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Memòries del teu barri. 
Tots hem pres consciència de l’impacte de la pandèmia de la Covid-19. Un sotrac a escala 
mundial que va obligar a l’Ajuntament i al conjunt de la societat a prioritzar les respostes 
sociosanitàries i les econòmiques amb l’objectiu de no deixar ningú enrere. És per això 
que des del districte hem continuat treballant per assolir els objectius de 
transformació urbanístics i socials tan imprescindibles per a Nou Barris. 
 
Hem executat la fase 1 dels interiors de Canyelles i hem impulsat la redacció de 
l'avantprojecte de la fase 4 dels interiors de la Guineueta. Hem posat en marxa la 
renovació de diferents carrers del districte (Pardo, Amílcar, escales Matagalls, la Rambleta 
Pablo Iglesias), hem avançat en la remodelació dels entorns de l'Església del Mental i la 
connexió de Rasos de Peguera amb l'estació de Renfe. S'ha transformat la Plaça Sóller 
amb un nou equipament (l'Ateneu de la Bòbila) i hem construït el Parc de l'Aqüeducte. 
Estem acabant la primera fase del Balcó d'Equipaments de Can Peguera. També s'ha 
recuperat la Masia de Can Valent. 
 
S'han instal·lat noves escales mecàniques a Ciutat Meridiana i substitut algunes de les 
antigues millorant connexions entre els carrers Agudes i Pedraforca. Hem iniciat les obres 
del nou Mercat de Montserrat i estem en fase de planejament per disposar d'un 
poliesportiu al barri de Trinitat Nova. Hem recuperat per al districte els espais de l'antiga 
escola Benjamí. 
 
Hem avançat en la recuperació tan necessària d’aparcaments buits de les antigues 
construccions d'INCASOL i REGESA. Estem a punt d'inaugurar el nou Casal de Joves de la 
Prosperitat i hem posat en marxa la redacció del projecte del futur equipament cultural i 
biblioteca al solar de La Ideal Flor. 
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Hem millorat el funcionament del CIS Cotxeres i hem tancat un acord amb la Generalitat 
per disposar d'un punt estable d'ambulància a la Zona Nord. S'ha ampliat el suport al 
comerç del barri amb noves activitats promocionals. L'activitat cultural s'ha ampliat amb 
un San Froilán renovat, amb el Festival Desvario i amb la consolidació del programa de 
música clàssica a les Festes de la Mercè. Hem convertit Nou Barris en el districte de la 
formació digital de Barcelona amb nous programes per a tota mena de ciutadans al 
Cibernàrium.  
 
Hem rebut fons europeus per endegar millores ambientals al Rec Comtal i a diverses 
fonts de Collserola, per fer un nou museu a la Casa de l'Aigua i per desenvolupar un 
ambiciós projecte d'art urbà a la Zona Nord del districte. 
 
Havent una llista encara més llarga d’inversions que hem posat en marxa, també hem 
impulsat diferents iniciatives amb impacte en el Districte: 

/ Pla de Desenvolupament Econòmic 2021-2024. 
/ Pla de Comerç 2021-2024. 
/ Plans de barris Roquetes-Verdun, Trinitat Nova, Ciutat Meridiana-Torre Baró-

Vallbona, Prosperitat i Turó de la Peira–Can Peguera (2021-2024). 
/ Pla d'Acció Social 2022-2024. 
/ Mesura de Govern per a l'Emergència Climàtica. 
/ Mesura de Govern Salut, salut mental i cures 2021-2024. 
/ Mesura de Govern per a la promoció de la Convivència. 
/ Pla d'acció contra la Solitud no desitjada 2022-2023. 
/ Pla d'acció per a la Diversitat sexual i de Gènere 2022-2024. 

 
Són força coses, però encara són insuficients. Nou Barris té un enorme potencial i cal 
reafirmar-ho amb tenacitat i continuïtat. Els anys vinents caldrà donar llum a les fases 2 i 
3 del Balcó d’Equipaments de Can Peguera, afrontar les millores als interiors restants a 
Canyelles i a Guineueta, desenvolupar el projecte d'eco barri a Vallbona, construir la nova 
escola d'adults de Ciutat Meridiana, pacificar entorns de més escoles, construir carrils bici i 
dotar al districte de solucions per a l'aparcament de vehicles. Tenim els reptes de l'antic 
camp de la Damm, de l'escola Benjamí, del poliesportiu de Can Cuiàs i de les connexions 
metropolitanes amb Montcada i Reixac. I caldrà, amb el concurs de la Generalitat i l'Estat, 
resoldre el dèficit d'habitatge públic que pateix el districte. 
 
També caldrà continuar treballant de valent per reduir 
els diferencials educatius i econòmics amb el conjunt 
de la ciutat que encara ens afecten. Aquesta és la 
principal tasca d'un bon govern: assegurar el millor 
futur possible per als seus ciutadans i ciutadanes. 
 
Amb tot, confio que aquesta memòria serveixi per fer 
balanç adequat del bo i millor que s’ha fet (i es continua 
fent) al districte, sorgit dels compromisos municipals i 
de la participació ciutadana.  

