teixit social i la xarxa d’entitats del districte.

A.12.6. Consensuar un model d’utilització de l’espai públic que faci compatible la 
realització d’activitats culturals i de lleure amb el respecte al descans dels 
veïns de l’entorn.

A.12.7. Difondre i aplicar l’Ordenança municipal de civisme i convivència per garantir 
la convivència ciutadana a l’espai públic (venda ambulant, pintades, engan-
xada de cartells, tinença d’animals, actituds vandàliques, etc.).

A.13. Prevenció i seguretat

A.13.1. Cercar l’adequació constant dels objectius de treball de la Guàrdia Urbana 
de Barcelona a les característiques i les circumstàncies físiques i socials dels 
diferents espais de Nou Barris.
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A.13.2. Mantenir la participació de la Guàrdia Urbana de Nou Barris en les taules 
tècniques de policia, convivència i administrativa, en la Taula de Coordinació 
Policial i, també, en el Consell de Seguretat i Prevenció del Districte i en al-
tres comissions que es puguin crear.

A.13.3. Col·laborar activament en els plans comunitaris i participar amb les entitats i 
les associacions en l’estudi i la implantació d’accions on calgui la intervenció 
de la Guàrdia Urbana.

A.13.4. Establir una xarxa de relació amb associacions de veïns i de comerciants, i 
amb altres entitats, de manera que cada associació i entitat tingui un agent 
concret com a primer nivell d’atenció i com a referent per a la comunicació 
de problemes (model de policia de proximitat o de barri). 

A.13.5. Incrementar els contactes amb les associacions de veïns, comerciants i al-
tres entitats, de tal manera que es faciliti la proactivitat, mitjançant la policia 
comunitària.

A.13.6. Augmentar la càrrega sobre aspectes de convivència en els programes 
d’educació cívica i viària a les escoles, en què participa la Guàrdia Urbana, 
sobretot als barris amb un percentatge important de nouvinguts.

A.13.7. Defi nir i executar un procediment de treball conjunt amb els Mossos d’Es-
quadra de l’ABP de Nou Barris, per a la comprovació i la verifi cació de pro-
blemes inespecífi cs que afecten la seguretat i la convivència. Mantenir el 
treball de coordinació amb els Mossos d’Esquadra.

A.13.8. Afavorir la mobilitat dels vianants, en concret els col·lectius d’especial aten-
ció com ara menors i gent gran, en els itineraris d’ús específi c, com ara ac-
cessos a escoles i parcs, i en zones de vianants i de prioritat invertida.

A.13.9. Establir i executar un calendari d’inspecció sobre locals de concurrència pú-
blica, com també altres establiments o activitats susceptibles de generar 
molèsties o d’implicar riscos.

A.13.10.Estudiar i aplicar les mesures operatives per aconseguir un ús adequat dels 
espais públics, evitant usos intensius o excloents de persones i col·lectius.
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A.14. Habitatge

A.14.1. Convertir l’Ofi cina de l’Habitatge de Nou Barris en una ofi cina integral que 
faciliti els tràmits d’habitatge en una fi nestreta única.

 
A.14.2. Continuar la política de construcció d’apartaments tutelats per a gent gran i 

d’habitatges per a joves.

A.14.3. Desenvolupar els PERI de Torre Baró i Roquetes per a la construcció d’habi-
tatge protegit.

A.14.4. Vetllar per la construcció en règim de lloguer i en dret de superfície del nou 
habitatge públic que es faci al districte.

A.14.5. Vetllar per la reserva d’un mínim del 5 % dels habitatges de lloguer promo-
guts per l’Ajuntament que es construeixin al districte per a persones amb 
rendes baixes.

A.14.6. Promoure la innovació, la construcció sostenible i l’estalvi d’energia en les 
edifi cacions.

A.14.7. Continuar la remodelació dels barris afectats per patologies estructurals: 
Trinitat Nova i Turó de la Peira.

A.14.8. Impulsar la rehabilitació dels edifi cis afectats per patologies als barris de Ca-
nyelles, Can Peguera, la Guineueta, Turó de la Peira, Trinitat Nova i Verdun.

A.14.9. Desenvolupar els projectes aprovats en les lleis de barris de Roquetes, Torre 
Baró i Ciutat Meridiana de rehabilitació i instal·lació d’ascensors.

A.14.10.Impulsar la instal·lació d’ascensors en blocs d’habitatges.

A.14.11.Continuar els ajuts a la rehabilitació al barri de la Prosperitat (ARI).

A.14.12.Finalitzar la remodelació dels habitatges del Governador.

A.14.15.Col·laborar en les actuacions per al control de la sobreocupació i l’infrahabi-
tatge per evitar aquestes situacions.
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B. XARXA D’EQUIPAMENTS 

Continuar el desplegament de la xarxa d’equipaments de proximitat

• Augmentarem el nombre de places d’escoles bressol i ampliarem la xarxa de 
casals de barri, de casals per a la gent gran, de residències i de centres de dia 
per tal de garantir uns serveis de qualitat en els àmbits de la cultura, l’educació, 
els serveis socials, l’esport, etc. Per fer-ho, serà bàsic continuar treballant en el 
Pla d’equipaments del districte.

• Impulsarem la construcció de l’illa de Cotxeres Borbó per tal de desenvolupar els 
diferents equipaments compromesos amb la taula d’entitats i veïns i veïnes. 

 
• Continuarem prioritzant el manteniment dels equipaments existents: centres 

cívics, casals de barri i casals de joves i de gent gran, com també la xarxa d’es-
coles públiques del districte.

B.1. Elaborar un pla d’equipaments del districte de Nou Barris.

B.2. Construir els diferents equipaments de competència municipal a l’illa d’equi-
paments de Cotxeres Borbó (biblioteca, casal de gent gran i equipament 
esportiu) i dur a terme l’impuls i el seguiment de la construcció de la resta 
d’equipaments aprovats al projecte i que no són de competència municipal.

B.3. Rehabilitar la seu de la Guàrdia Urbana del districte.