 Francesc Xavier Marcé Carol 
Regidor del Districte 
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Els indicadors, 
d’on venim: comparativa 2019-2023. 
L’evolució de l’estat del Districte ha estat, sense dubte, marcada per la Covid-19 i la crisi 
econòmica–social que va generar. Així i tot, l’Ajuntament de Barcelona va poder aprovar 
uns pressupostos expansius que li va permetre disposar de recursos per a poder atendre 
les necessitats d’inversió i de serveis que ja estaven planificades.  

 

Indicadors econòmics 
El pressupost de despesa corrent, amb oportunitat d’executar-se, s’ha pogut incrementar 
notablement, això ha estat possible gràcies a les transferències posteriors a les 
aprovacions inicials de pressupostos i a l’ampliació de Pla de Barris. 

/ Comparant el pressupost aprovat del 2019 amb la cobertura de Pla de Barris 
d’aquell moment (Roquetes, Trinitat Nova i Zona Nord), amb el pressupost inicial 
de 2023, les transferències extraordinàries i les aportacions addicionals de Pla de 
Barri per l’increment a partir de 2021 (Roquetes-Verdun, Trinitat Nova, Zona Nord, 
la Prosperitat, Turó de la Peira-Can Peguera) hi ha hagut un increment del 
10,92%.  

/ Gràcies a l’eficàcia de la gestió de la despesa corrent, però també del capítol 
d’inversió del districte hem pogut tancar el 2022 amb un grau d’execució del 
pressupost del 101%. Això ha estat possible per què, incloent-hi les transferències 
extraordinàries, el pressupost executat és superior al pressupost inicialment 
aprovat.  

/ L’aterratge d’inversions al districte ha permès que en aquest mandat hi hagi una 
previsió de tancament de 738,01 € d’inversió per habitant, això significa un 
increment del 23,1% amb comparació al mandat passat. 

 

Economia, comerç, ocupació 
Treballem en el territori on els indicadors d’entorn socioeconòmic són més baixos i on 
queda palesa la desigualtat envers la resta de la ciutat. Nou Barris té un Índex de Renda 
Familiar Disponible de 55, que el situa com el districte amb menor renda per càpita de la 
ciutat, darrere de Sant Andreu i d’Horta-Guinardó. El salari mitjà (22.445 €/any) és inferior 
al del conjunt de la ciutat en més de 8.000 euros (un 27,1%). 

Aquestes xifres van lligades al fenomen de l’atur que es dona a Nou Barris en uns 
percentatges on tots els barris mostren una taxa d’atur registrat sobre la població adulta 
superior a la mitjana de Barcelona. 

 
 

any (ref. mes de febrer) 2019 2020 2021 2022 2023

Nombre d'aturats a Nou 
Barris

9.605 9.737 12.971 9.067 8.637

% aturats a Nou Barris 8,9% 8,8% 11,7% 8,3% 7,9%
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Destaquen per la seva elevada incidència la taxa d’atur de Ciutat Meridiana, la Trinitat 
Nova i Vallbona, amb valors superiors al 15%. Més propers a la mitjana de la ciutat es 
troben Can Peguera, Vilapicina i la Torre Llobeta, i el Turó de la Peira amb registres al 
voltant del 10%, i Porta (8,9%) que és el barri on la taxa d’atur s’acosta més a la mitjana de 
la ciutat. 

Aquestes dues tendències han fet que la promoció econòmica i la reactivació econòmica 
posterior a la pandèmia hagi estat un dels eixos que el Districte de Nou Barris ha reforçat 
de manera més intensa per reduir l’atur i incrementar la qualitat de l’ocupació. 

/ Com a resultat d’aquesta priorització s’ha invertit 24.735.210 € en 
desenvolupament econòmic fins al 2023. 

/ També s’ha incrementat l’atenció a Nou Barris Activa en un 45% entre el 2019 i 
2023. Amb un total de 7.160 persones. 

/ Totes aquestes iniciatives es veuen recompensades amb una evolució positiva de 
l’atur a Nou Barris, i és que hi ha hagut un 10% de reducció de l'atur entre el 
febrer de 2019 i el febrer de 2023. 

 

Acompanyament a les persones vulnerables 
Les mateixes xifres de la situació socioeconòmica que han impulsat les accions de 
reactivació econòmica i promoció de l’ocupació de qualitat, també han estat les que han 
inspirat totes les mesures de suport i acompanyament a les persones que es troben en 
situació de vulnerabilitat. De fet, els Serveis Socials fan de la ciutat de Barcelona la capital 
de l’Estat amb una major inversió social per habitant. 

 
Particularment Nou Barris és el districte on s’ha realitzat més atenció de Serveis 
Socials acumulada el 2022.  

 

Aquest volum d’atenció s’ha fet mantenint el temps mitjà 
d’espera per una primera atenció en 14,43 dies, una xifra 
molt per sota dels 21,34 dies que calia esperar l’any 2019, tot i 
que actualment la xifra de persones ateses és clarament 
superior.  

 

A més, els Serveis Socials municipals han continuat 
incorporant noves eines d’innovació en la seva gestió 
diària, així com atencions grupals i comunitàries. Per 
exemple, l’any passat es van iniciar 65 projectes comunitaris 
diferents en els que hi van participar gairebé un miler de 
persones, no sent persones usuàries moltes d’elles. 