B.4. Impulsar la construcció d’equipaments:
• Residència i centre de dia per a gent gran al carrer del Molí, al barri de la 

Prosperitat, per part de la Generalitat de Catalunya.
• Sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de l’estudi per a la implantació d’un 

futur CAP al barri de Porta i de l’estudi per a l’ampliació del CAP Roquetes.
• Finalització de les obres d’ampliació del CAP Ciutat Meridiana.

B.5. Promoure la rehabilitació, l’adequació i l’adaptació dels espais dels casals de 
gent gran i afavorir-ne la utilització polivalent:

• Avançament en l’estudi d’ubicació i projecte d’un nou casal per a la gent gran 
al barri de Canyelles.

• Ampliació del Casal de Gent Gran Pedraforca (recollida a la Llei de barris).
• Nou casal de gent gran a l’illa d’equipaments de Cotxeres Borbó.
• Millores i agençament dels casals de gent gran existents.
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B.6. Continuar el desplegament del Pla de biblioteques a Nou Barris:
• Construcció del nou edifi ci a Cotxeres Borbó que permeti el traspàs de la 

Biblioteca de Torre Llobeta a aquest nou espai.
• Posada en funcionament de la Biblioteca de Roquetes al seu nou emplaça-

ment.
• Finalització de les obres i obertura de la nova Biblioteca de la Zona Nord 

(establerta a la Llei de barris).

B.7. Dur a terme actuacions de rehabilitació i millora en equipaments i realitzar 
obres de recuperació d’alguns edifi cis del districte per convertir-los en nous 
centres cívics i casals de barri:

• Millores infraestructurals en l’edifi ci del Centre Cívic Zona Nord, amb espai 
per a la gent gran (que estableix la Llei de barris).

• Segona fase de l’ampliació de l’Ateneu Popular de Nou Barris.
• Rehabilitació de la masia de Can Verdaguer com a casal de barri al barri de 

Porta.
• Rehabilitació de la masia de Can Carreras com a equipament cultural al barri 

de la Guineueta.
• Rehabilitació de la masia de Can Valent com a futur equipament al barri de 

Porta.
• Recuperació de la Granja del Ritz al barri de Vallbona com a equipament de 

barri.
• Nou equipament sociocultural al barri de Trinitat Nova i instal·lació d’una 

estructura provisional.
• Nou equipament sociocultural al barri de Verdun.
• Arranjament i reforma de l’edifi ci B de l’antic Centre Cívic Via Favència per 

ubicar-hi els serveis de Projectart, Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris i 
Nou Barris Acull, amb la redacció d’un pla d’usos d’aquest espai.

• Nova seu del Casal de Barri de Torre Baró a la plaça dels Eucaliptus (recollida 
a la Llei de barris).

• Inici d’actuacions per obtenir nous equipaments al barri de la Prosperitat.

B.8. Millorar les infraestructures dels centres de serveis socials existents i plani-
fi car-ne de nous per facilitar la proximitat als ciutadans de Nou Barris:

• Execució de les obres de millora del Centre de Serveis Socials Centre-Alta del 
carrer de Vidal i Guasch, tenint en compte el Pla funcional dels centres de 
serveis socials i la previsible ampliació necessària per al desenvolupament 
del nou marc legal.

• Construcció del nou Centre de Serveis Socials Centre-Baixa als carrers d’En-
ric Casanovas i Pablo Iglesias, a la Prosperitat.
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• Rehabilitació integral del Centre de Serveis Socials de la Zona Nord (esta-
blerta a la Llei de barris).

• Ampliació i millora del Centre de Serveis Socials de la Zona Sud.
B.9. Millorar les infraestructures dels serveis municipals d’infància:

• Trasllat i ampliació del SOIA de Roquetes (recollit a la Llei de barris).
• Adequació del nou local El Desván per al desenvolupament dels projectes de 

dinamització d’infants i joves a Trinitat Nova.
• Nova seu de la ludoteca - casal infantil de Torre Baró a la plaça dels Eucalip-

tus (establerta a la Llei de barris).
• Segona fase de l’equipament La Cosa Nostra del barri de Can Peguera, per 

ubicar-hi un servei d’infància, amb rehabilitació de l’edifi ci incloent-hi la re-
modelació de les pistes esportives.

B.10. Continuar invertint en la reforma i la millora de la xarxa d’escoles públiques 
del nostre districte:

• Construcció d’una nova escola bressol al CEIP Mestre Morera de Ciutat Me-
ridiana.

• Construcció d’una nova escola bressol al CEIP Mercè Rodoreda de la Prospe-
ritat.

• Impuls de la construcció del parvulari al CEIP Mercè Rodoreda.
• Impuls de la construcció d’un gimnàs al CEIP Splai.
• Adequació dels accessos i els entorns dels centres escolars a les necessitats 

existents.

B.11. Millorar la xarxa d’infraestructures esportives existents i construir-ne de no-
ves d’acord amb el Programa d’equipaments de ciutat:

• Finalització de les obres de millora al camp de futbol de Ciutat Meridiana 
(amb gespa artifi cial i local social).

• Obres de remodelació del pavelló poliesportiu Valldaura.
• Obres de millora a la Sala de Barri Virrei Amat.
• Obres de millora a la pista poliesportiva de Turó de la Peira.
• Remodelació del camp de futbol de Turó de la Peira.
• Construcció d’un equipament esportiu al carrer del Molí, a la Prosperitat.
• Construcció de la nova pista poliesportiva de Torre Baró (establerta a la Llei 

de barris).
• Construcció del nou equipament esportiu a l’illa d’equipaments de Cotxeres 

Borbó.
• Reforma de la pista esportiva del Casal de Barri La Cosa Nostra.
• Impuls dels projectes d’ampliació i millora dels complexos esportius munici-

pals de Can Dragó, Can Cuyàs i Artesania.
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B.12. Dur a terme actuacions als mercats municipals:
• Remodelació del Mercat Municipal de la Guineueta.
• Millores al Mercat Municipal de la Mercè.

B.13. Portar a terme altres actuacions en equipaments:
• Projecte d’escola taller amb Barcelona Activa per a la rehabilitació de l’antiga 

caserna de la Guàrdia Civil de Can Peguera.
• Adquisició dels locals del carrer de la Selva per a futurs equipaments al barri 

de Porta.
• Rehabilitació de la nau central de la Casa de l’Aigua a Trinitat Nova.
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C. ESPAI PÚBLIC, URBANISME I ACTUACIONS ALS BARRIS

Continuar la urbanització de l’espai públic com una eina de reequilibri terri-
torial i social

• Farem noves urbanitzacions de carrers, jardins, places i interiors amb un ur-
banisme de qualitat estès a cada racó, facilitador de la connexió dels diferents 
barris, integrador i sense barreres. Serà dissenyat tenint en compte la diversitat 
dels seus usos, la convivència, la diversitat cultural i l’accent i la mirada dels 
diferents col·lectius; un urbanisme a la mida de la gent.

• Treballarem en el manteniment de l’espai públic per garantir el bon estat de 
l’obra ja feta i per contribuir, d’aquesta manera, a inculcar el respecte i la bona 
utilització dels espais de relació comuns.

C.1. Actuacions generals

C.1.1. Revisar el Pla de neteja urbana a la via pública i als parcs i jardins del districte 
per tal d’adequar-lo a les necessitats de cada entorn.

C.1.2. Fer actuacions de millora, manteniment i grans reparacions d’espais urbans 
i carrers, i renovació de mobiliari urbà.

C.1.3. Millorar la comunicació en el procés d’execució de les obres en l’entorn més 
immediat que hi estigui afectat.

C.1.4. Incorporar mesures correctores per minimitzar l’impacte de les obres en 
l’entorn més immediat.

C.1.5. Incorporar mecanismes de participació per canalitzar l’opinió de veïns i veï-
nes en l’execució dels projectes urbanístics.

C.1.6. Vetllar per l’acompliment dels criteris d’accessibilitat en tots els projectes 
d’obres.

C.2. Actuacions al barri de Canyelles

C.2.1. Continuar la urbanització dels espais interiors dels sectors 2 i 3 i treballar per 
la continuïtat de les fases fi ns a completar la resta de la urbanització.
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C.2.2. Construir un aparcament municipal subterrani al carrer de l’Artesania.

C.2.3. Impulsar la urbanització de superfície d’aparcament.

C.2.4. Fer un estudi tècnic i una valoració de la depressió de la ronda de la Guine-
ueta Vella, 16-30 per a intervencions futures al barri.

C.2.5. Millorar l’entrada al barri donant visibilitat dels jardins i la serra de Collserola 
a l’altura de la Clínica Stauros.

C.2.6. Dur a terme la segona fase de rehabilitació del parc de Serra i Martí.

C.2.7. Avançar en l’estudi d’ubicació i projecte d’un nou casal per a la gent gran.

C.2.8. Desenvolupar el conveni signat amb la Generalitat de Catalunya, l’Ajunta-
ment i el Patronat per a la rehabilitació dels blocs d’habitatges afectats de 
patologies.

C.3. Actuacions al barri de Can Peguera

C.3.1. Executar la segona fase de l’equipament La Cosa Nostra, amb rehabilitació 
de l’edifi ci i incloent-hi la remodelació de les pistes esportives.

C.3.2. Garantir un projecte municipal de serveis per a la infància a la zona.

C.3.3. Construir un nou ascensor per millorar l’accessibilitat als carrers Vilaseca i 
Ribelles.

C.3.4. Implantar el Pla de mobilitat del barri («zona 30»).

C.3.5. Desenvolupar el projecte d’escola taller amb Barcelona Activa per a la reha-
bilitació de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil com a equipament.

C.3.6. Adequar el refugi per fer-lo «visitable» i lligar-ho a activitats culturals del 
districte (programes de biblioteca, arxiu, etc.).

C.3.7. Dissenyar conjuntament amb els veïns i les entitats mesures de civisme per 
garantir la bona utilització de l’espai comú.

C.3.8. Impulsar el manteniment i les millores als carrers del barri.
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C.4. Actuacions al barri de Ciutat Meridiana

C.4.1. Acabar els equipaments en execució: camp de futbol amb gespa artifi cial i 
local social i Biblioteca de la Zona Nord.

C.4.2. Continuar les urbanitzacions dels espais interiors del barri.

C.4.3. Executar les millores a la plaça del Pedraforca i la nova urbanització de la 
plaça Verda (centre cívic).

C.4.4. Construir una zona esportiva i ludicofamiliar en l’entorn del nou camp de 
futbol.

C.4.5. Dur a terme millores d’accessibilitat al barri: 
• A la zona Revilux, amb la implantació d’un ascensor.
• Als equipaments educatius (CEIP Elisenda de Montcada i Escola Bressol La 

Muntanya).

C.4.6. Construir una nova escola bressol al CEIP Mestre Morera.

C.4.7. Avançar en el projecte per a un futur parc forestal amb usos socials al Tor-
rent del Bosc.

C.4.8. Desenvolupar els projectes aprovats a la Llei de barris de Torre Baró i Ciutat 
Meridiana 2006-2010, com, per exemple, els següents:

• Ajuts per a la rehabilitació i l’equipament dels elements col·lectius dels edifi -
cis (ascensors als blocs d’habitatges i rehabilitació).

• Ampliació del Casal de Gent Gran Pedraforca.
• Rehabilitació integral del Centre de Serveis Socials i el Centre Cívic de la Zona 

Nord amb espai per a la gent gran.
• Supressió de barreres arquitectòniques a l’espai públic.

C.5. Actuacions al barri de la Guineueta

C.5.1. Rehabilitar la masia de Can Carreras com a futur equipament cultural del 
barri.

C.5.2. Continuar la remodelació dels interiors del barri (des del carrer de la Guine-
ueta fi ns a la plaça de Karl Marx).