 

2019 2020 2021 2022
Persones Ateses 79.575 88.375 97.531 97.852
Atencions realitzades 184.344 251.473 269.106 255.999

Acompanyament dels Serveis Socials

Districtes 2022
Ciutat Vella 33.559
Eixample 31.670
Sants-Montjuïc 31.641
Les Corts 9.066
Sarrià-Sant Gervasi 11.012
Gràcia 17.413
Horta-Guinardó 29.868
Nou Barris 35.752

Sant Andreu 20.798
 Sant Martí 35.220

Barcelona 255.999
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Pel que fa a la despesa associada als CSS, l’any 2022 destaca per un lleuger descens en 
el nombre d’ajudes atorgades, però amb un nivell de despesa que se situa en màxims 
històrics  a causa de la inversió que assumeix l’Ajuntament de Barcelona per a sufragar 
allotjaments d’emergència a persones i famílies en situació de vulnerabilitat.  

 

Habitatge 
L’accés a l’habitatge a Nou Barris està caracteritzat per un preu mitjà de lloguer i de 
compra per sota de la resta de districtes. Sent així, Nou Barris té oportunitat de sòl per a 
poder construir habitatge públic, sent un dels principals generadors d’habitatge de tota la 
ciutat. 

/ Només en aquest mandat s’han construït 107 habitatges i 166 més estan en 
construcció. 

La relativa estabilitat dels contractes de lloguer fa evident la necessitat d’augmentar 
l’oferta d’habitatge tant a Nou Barris com a la resta de la ciutat, tenint en compte que la 
situació socioeconòmica del districte demana generar més lloguer social o assequible 
com accés a l’habitatge públic. 
 

 

/ La necessitat d’habitatge i d’ajuts per accedir-hi és evident i ho demostra el fet que 
el 14% de persones ateses a les Oficines d’habitatge resideixen a Nou Barris.  

 

Educació 
Al Districte de Nou Barris hi ha 17 centres públics d’educació infantil i primària (escoles), 6 
centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació professional (instituts), 5 
Instituts Escola, 18 centres privats-concertats d’educació primària i secundària, 2 centres 
públics d’educació especial, 14 escoles bressol públiques, 10 escoles bressol privades i 5 
centres d’educació d’adults. 

  

Evolució anual del mercat de lloguer a Barcelona

Nombre de contractes

2019 2020 2021 2022

Ciutat Vella 4.544 3.462 4.771 3.958

Eixample 10.994 8.469 12.688 9.974
Sants-Montjuïc 5.216 4.214 5.878 5.200

Les Corts 2.300 1.842 2.569 2.133
Sarrià-Sant Gervasi 5.345 4.169 5.822 5.107
Gràcia 5.097 3.893 5.697 4.733
Horta-Guinardó 4.380 3.337 4.538 4.031

Nou Barris 3.219 2.546 3.160 3.026

Sant Andreu 2.971 2.453 3.373 2.927
 Sant Martí 5.723 4.727 6.204 5.603

Barcelona 51.294 40.416 57.158 47.927

Evolució anual del mercat de lloguer a Barcelona

Mitjana anual del lloguer mitjà contractual (EUROS/mes)

2019 2020 2021 2022

Ciutat Vella 946 €   914 €          846 €         1.008 €      

Eixample 1.094 € 1.075 €       1.008 €       1.140 €        
Sants-Montjuïc 841 €    847 €         800 €         917 €          

Les Corts 1.157 €   1.112 €         1.054 €       1.186 €        
Sarrià-Sant Gervasi 1.317 €   1.306 €       1.246 €       1.384 €       
Gràcia 958 €    950 €         896 €         1.000 €      
Horta-Guinardó 795 €    799 €         769 €         820 €         

Nou Barris 705 €    706 €         684 €         730 €         

Sant Andreu 796 €    798 €         764 €         829 €         
 Sant Martí 942 €   930 €         888 €         1.000 €      

Barcelona 979 €    965 €         919 €          1.027 €       
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La determinació del govern en millorar les instal·lacions educatives al districte ha portat a 
finançar rehabilitacions integrals: 

/ Quatre centres educatius rehabilitats integralment: Els IE Antaviana i el Molí, i 
les escoles Àgora i el Turó, que ha significat un pressupost total de 13,4 milions 
d’euros. 

Però a més, hem de sumar RAMs, Transformen els patis i altres conceptes que han fet 
assolir: 

/ Un 79% més d’inversió als centres educatius del districte que al mandat 
passat. 

 

Espai públic 
La inversió en espai públic a Nou Barris es recull en múltiples indicadors. D’una banda, es 
continua instal·lant ascensors, al mateix temps que es comença a substituir els que ja 
estan obsolets. 

/ Hem fet una inversió superior a 10 milions d'euros en construcció i reformes 
d'escales mecàniques. 

A més, continuem transformant espais a l’aire lliure oferint itineraris més amables i 
accessibles, o espais amb oportunitats d’estada i entreteniment amb cal·listènia, jocs 
infantils o pistes esportives. 

/ Hem urbanitzat interiors d'illes amb un pressupost de més de 10 milions d’euros. 
/ Hem rehabilitat íntegrament parcs com la plaça Sóller o el parc de l’Aqüeducte. 