C.5.3. Urbanitzar la superfície de l’aparcament del passeig de Fabra i Puig.
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C.5.4. Urbanitzar els interiors de Fabra i Puig - Valldaura.

C.5.5. Estudiar noves ubicacions d’aparcaments subterranis al barri.

C.5.6. Remodelar el parc de la Guineueta.

C.5.7. Remodelar el Mercat de la Guineueta.

C.5.8. Continuar el projecte de millora de l’accessibilitat als edifi cis amb la instal-
lació d’ascensors.

C.6. Actuacions al barri de Porta

C.6.1. Rehabilitar la masia de Can Verdaguer com a casal de barri.

C.6.2. Rehabilitar la masia de Can Valent i adquirir els locals del carrer de la Selva 
per a futurs equipaments al barri.

C.6.3. Construir un aparcament subterrani al carrer d’Alcúdia.

C.6.4. Dur a terme les urbanitzacions de la plaça d’Alcúdia i els carrers d’Alcúdia, 
entre Deià i Valldemossa, carrer de Deià, entre Escultor Ordóñez i passeig de 
Verdun, carrer de Valldemossa, entre passeig de Verdun i carrer de la Selva, 
carrer de Felanitx.

C.6.5. Urbanitzar el carrer del Torrent de Can Piquer.

C.6.6. Urbanitzar el jardí d’Alella-Santanyí.

C.6.7. Estudiar la implantació d’un aparcament subterrani al passeig de Palma de 
Mallorca.

C.6.8. Demanar a la Generalitat de Catalunya l’estudi per a la implantació d’un futur 
CAP al barri de Porta.

C.7. Actuacions al barri de la Prosperitat

C.7.1. Construir el centre de serveis socials de zona als carrers Enric Casanovas 
- Pablo Iglesias.
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C.7.2. Impulsar la construcció del parvulari al CEIP Mercè Rodoreda i la residència 
de gent gran al carrer del Molí per part de la Generalitat de Catalunya.

C.7.3. Construir una escola bressol municipal al CEIP Mercè Rodoreda.

C.7.4. Executar les millores a la plaça d’Àngel Pestanya.

C.7.5. Realitzar el Pla de mobilitat al barri per continuar la urbanització de carrers.

C.7.6. Remodelar el pavelló esportiu Valldaura.

C.7.7. Assegurar la continuïtat de l’ARI de la Prosperitat amb l’ampliació a tot el 
barri.

C.7.8. Construir els apartaments tutelats per a gent gran i l’equipament esportiu al 
carrer del Molí.

C.7.9. Iniciar les actuacions per obtenir nous equipaments per al barri.

C.8. Actuacions al barri de Roquetes

C.8.1. Construir un nou ascensor al carrer d’Alcántara.

C.8.2. Urbanitzar el carrer del Camí Vell de la Pedrera.

C.8.3. Desenvolupar els projectes aprovats a la Llei de barris de Roquetes, com, per 
exemple, els següents:

• Rehabilitació del Centre de Serveis Socials del carrer de Vidal i Guasch i tras-
llat del SOIA.

• Millores al parc del Pla de Fornells per facilitar accessos als equipaments edu-
catius, l’Ateneu Popular, la nova estació de metro i la plaça de les Roquetes.

• Minideixalleria o servei mòbil que cobreixi millor les necessitats del barri.
• Urbanització del carrer de l’Artesania (des de Via Favència fi ns al carrer del 

Pla de Fornells).
• Desenvolupament del projecte «Activitats formatives en l’àmbit de la cura i 

atenció a les persones».

C.8.4. Executar la segona fase del Centre Cívic Via Favència per ubicar-hi els serveis 
de Projectart, l’Arxiu Històric de Roquetes - Nou Barris i la xarxa Nou Barris 
Acull. Fer millores a les pistes de Via Favència.
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C.8.5. Iniciar el desenvolupament de l’àrea de nova centralitat a la part baixa del 
barri amb l’estudi d’implantació d’un aparcament subterrani i la construcció 
d’habitatge protegit.

C.8.6. Dur a terme un nou planejament a la part alta (carrer d’Alcántara) per acon-
seguir zona d’equipament.

C.8.7. Implantar una UEC (unitat d’escolarització compartida) i una escola taller.

C.8.8. Realitzar els estudis tècnics necessaris per continuar el semicobriment de la 
Ronda de Dalt als barris de Roquetes i Verdun.

C.8.9. Demanar a la Generalitat de Catalunya l’estudi d’ampliació del CAP Roquetes.

C.9. Actuacions al barri de Torre Baró

C.9.1. Finalitzar la Biblioteca de la Zona Nord i urbanitzar el sector.

C.9.2. Iniciar el desenvolupament del projecte del Camí de Ronda.

C.9.3. Recuperar el projecte del parc Central de Torre Baró i estudiar millores per 
apropar la serra de Collserola i donar-li continuïtat.

C.9.4. Desenvolupar els projectes aprovats a la Llei de barris:
• Urbanització de l’avinguda d’Escolapi Càncer.
• Construcció d’un nou espai cívic a la plaça dels Eucaliptus.
• Desenvolupament del nou espai públic al Campillo de la Virgen.
• Nova seu del casal de barri a la plaça dels Eucaliptus.
• Nova seu de la ludoteca - casal infantil a la plaça dels Eucaliptus.
• Construcció de la nova pista poliesportiva.

C.9.5. Fer millores viàries diverses (carrer de Castellví).

C.9.6. Continuar la gestió del PERI de Torre Baró.

C.9.7. Arranjar el mur del carrer dels Argensola i l’avinguda d’Escolapi Càncer.

C.9.8. Portar a terme l’estudi d’implantació d’un Bus de Barri.
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C.10. Actuacions al barri de Trinitat Nova

C.10.1. Adequar el nou local El Desván per al desenvolupament dels projectes de 
dinamització d’infants i joves.

C.10.2. Instal·lar estructura provisional com a casal de barri.

C.10.3. Donar suport al projecte «Espai integral gent gran».

C.10.4. Impulsar el trasllat del parvulari al CEIP Mercè Rodoreda.

C.10.5. Construir el casal de barri al carrer de la Fosca.

C.10.6. Rehabilitar la nau central de la Casa de l’Aigua.

C.10.7. Continuar la urbanització de les illes interiors del barri no afectades per la 
remodelació (microurbanisme).

C.10.8. Executar la segona fase d’ampliació de l’Ateneu Popular de Nou Barris.

C.11. Actuacions al barri de Turó de la Peira

C.11.1. Construir un nou ascensor al carrer d’Amilcar i a la plaça del Peñalara.

C.11.2. Urbanitzar el carrer de la Vall d’Ordesa fi ns al passeig de Fabra i Puig.

C.11.3. Urbanitzar els carrers del Cadí, Travau i Teide (fi ns al carrer del Cadí).

C.11.4. Urbanitzar la plaça d’Olof Palme i arranjar el tram dels carrers de Beret i Vila-
seca.

C.11.5. Remodelar el camp de futbol de Turó de la Peira i portar a terme millores a 
la pista esportiva Montsant.

C.11.6. Instal·lar minideixalleria al barri.

C.11.7. Fer millores a la plaça del Peñalara (font i marquesina).

C.11.8. Implantar carril bus al passeig de Fabra i Puig (per sobre de Virrei Amat).

C.11.9. Fer millores al Mercat de la Mercè.
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C.12. Actuacions al barri de Vallbona

C.12.1. Remodelar la Granja del Ritz com a equipament cultural per al barri.

C.12.2. Iniciar el planejament del PERI de Vallbona.

C.12.3. Dotar amb transport públic la part alta del barri.

C.12.4. Dur a terme urbanitzacions del carrer de Pujalt, millores de manteniment als 
carrers de la part alta del barri i estudi de mesures de pacifi cació del trànsit.

C.12.5. Urbanitzar la placeta del carrer d’Oristà i instal·lar-hi jocs infantils.

C.12.6. Aplicar actuacions de reforestació a la part alta del barri.

C.12.7. Potenciar el coneixement del Punt Verd i del Rec Comtal amb accions i pro-
grames lligats a la cultura de l’aigua.

C.12.8. Dur a terme millores al CEIP Ciutat Comtal.

C.13. Actuacions al barri de Verdun

C.13.1. Realitzar els estudis tècnics necessaris per continuar el semicobriment de la 
Ronda de Dalt al seu pas per Verdun i Roquetes.

C.13.2. Construir jocs infantils al carrer d’Almansa.

C.13.3. Urbanitzar els carrers de Joan Riera, Pare Rodés i Casals i Cuberó.

C.13.4. Urbanitzar entorns dels habitatges del Governador.

C.13.5. Adquirir i adequar locals per a futur equipament de barri.

C.13.6. Fer actuacions de manteniment a diferents carrers i millores a la Via Júlia.

C.14. Actuacions al barri de Vilapicina i Torre Llobeta

C.14.1. Continuar les urbanitzacions dels espais interiors del barri (carrer de Pon-
tons).
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C.14.2. Urbanitzar i enjardinar UA3 de Vilapicina (carrer de Pitàgores/carrer del 
Duero).

C.14.3. Iniciar el procediment d’expropiació de la UA6 de Vilapicina per a futur pla-
nejament d’equipament públic.

C.14.4. Urbanitzar el carrer de Vèlia (del carrer d’Escòcia al carrer de la Riera d’Horta).

C.14.5. Urbanitzar el carrer de Francesc Bolòs (segona fase).

C.14.6. Fer millores a la Sala de Barri Virrei Amat.

C.14.7. Portar a terme la construcció dels diferents equipaments i les actuacions de 
competència municipal a l’illa d’equipaments de Cotxeres Borbó:

• Urbanització de la superfície.
• Biblioteca.
• Casal de gent gran.
• Equipament esportiu.
• Aparcament subterrani.

C.14.8. Impulsar la construcció de la resta d’equipaments aprovats al projecte i que 
no són de competència municipal i fer-ne el seguiment.
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D. MEDI AMBIENT I MOBILITAT 

Recuperar nous espais verds i millorar el medi ambient

• Urbanitzarem i recuperarem espais verds als interiors dels barris. També millo-
rarem els parcs i els jardins ja existents. 

• Millorarem la qualitat ambiental, la neteja, la recollida selectiva de residus i el 
manteniment de l’espai públic essent respectuosos amb el medi ambient; im-
pulsarem mesures per reduir la contaminació (lumínica, sonora, etc.), com tam-
bé campanyes per a la sensibilització de la ciutadania per fer un ús més efi cient 
de l’aigua i l’energia.

Apropar el territori de Nou Barris a la resta de la ciutat amb millors comu-
nicacions i serveis de transport

• Ho farem amb la millora de la xarxa d’autobusos i amb l’ampliació de la xarxa 
actual de metro; així mateix, facilitarem l’accessibilitat i ampliarem i millorarem 
freqüències i horaris de servei.

• Treballarem per la pacifi cació del trànsit amb l’extensió de les «zones 30» allà 
on sigui possible, potenciant l’ús de la bicicleta, donant prioritat als vianants i 
continuant la política de construcció d’aparcaments municipals subterranis.

D.1. Medi ambient i sostenibilitat

D.1.1. Protegir els espais lliures i la biodiversitat:
• Impuls dels paràmetres mediambientals i sostenibles dins del nou PERI de 

Vallbona, respectant-ne les característiques paisatgístiques.
• Control dels abocaments incontrolats als límits de la serra de Collserola. Re-

forestació dels terrenys i els espais considerats com a forestals amb espèci-
es autòctones.

• Continuació del soterrament de les línies elèctriques i objectiu de compro-
metre les empreses d’energia perquè revisin i mantinguin les seves línies en 
bones condicions.

• Impuls de l’apropament del districte a Collserola i potenciació del seu ús 
lúdic d’una manera sostenible.

D.1.2. Ampliar el verd urbà. Defensar la ciutat compacta i diversa, amb un espai 
públic de qualitat:
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• Continuació del treball per tal de donar millor servei en el manteniment dels 
parcs i els jardins, i de la neteja viària en general.