 

Nous equipaments 
Continuem amb el desplegament de la xarxa d’equipaments del districte. En aquest punt 
cobra molta importància la generació d’oferta mitjançant la iniciativa pública per a 
garantir l’accés a diferents serveis: des d’un casal de barri fins a tot un mercat, passant per 
la protecció del patrimoni de Nou Barris, que també en té.  

En aquest mandat hem construït i estem construint els següents equipaments: 

/ Nou Mercat de Montserrat. 
/ Nou Ateneu de La Bòbila. 
/ Nou Casal de joves de Prosperitat. 

Sense oblidar que també cal recuperar espais i equipaments que formen part de la 
memòria del districte. Per això hem recuperat la masia de Can Valent i seguim impulsant 
la protecció del patrimoni de Nou Barris. 
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L’impacte de la Covid-19. 
Des de la declaració de l’estat d’alarma declarat al Consell de Ministres del dia 14 de març 
de l’any 2020 per la pandèmia de la Covid-19, totes les àrees, direccions, organismes 
autònoms i altres ens que formen part de l’Ajuntament de Barcelona es van posar en 
marxa per a respondre i atendre les necessitats de la ciutadania.  

L’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Nou Barris han recorregut a mesures i 
dotacions extraordinàries per a minimitzar l’impacte de la pandèmia en la ciutadania i el 
teixit econòmic del districte.  

Així doncs, entre d’altres s'ha impulsat: 

/ Dotació de fons de contingència en l’àrea social: 35 milions €. 
/ Mesures de reactivació econòmica: 30 milions €. 
/ Adequació de l’espai públic: 15 milions €. 
/ Pla de xoc de la cultura: 10 milions €. 
/ Implantació dels poliesportius sanitaris. 
/ Acompanyament telefònic a les persones usuàries dels equipaments públics al 

llarg del període de confinament, especialment a la gent gran. 
/ Habilitació d’equipaments per punts cribratge i vacunacions. 

En aquesta posada en marxa, els Districtes, institucions de primera línia de proximitat a la 
població, hi van tenir un paper clau. Un cop superat el primer moment d’incertesa, el 
Districte de Nou Barris ràpidament va passar a analitzar i dur a terme accions per 
alleugerir la càrrega emocional i econòmica del veïnat. Calia repensar l’acció de Govern 
des del Districte doncs l’excepcionalitat de la situació demanava una resposta a l’alçada. 

A l’inici del confinament vam haver de gestionar les suspensions i adaptacions de 
contractes, convenis i concessions de tots els serveis i equipaments excepte els que 
corresponien a serveis essencials com la neteja o relacionats amb manteniments de 
caràcter urgent. També es van adaptar els contractes d’educadors i mediadors de carrer. 
Les suspensions van ser temporals i parcials.  

A l’etapa de desconfinament, es van anar reobrint els serveis i reactivant els 
contractes amb la indemnització corresponent en cada cas. També vam fer altres 
actuacions per garantir: 

/ El treball en remot dels professionals del districte (compra de portàtils, adaptació 
d’aplicacions...) així com instruments per garantir la distància de seguretat en els 
llocs de feina presencial (adquisició i instal·lació de mampares, EPIs, senyalització...) 
així com l’adaptació de l’atenció a distància i del departament de llicències i 
inspecció del districte. 

/ El manteniment dels equipaments i la gestió integral d’aturada i posada en marxa 
dels sistemes, garantir la ventilació i airejat de tots els espais i senyalitzar els 
recorreguts. 

/ Realització de talls de carrer al Districte amb col·locació de tanques per a permetre 
la circulació de vianants. 

/ Col·locació d’un tendal davant del CAP de Roquetes. 
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/ Concessions de terrasses temporals i llicències extraordinàries de terrasses. 136 
terrasses extraordinàries (87 a la vorera, 49 a la calçada) durant el desconfinament. 

/ Reducció de la taxa d’ocupació de via pública. 
/ Col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona i les escoles per a garantir 

l’inici del curs escolar, reservant espais a places i parcs per a l’activitat a l’aire lliure, 
així com sales amb aforament controlat que permetien gestionar l’espai i tenir 
menys ràtio d’alumnes per aula. 

/ Col·laboració amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona i els CAPs per a les 
cessions i adequacions d'espais municipals per a proves diagnòstiques i vacunació, 
el suport administratiu per a demanar cita de vacunació, entre d’altres als territoris 
de Torre Baró, la Prosperitat, les Roquetes, la Guineueta, Porta, Vilapicina i la Torre 
Llobeta, Canyelles i el Turó de la Peira. 

/ Recuperació gradual d’esdeveniments i activitats als equipaments de proximitat, 
amb l’objectiu de donar alternatives durant la sortida del confinament però 
complint sempre amb els requisits de seguretat de distància, aforament i 
ventilació, garantint la no propagació de la COVID-19. 

El projecte “Barris bon confinament” portat a terme a tota la ciutat i liderat des de Nou 
Barris. Aquest projecte neix de la difícil situació que es va detectar a l’inici del 
confinament, veient que als espais públics del districte es produïa una elevada 
acumulació de persones, no possible en aquell moment. La complexa realitat de molts 
habitatges a Nou Barris, molt d’ells especialment petits, dificultava el correcte seguiment 
del confinament per part de la població. Per reduir la presència a la via pública es va 
impulsar: 

/ Mobilització de mediadors i informadors de diferents 
àrees i districtes (fins a 374) per a observar el compliment 
(o no) del confinament, comunicant a les persones que 
estaven a la via pública la necessitat de confinar-se. 