• Increment del verd, amb vegetació arbustiva ecològicament sostenible, en 
les zones consolidades aprofi tant futures rehabilitacions i manteniments.

• Ampliació de la xarxa de corredors d’enllaç i espais verds d’acord amb 
l’«Estudi previ de les àrees verdes i espais lliures de Nou Barris».

 
D.1.3. Assolir nivells òptims de qualitat ambiental i esdevenir una ciutat saludable:

• Avaluació de les dades de contaminació atmosfèrica i de la qualitat de l’aire 
amb relació als paràmetres màxims fi xats a la normativa.

• Disminució de la contaminació acústica mitjançant l’adopció de mesures 
correctores adequades.

 
D.1.4. Preservar els recursos naturals i promoure l’ús dels recursos renovables:

• Continuació de la tasca d’impulsar, des de la mateixa Administració, que 
els seus edifi cis i equipaments es constitueixin en un referent general d’efi -
ciència pel que fa a l’estalvi d’aigua i energia, amb la implantació d’energies 
renovables i netes. 

• Reducció del consum d’aigua i energia mitjançant campanyes de sensibilit-
zació que recomanin mecanismes d’estalvi al domicili. 

• Reconeixement dels projectes que assoleixin objectius pioners d’efi ciència, 
estalvi o implantació d’energies renovables al territori de Nou Barris.

D.1.5. Reduir la producció de residus i fomentar la cultura de la reutilització i el 
reciclatge:

• Implantació de la recollida en contenidors de matèria orgànica i rebuig d’una 
manera més efi cient.

• Millora i potenciació de la recollida selectiva i foment de la cultura de la reu-
tilització i el reciclatge mitjançant el disseny de noves i innovadores campa-
nyes ambientals d’hàbits sostenibles.

• Objectiu de fer partícip el Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat en l’im-
puls i la instal·lació dels punts verds de barri.

D.1.6. Augmentar la cohesió social enfortint els mecanismes d’equitat i participa-
ció:

• Suport a totes aquelles línies encaminades a enfortir la cohesió social, mit-
jançant mecanismes d’equitat i participació.

D.1.7. Potenciar l’activitat econòmica orientada cap a un desenvolupament soste-
nible:

• Estimulació de la compra verda començant per la mateixa Administració. 
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• Impuls del comerç just per donar suport al progrés social dels països sub-
desenvolupats i l’ús sostenible dels seus recursos. 

D.1.8. Progressar en la cultura de la sostenibilitat mitjançant l’educació i la comu-
nicació ambiental:

• Divulgació de les actuacions realitzades en l’àmbit mediambiental en el dis-
tricte i dels avantatges dels hàbits sostenibles. 

• Suport als projectes d’educació ambiental (Casa de l’Aigua a Trinitat, La Ver-
daguera a Roquetes i la Granja del Ritz i Rec Comtal a Vallbona) i impuls 
d’aquests projectes. Potenciació del seu ús educatiu a les escoles.

• Sol·licitud a la Generalitat de Catalunya de la declaració del Rec Comtal com 
a patrimoni històric de la ciutat.

D.1.9. Reduir l’impacte de Nou Barris sobre el planeta i promoure la cooperació 
internacional:

• Reducció de l’impacte de Nou Barris sobre el planeta portant a terme les 
actuacions proposades i sensibilitzant la ciutadania de Nou Barris de la im-
portància de la lluita contra el canvi climàtic d’acord amb la declaració insti-
tucional del Consell Plenari Municipal del passat 28 de setembre de 2007.

• Suport a la línia del PAM de destinar l’1 % dels ingressos propis a projectes 
d’ajuda directa al desenvolupament.

D.2. Mobilitat

D.2.1. Millorar la mobilitat i fer del carrer un entorn acollidor:
• Objectiu de fer partícip el Consell de Medi Ambient i Sostenibilitat en el pro-

cés de redacció del Pla de mobilitat de districte i de vetllar per l’acompliment 
de paràmetres de sostenibilitat dels usos i d’accessibilitat per a tots els usu-
aris i fer-ne difusió.

• Potenciació i replantejament de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Se-
gura a Nou Barris.

• Seguiment i control del Pla Congost i l’AVE al seu pas per Vallbona. 

D.2.2. Elaborar el Pla del transport públic del districte com a eina d’estudi per mi-
llorar els recorreguts i les freqüències.

D.2.3. Actualitzar els plans de mobilitat als barris amb l’estudi de mesures de pa-
cifi cació del trànsit allà on sigui necessari.

D.2.4. Impulsar la construcció de la nova estació de metro de Virrei Amat per a la 
connexió de les línies 4 i 5 i dur a terme millores d’accessibilitat de l’actual 
estació de Virrei Amat. 



38

LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PROPOSTES D’ACTUACIÓ

D.2.5. Dotar amb transport públic la part alta del barri de Vallbona.

D.2.6. Estudiar la implantació d’una línia de Bus de Barri a Torre Baró.

D.2.7. Consolidar i normalitzar l’ús de les «zones 30» ja implantades i ampliar-les 
a altres barris del districte.

D.2.8. Ampliar les zones de càrrega i descàrrega, l’aparcament de motos i la instal-
lació d’aparcaments per a bicicletes.

D.2.9. Implantar el servei de Bicing al districte de Nou Barris.

D.2.10. Elaborar el Pla d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda als equi-
paments públics.

D.2.11. Continuar la construcció d’aparcaments públics subterranis per millorar la 
mobilitat als barris.
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E. COMERÇ, PROMOCIÓ ECONÒMICA I INNOVACIÓ 

Crear més creixement, progrés i prosperitat econòmica

• Donarem suport als emprenedors i les emprenedores, els joves formats amb 
capacitat per generar ocupació, per apropar els serveis i les noves tecnologies. 
Generarem més ocupació a partir de la instal·lació de nous equipaments i ser-
veis al nostre districte.