/ Treball d’informació i acompanyament als comerços que 
progressivament podien obrir els seus negocis. Complicitat 
amb ells per a informar a la seva clientela i donar suport en 
la gestió de les cues. 

/ Adequació de vehicles de manteniment per traçar rutes 
al districte tot fent recordatori de les condicions de 
confinament mitjançant missatges gravats en diferents idiomes.  

/ Distribució de cartelleria a tot el districte recordant les condicions de 
confinament. 

/ Coordinació amb la Guàrdia Urbana, l’àrea de neteja i l’Agència de Salut 
Pública de Barcelona per a traslladar les observacions que els dispositius de 
mediació percebien i coneixien gràcies a la seva acció a la via pública. 

/ Acompanyament telefònic als usuaris habituals dels equipaments de proximitat 
del districte, Nou Barris Activa i dels serveis liderats per al Pla de Barris. Aquests 
acompanyaments juntament amb la informació rebuda durant les mediacions al 
carrer han donat com a resultat serveis posteriors a la pandèmia com el projecte 
Concilia. 

/ Edició i difusió de vídeos per a promoure el bon confinament amb col·laboració 
de Pla de Barris i les entitats del districte de Nou Barris. 
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/ Col·laboració amb el projecte “Barris suport a les quarantenes”, identificant 
perfils de persones vulnerables que no podien complir amb l’aïllament obligatori, i 
oferir-los una alternativa d’allotjament provisional.  

 

 

De la gestió de la crisi de la Covid-19 han quedat moltes experiències per als professionals, 
situacions complexes i multidisciplinàries per gestionar. Ha sigut la crisi amb major 
nombre de casos a resoldre i ens deixa tot un seguit de procediments de treball que ens 
serviran d’exemple per a futures situacions excepcionals encara que siguin més acotades. 

Així i tot aquesta crisi també ens ha deixat un fort exemple de voluntat d’ajut, solidaritat i 
esforç per a no deixar a ningú enrere. La tasca que va fer els equips de l’Ajuntament per a 
adaptar-se amb celeritat als canvis continus produïts per la crisi, i l’explosió de solidaritat 
ciutadana on les xarxes de suport veïnal en van ser màxims exponents. 

Finalment, amb la recuperació de la normalitat han quedat serveis, competències, 
tarannàs, apressos durant aquesta etapa crítica; projectes com Concilia, el programa 
Protegim les escoles o el nou model de terrassa sobre la calçada no s’entenen sense 
haver viscut la pandèmia i les gestions associades. 

Suport als mercats municipals durant la pandèmia. 
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Promoció econòmica i del 
comerç. 
Nou Barris és el districte amb més recorregut en polítiques de generació de treball. La 
taxa d’atur del districte és superior a la mitjana de la ciutat, i si afegim el fet que els veïns i 
veïnes de Nou Barris són els ciutadans que tenen la renda mitjana més baixa de 
Barcelona, ràpidament ens adonem que cal dedicar-se especialment a les polítiques que 
ajudin a revertir aquesta situació. 

Ha estat voluntat particular d’aquest govern treballar sense embuts i amb la màxima 
implicació per a dedicar el màxim de recursos en la lluita contra la manca d’ocupació, la 
preservació del comerç de proximitat i la generació de riquesa al districte. Aquesta 
prioritat ha estat especialment evident en la gestió de la pandèmia de la Covid-19 i la 
immensa tasca per a atenuar i reduir l’impacte en el teixit econòmic i el mercat de treball 
de Nou Barris.  

És per això que hem aprovat i començat a desplegar el Pla de Desenvolupament 
Econòmic per a la reactivació econòmica de Nou Barris (2021 – 2024) amb un 
pressupost total de 24,7 milions d’euros i el Pla de Comerç de Nou Barris 2021-
2024.  Aquest pla actualitza de forma substancial el pla anterior, donant un pes més 
rellevant al comerç i vetllant per a un millor acompanyament a les persones que estan en 
situació de recerca d’un lloc de treball. 

A través de subvencions i ajuts hem pogut:  

/ Impulsar 95 projectes socioeconòmics d’impacte en el districte.  
/ Atorgar 870 mil euros en subvencions per a la creació de feina i manteniment 

d’empreses.  

Nou Barris Activa ha atès 7.160 persones i ha assessorat 449 projectes d’emprenedoria i 
233 empreses. La mitjana de participants mensuals ha crescut un 45% des del 2019. 

El nostre districte ha liderat el nombre de Programes Integrals amb Contractació (PIC) 
amb un total de 827 persones contractades. 

Nou Barris ha consolidat un pol tecnològic a la Guineueta, format per:  

/ El Parc Tecnològic amb el viver d’empreses.  
/ La nova seu del Cibernarium, centre de formació i innovació tecnològica.  
/ L’E42 escola de Fundació Telefònica de programació.  
/ L’Ateneu de Fabricació del Parc Tecnològic.  

També s'han fet millores importants en mercats municipals: 

/ El nou mercat de Montserrat, amb una inversió total de 19 milions €. 
/ Inversions en cinc mercats municipals per un total de 2,3 milions €. 