• Aproparem els serveis i els programes d’ocupació i de formació als joves amb 
més difi cultats establint convenis amb Barcelona Activa i el SOC. 

Enfortir el conjunt d’associacions de comerciants, els eixos i els mercats 
municipals

• Treballarem de ferm per mantenir el comerç de proximitat que fa barri i ciutat, 
que genera ocupació i activitat al seu entorn, que dinamitza els barris, que és 
motor d’integració de les noves realitats socials i que genera confi ança i segu-
retat entre els veïns.

• Impulsarem les diferents entitats de comerciants que treballin en l’àmbit de la 
promoció i el comerç per desenvolupar programes, projectes i activitats conjun-
tes (fi res, mostres, jornades, etc.) i els donarem suport.

E.1. Comerç 

E.1.1. Impulsar estudis i anàlisis que permetin un coneixement real de la situació 
del comerç, especialment als barris i les zones d’actuació preferent, per po-
der fonamentar actuacions posteriors:

• Anàlisi de les possibilitats de col·laborar en la racionalització de l’oferta co-
mercial a les zones on calgui, mitjançant plans d’usos o altres actuacions.

• Realització d’estudis sobre la situació del comerç a la Zona Nord, Roquetes i 
Trinitat Nova.

E.1.2. Donar suport a les iniciatives de les associacions de comerciants per desen-
volupar programes i projectes específi cs de promoció i de dinamització del 
comerç de les diferents zones del districte:

• Col·laboració en els programes anuals i en les activitats de promoció i dina-
mització comercial que les diferents associacions de comerciants presentin 
formalment al districte.
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PROPOSTES D’ACTUACIÓ

• Suport específi c a les activitats organitzades conjuntament per diverses 
associacions de comerciants que ajudin a donar una dimensió més global 
al comerç del districte, com ara la Setmana del Comerç, les Jornades de 
Comerç al Carrer o la Passarel·la del Comerç.

   
E.1.3. Donar suport a l’associacionisme comercial afavorint la consolidació de les 

organitzacions existents i impulsant-ne la creació de noves als territoris on 
sigui necessari:

• Elaboració d’un banc de recursos formatius, a partir dels que ofereixen les 
associacions de comerciants, les entitats de comerç i l’Administració. 

• Impuls de la relació de les associacions de comerciants amb el Consorci de 
Normalització Lingüística per desenvolupar projectes de foment de l’ús del 
català als comerços. 

• Inclusió a la Setmana del Comerç (o de manera independent) d’un curs o 
seminari sobre planifi cació, gestió, organització i funcionament intern de les 
associacions de comerciants.

• Impuls, mitjançant cursos, seminaris, publicitat, campanyes informatives, 
etc., d’un millor coneixement per part de les associacions de comerciants de 
les normatives legals que afecten i regulen l’activitat comercial en els dife-
rents àmbits. 

• Objectiu d’afavorir especialment el coneixement de la normativa legal sobre 
el comerç i l’associacionisme entre els comerciants nouvinguts.

• Desenvolupament de plans específi cs de suport a les associacions de co-
merciants dels territoris del districte d’actuació prioritària.

• Suport a les iniciatives dels comerciants per crear noves associacions de 
comerciants als territoris que no en tinguin però en els quals hi hagi un teixit 
comercial signifi catiu. 

• Suport preferent a les iniciatives dels comerciants i de les associacions de 
comerciants que tendeixen a la integració en estructures de segon grau que 
les agrupin.

• Objectiu d’afavorir la relació de les associacions de comerciants amb els òr-
gans i els serveis en l’àmbit de ciutat que tenen a veure amb el comerç, com 
ara Direcció de Comerç, Paisatge Urbà, Neteja, etc. 

E.1.4. Potenciar la participació de les associacions de comerciants en els espais 
d’organització d’activitats socioculturals de dinamització ciutadana on parti-
cipen altres entitats i associacions.

E.1.5. Analitzar la viabilitat d’impulsar la creació d’un web de comerç de districte o 
de fomentar la incorporació dels comerços a altres webs públics o d’organit-
zacions de comerç existents.
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E.1.6. Considerar l’impacte i les necessitats del comerç en les reformes urbanísti-
ques:

• Anàlisi de la viabilitat de les propostes de les associacions de comerciants 
referides a millores urbanístiques, de senyalització, d’adequació del mobiliari 
urbà, d’aparcaments, de transport i mobilitat, de càrrega i descàrrega, etc., 
per afavorir la dinamització i la promoció del comerç.  

• Anàlisi de la viabilitat de les propostes de les associacions de comerciants 
per fomentar l’ús i els aparcaments de bicicletes (Bicing) a les zones del 
districte on sigui possible, com ara els eixos comercials.

• Impuls de la participació de les associacions de comerciants, juntament amb 
les de veïns, en la defi nició i el disseny dels projectes urbanístics del districte, 
tant en zones concretes com d’abast més global.

• Consideració de la previsió de locals comercials en les actuacions urbanísti-
ques, especialment en les intervencions integrals als barris d’actuació priori-
tària.

E.1.7. Potenciar la relació i la col·laboració amb els mercats municipals i afavorir la 
seva vinculació amb les organitzacions de comerciants i el comerç en general:

• Potenciació de la participació dels mercats del districte al Consell de Co-
merç. 

• Objectiu d’afavorir la relació, la coordinació i la col·laboració amb l’Institut 
de Mercats per donar suport conjuntament als programes i les activitats de 
promoció i de dinamització (especialment les que es puguin fer en l’entorn 
immediat dels mercats) que els mercats presentin formalment al districte. 

• Estudi de la viabilitat de les propostes de les associacions de concessionaris 
dels mercats relatives a la millora de l’entorn urbà del mercat, accessibilitat, 
càrrega i descàrrega, senyalització, etc. 

• Inclusió, de manera sistemàtica, als mitjans d’informació municipals del dis-
tricte d’espais per als mercats, que ajudin a tenir més projecció entre els 
veïns i veïnes.