En aquest mandat també s'ha donat suport especial al comerç de proximitat aprovant un 
pla de comerç que portava anys sense revisió. Fruit d’aquest interès per part del govern 
del districte s’han fet activitats extraordinàries de dinamització als carrers per a donar 
suport a l’economia local. L’encesa de llums de la ciutat de Barcelona a Nou Barris el 2022 
va ser culminació d’aquest full de ruta. 
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Un Pla de Desenvolupament 
Econòmic 2021 - 2024. 
En aquest mandat s’ha aprovat el Pla de Desenvolupament Econòmic (PDE) per a la 
reactivació econòmica de Nou Barris 2021 – 2024. La vocació d’aquest pla és esdevenir un 
marc que integra el conjunt d’accions de desenvolupament econòmic impulsades per 
l’Ajuntament, i els actors que intervenen al territori, amb la finalitat de contribuir en reduir 
les desigualtats socioeconòmiques dels barris del districte en relació a la resta de la ciutat. 

Aquest pla és una evolució de l’anterior PDE de 2016 – 2021 perquè actualitza els eixos de 
treball, accentuant la feina a l’àmbit del comerç de proximitat, i amplia la dotació 
econòmica de les seves iniciatives. Però també n’és el resultat de l’experiència de 
l’Ajuntament de Barcelona en la lluita contra la Covid-19 en matèria d’economia i de 
comerç, atesos els recursos i estratègies que es van activar en el moment de la pandèmia 
i en la posterior etapa de recuperació. 

En total, 24,7 milions d’euros des del 2019 que significa un increment de la dotació 
pressupostària de 862.512 € a partir de l’actualització del pla el 2021 i amb previsió de 
mantenir una inversió de gairebé de 6.600.000 d’euros el 2023. 

Aquest instrument ha permès dissenyar una estratègia i diverses línies de treball per a 
articular i optimitzar els recursos i actuacions que s’implementen des del Districte i que 
tenen per objectiu la reactivació econòmica. 

Els següents apartats segueixen les línies estratègiques marcades per al PDE 2021 – 
2024: 

/ LE1. Nou Barris reactivació econòmica des del territori. 
/ LE2. Nou Barris aposta pel treball de qualitat per a sortir de la crisi. 
/ LE3. Nou Barris reactiva el seu comerç (Pla específic de promoció de Comerç) 
/ LE4. Nou Barris finança projectes que dinamitzen l’economia del Districte. 
/ LE5. Nou Barris impulsa la promoció econòmica en clau tecnològica. 
/ LE6. Nou Barris enforteix l’Economia Social i Solidària, verda i circular. 
/ LE7. Nou Barris atrau visitants per a esdeveniments culturals i creatius. 
/ LE8. Nou Barris dins l’economia de la ciutat. 

€5.692.771,00 €5.812.322,00 

€6.932.793,00 
€6.297.324,00 

€6.600.000,00 

€-

€1.000.000,00 

€2.000.000,00 

€3.000.000,00 

€4.000.000,00 

€5.000.000,00 

€6.000.000,00 

€7.000.000,00 

€8.000.000,00 

2019 2020 2021 2022 2023

Pressupost total 2019-2023 
Actuacions del Pla de Desenvolupament Econòmic
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Es va actualitzar la Taula d’Activació Econòmica del Districte amb l’objectiu de fer-la 
més operativa, i construint la Unitat de Gestió de la Promoció Econòmica del Districte 
de Nou Barris (UPE’s). Aquest nou espai ordena els continguts i objectius de cada acció, i 
promou la participació de tots els actors implicats:  

/ Districte de Nou Barris (personal tècnic i polític associat a la promoció econòmica) 
/ Referents de Barcelona Activa al districte. 
/ Responsable d’acció econòmica de Pla de Barris. 
/ Referents de les àrees implicades: comerç, mercats, economia social i solidària, 

turisme i indústries creatives... 

El seguiment del PDE el realitzen els òrgans de participació associats que són:  

/ El Consell Sectorial de Comerç i Mercats. 
/ El Consell Sectorial d’Ocupació i Economia Social. 

 

Reactivació econòmica des del territori. 

Donem suport a les activitats econòmiques que estan arrelades al territori així com a les 
noves idees i iniciatives d’emprenedoria que volen instal•lar-se a Nou Barris. Hem 
prioritzat aquelles iniciatives que contribueixen a reduir les desigualtats 
socioeconòmiques i les que són complementàries al conjunt de polítiques públiques de 
promoció econòmica. En aquests anys hem reactivat l’economia des del territori, 
promocionant iniciatives econòmiques al Districte: 

/ Incrementant les accions realitzades des del Punt d’Atenció a l’Activitat 
Econòmica (PAAE) de Nou Barris especialment dirigides a l’emprenedoria de 
persones joves. Aquest servei, pensat per a l’assessorament a projectes 
d’emprenedoria, va ampliar l’assessorament a persones autònomes, comerços i 
microempreses, assolint 1.310 persones participants en activitats 
d’emprenedoria i assessoraments a 840 empreses del teixit empresarial.  

/ Amb la difusió d’accions comunicatives per a difondre el 
catàleg d’oferta de promoció econòmica. Aquest catàleg 
dona a conèixer els diferents serveis, programes i recursos 
de l’Ajuntament de Barcelona, en matèria d’ocupació, 
empresa, emprenedoria i formació tecnològica.  

/ Adquirint tres locals comercials buits que seran cedits o 
llogats a noves iniciatives emprenedores i amb 45 projectes 
d’aixecament de persianes gràcies al projecte Amunt 
Persianes, una iniciativa d’activació de locals municipals que 
ofereix lloguers sota preu de mercat per a activitats 
econòmiques que dinamitzen socialment i econòmica el seu 
entorn. 

/ Un total de 56 ajuts gestionats en el marc de Crea Feina han significat un ajut 
total de 315.438 €. El programa Crea Feina plus 2022 és un línia d’ajuts a la 
contractació que promou noves contractacions de persones en situació d’atur, de 
llarga durada i/o de col•lectius de risc d’exclusió social i fomenta l’ocupació a la 
ciutat. 
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/ Gràcies al programa de subvencions a persones professionals autònomes s’han 
atorgat 556.951 €. El programa Activa Autono + ofereix ajuts a les persones 
autònomes amb l'objectiu d'alleugerir la càrrega de despeses del primer any 
d'activitat. La quantitat de la subvenció es calcula segons les despeses justificades 
en el moment de la sol·licitud, fins a un màxim de 3.000 €. 

 

Aposta pel treball de qualitat per a sortir de la crisi. 

El desembre de 2020 la mitjana d’atur registrat de Barcelona era del 8,7%. Tots els barris 
del districte la superaven, des del barri de Porta amb un 9,6%, la més baixa, fins al 16,5% de 
Ciutat Meridiana que també representava la taxa més alta d’atur registrat de la ciutat. És 
per això que hem apostat per incrementar l’ocupabilitat dels veïns i veïnes: 

/ Desenvolupant i posant en marxa el model de finestreta única d’ocupació de 
Nou Barris que ha prestat servei a 9.408 persones, amb el que la persona en 
situació d’atur o que vol millorar la seva ocupabilitat pot disposar d’atenció i 
acompanyament a la inserció des del barri on viu. 

/ Hem difós els serveis i recursos ocupacionals amb freqüència i gran abast, fent 
servir diversos formats (digital, cartelleria, díptics, anuncis en mitjans del territori…) 

/ S’ha incrementat el nombre de veïns i veïnes ateses en matèria d’ocupació en 
referència al 2019, arribant a 3.705 persones.  

/ S’ha mantingut el pes percentual dels Programes Integrals amb Contractació al 
Districte (el 20% de la ciutat) amb un total de 827 persones contractades.  

/ Els Programes Integrals amb Contractació (PIC) són una política activa d’ocupació 
amb un doble vessant: la individual, vinculada a la millora de l’ocupabilitat de la 
persona que hi participa i la comunitària, pel que fa al desenvolupament de 
tasques i serveis d’interès per a la comunitat. Els PIC ofereixen a les persones en 
situació d’atur registrat: formació i capacitació en les competències valorades pel 
mercat de treball, contractació laboral durant 6, 9 o 12 mesos i acompanyament 
tècnic en el procés de recerca de feina, un cop finalitzada la contractació, per 
continuar el seu itinerari professional. 

/ Treball als Barris: programes destinats a oferir acompanyament a la inserció 
sociolaboral de col·lectius amb dificultats d’inserció desplegats als barris de 
Roquetes, Ciutat Meridiana i Torre Baró, ha atès a 1.378 persones.  

/ Els dispositius d’orientació laboral desplegats dins de l’àmbit de Pla  de Barris 
(Turó de la Peira i Can Peguera, la Prosperitat, Verdun, la Trinitat Nova i Vallbona) 
han atès a 411 persones. Aquests dispositius són equips d’ocupació de proximitat 
que fan la tasca de “tutors ocupacionals” i ofereixen una atenció integral a les 
persones que es troben en situació d’atur o precarietat laboral oferint 
assessorament laboral i formatiu, derivació a recursos, seguiment personalitzat, 
tallers de recerca de feina i de competències transversals. 

/ Hem desenvolupat una intervenció per a la millora de l’ocupabilitat de persones 
en situació irregular a través de l’obtenció de permisos de treball per la via de 
l’arrelament social. 

/ S’ha impulsat una prova pilot d’acompanyament més personalitzat que dona 
resposta a les necessitats de les persones participants i afavoreix la seva inserció en 
el món laboral, amb un resultat de 23 insercions exitoses. 
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/ S’ha realitzat la convenció anual de programes i serveis de territori que proposa 
noves respostes en clau d’innovació ocupacional, a través de les Jornades de 
Promoció Econòmica de Nou Barris, de les que s’han organitzat ja tres edicions. 
Dins d’aquestes jornades s’han inclòs dues convocatòries del Fòrum Nou Barris, 
un espai de debat i pensament econòmic que va comptar amb importants experts 
en economia i tecnologia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
També hem apostat pel treball de qualitat per a sortir de la crisi, donant suport a les 
persones: 

/ Al llarg d’aquest període 2.925 persones han estat ateses en el Punt de Defensa de 
Drets Laborals de Nou Barris de les que 1.167 són veïnes del districte. Aquest servei 
duu a terme accions a mida dirigides als col•lectius més castigats per la crisi 
sociosanitària i als que treballen en sectors en fase de creixement, però encara en 
situació precària. 