• Suport a la relació dels mercats amb les associacions de comerciants i altres 
entitats i associacions i potenciació de la seva presència en els esdeveni-
ments del districte, com ara la Festa Major (Mostra de Mercats), les festes 
dels barris, la Setmana del Comerç, etc.
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E.2. Promoció econòmica

E.2.1. Col·laborar en la creació i l’organització de l’àmbit de desenvolupament eco-
nòmic i laboral als plans comunitaris i a les actuacions integrals als territoris:

• Objectiu de conèixer si als plans comunitaris i a la Llei de barris hi ha àmbits 
de desenvolupament econòmic i laboral i integrar-s’hi, o, si no n’hi ha, pro-
posar formalment que es constitueixin. 

• Foment de la incorporació de les associacions de comerciants als àmbits de 
desenvolupament econòmic.  

• Inclusió, als plans d’actuació integral de les zones d’actuació prioritària, d’ac-
tuacions concretes adreçades a la promoció del comerç i a la inserció laboral 
dels col·lectius amb més difi cultats. 

E.2.2. Afavorir el coneixement i la utilització dels recursos per al desenvolupament 
econòmic i la inserció laboral, tant del districte com d’altres òrgans munici-
pals i d’altres administracions:

• Objectiu de conèixer els diferents recursos públics municipals adreçats a 
afavorir la inserció laboral dels col·lectius amb més difi cultats, com ara plans 
d’ocupació, escoles taller, cases d’ofi cis, recursos de formació, etc., i aplicar-
los als territoris d’actuació preferent.  

• Coneixement i protagonisme més gran del Pla de transició al treball (PTT) 
del districte com a recurs idoni per afavorir la inserció laboral dels joves amb 
difi cultats de treball i del Pla jove del districte com a instrument d’informació 
i assessorament laboral per als joves.

E.2.3. Potenciar la col·laboració entre les associacions de comerciants i el PTT per 
millorar la capacitació i l’adequació dels perfi ls dels joves que fan al PTT l’es-
pecialitat de comerç amb les demandes i les necessitats de les associacions 
de comerciants.

E.2.4. Potenciar la col·laboració amb les entitats i les associacions que treballen 
al districte dins de l’àmbit del desenvolupament econòmic i de la inserció 
laboral:

• Foment de la col·laboració i la participació de les entitats que treballen en 
l’àmbit econòmic i d’inserció laboral a les zones d’actuació prioritària en to-
tes les actuacions de promoció econòmica i d’inserció laboral que hi dugui a 
terme el districte.

• Consideració de la tasca, els projectes i les actuacions que estan portant a 
terme les entitats a les zones d’actuació prioritària quan el districte plantegi 
actuacions amb objectius similars, per tal d’analitzar la possibilitat que les 
entitats intervinguin en la gestió i complementar i coordinar la intervenció.
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E.3. Innovació i societat del coneixement

E.3.1. Fer un pla de comunicació més actiu sobre les activitats que es fan al Parc 
Tecnològic Barcelona Nord (PTBN), aprofi tant la xarxa d’entitats i associaci-
ons que té el districte.

E.3.2. Augmentar el nombre de cursos de formació tant al Cibernàrium (PTBN) 
com als diferents centres cívics del districte, tot creant l’opció de fer forma-
ció «a casa» de les entitats que així ho vulguin.

E.3.3. Arribar a acords amb entitats (CatPL, Fundació PuntCat, etc.) per promoure 
al districte el programari lliure i en català i fer una campanya de sensibilitza-
ció entre els usuaris i les empreses del districte.

E.3.4. Aprofi tar la Llei de barris per crear un projecte concret d’inclusió digital.
E.3.5. Crear una campanya per fer conèixer els avantatges de l’Administració elec-

trònica i totes les possibilitats de què ja es disposen actualment al web.
E.3.6. Crear un calendari de jornades relacionades amb l’Administració electrònica 

(IDCat, padró, tramitació de llicències, demanar hora per anar al CAP, etc.) 
perquè la ciutadania i les empreses utilitzin les eines que el web de l’Ajunta-
ment (o d’altres) té a la disposició de tothom. 

E.3.7. Donar suport a les entitats del districte que fan la seva tasca en aquest àm-
bit, com també a la possible creació de noves entitats.
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F. PARTICIPACIÓ 

La participació, el treball comunitari i els projectes compartits en la gestió 
dels equipaments seran els elements transversals de la nostra actuació.

• Impulsarem els plans de desenvolupament comunitari que hi ha en funciona-
ment o que acordem tornar a engegar. D’aquesta manera, serem capaços de 
continuar avançant en la transformació del nostre entorn, tenint en compte els 
nous reptes de la societat actual: l’augment de la immigració, els nous usos de 
l’espai públic, els diversos models de família, els nous valors culturals, etc. 

• Continuarem desenvolupant el model de projectes compartits en la gestió cívica 
d’equipaments a partir de l’experiència i el procés de refl exió encetat amb les 
entitats amb l’objectiu de millorar els processos i poder continuar oferint als ciu-
tadans el millor servei, tot tenint en compte el valor afegit que comporta aquest 
model de gestió.

F.1. Potenciar els consells sectorials de participació del districte com a òrgans de 
participació, de coordinació i de seguiment de les actuacions del districte, i 
acordar un pla de treball per al mandat.

F.2. Constituir els consells d’equipament establerts al RIOF del districte.

F.3. Desplegar el Marc municipal per a l’acció comunitària a tots els barris del 
districte. Assegurar l’aplicació de metodologies participatives en els proces-
sos de treball dels diferents plans de desenvolupament comunitari, per tal 
que siguin eixos vertebradors de la implicació dels veïns i veïnes en la reso-
lució dels problemes col·lectius.

F.4. Difondre els objectius de treball i la tasca de les entitats i les associacions del 
districte.

F.5. Promoure la implicació de les entitats i les associacions del districte en els 
processos associatius i participatius de la ciutat.

F.6. Promoure el Codi ètic de les associacions de Barcelona, com el millor instru-
ment per garantir la transparència i la participació interna en les associacions.

F.7. Millorar la gestió cívica d’equipaments.