/ Gràcies al servei d’homologacions d’estudis primaris i secundaris del Pla de 
Barris s’han atès a més de 386 persones. 

/ Hem donat suport als joves mitjançant accions d’orientació, formació i suport a la 
inserció laboral: 

/ El Servei d’Ocupabilitat Jove, que presta atenció personalitzada i seguiment 
tutoritzat per al jovent que així ho requereix, s’adreça especialment a persones 
joves amb una baixa qualificació o en una situació d’alta vulnerabilitat. Aquest 
servei ha atès 745 joves de Nou Barris, que significa 15% del total de joves atesos. 

/ El programa A prop Jove, servei d’ocupació que treballa amb joves amb malestar 
psicològic, ha prestat servei a 14 joves del districte, un 14% del total. 

/ El Servei d’Informació Ocupacional per a joves ha informat 632 joves de Nou Barris, 
un 15% del total. 

/ 25 joves del districte han participat en accions grupals del Servei d’Orientació 
Professional per a joves, i 152 han rebut atenció individualitzada, un 16% del total. 

Jornades de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris 2021. 
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/ El Servei d’Ocupabilitat Jove, dins de Pla de Barris, ha ofert pràctiques, cursos i 
formacions dels sectors amb més perspectives de contractació de la ciutat, i ha 
orientat la finalització dels estudis obligatoris. Aquest servei ha atès 14 joves del 
districte, un 28% del total. 

/ I 50 joves de Nou Barris han estat atesos en Programes Integrals per a joves, un 
16% del total. 

També hem apostat pel treball de qualitat per a sortir de la crisi, potenciant l’ús dels 
dispositius d’inserció sociolaborals de les Roquetes i Torre Baró – Ciutat Meridiana i hem 
facilitat l’accés a tots els recursos i serveis socioeconòmics disponibles als barris 
beneficiaris del Pla de Barris: 

/ 3.900 persones ateses per la XARSE, Xarxes de Resposta Socioeconòmica, un servei 
d’atenció integral a les persones que dona resposta a emergències socials i 
situacions de vulnerabilitat. 

/ Més de 3.000 accions realitzades en cada punt XARSE que ha estat operatiu. 
 

Reactivació del comerç. 
Dins d’aquest capítol s’ha redactat, aprovat i posat en marxa el Pla de Comerç de Nou 
Barris 2021-2024. Aquest pla recupera el reconeixement a la necessària estratègia de 
treball per a la protecció i impuls del comerç de proximitat, tasca pendent des del darrer 
pla de comerç del 2014. 

Amb aquest nou pla, hem reactivat el comerç, desplegant aquestes línies: 

/ Incrementar la competitivitat. 
/ Promocionar el consum de proximitat. 
/ Contribuir a la vertebració dels barris. 
/ Generar coneixement. 
/ Millorar la governança. 

Al llarg d’aquest mandat hem treballat activament en la reactivació del comerç impulsant 
aquest seguit d’iniciatives: 

/ Oferint eines per a la innovació i la competitivitat digital. Transformant i 
promovent des del web de comerç www.viunoubarris.com. 

/ Amb la participació de 48 establiments en el programa de millora de la 
competitivitat Comerç a Punt, servei d’assessorament que ofereix fins a 12 hores 
d’acompanyament de persones expertes que: detecten les necessitats del teu 
comerç, elaboren conjuntament un pla d’acció adaptat i acompanyen en la seva 
implementació. 

/ Les accions Refresca el teu Negoci de promoció del comerç de proximitat dins de 
l’àmbit de Pla de Barris amb la participació de 570 establiments dels barris de les 
Roquetes, la Trinitat Nova i Zona Nord. 

/ Oferint un servei integral i transversal de formació i assessorament: 
o Hem elaborat un catàleg actualitzat de serveis i programes.  
o Hem potenciat l’ús i aprofitament del PAAE.  
o Hem promogut la participació dels i de les comerciants en la formació 

permanent.  
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o Hem ofert eines per incrementar el posicionament de les dones en el món 
del comerç. 
 

 
 
 

/ Acompanyant la transformació de les associacions comercials vers un model 
d’agents promotors socioeconòmics del territori. 

o Impulsant un programa de capacitació professional. Tres entitats han 
participat en l'elaboració a través d'un assessorament especialitzat del seu 
Pla Estratègic 

o Promovent la dinamització comercial allà on el comerç es troba dispers.  
/ Formalitzant un marc de foment, suport i ajuda a l’associacionisme. 

o Ajudant a implementar la carta de serveis de les associacions.  
o Donant suport a les acció de promoció comercial que es fan des de les 

associacions de comerciants.  
o Donant suport al disseny, edició i difusió del catàleg de serveis de les 

entitats de comerç. 
/ Donant suport i finançament a les accions de dinamització de l’espai públic 

comercial com el suport a la campanya de Nadal que ha inclòs: 
o Signatura d’un conveni per a la instal·lació d’una pista de patinatge als 

Nadals del 2021 i 2022 (i en preparació el del 2023) 
o L’enllumenat d’un important nombre de carrers i places. 
o L’activitat de Música al Carrer. 
o El concurs d’aparadors amb col·laboració de les escoles de disseny. 
o El Concurs Anual d’Aperitius de Nadal.  
o Prova pilot de repartiment a domicili en bicicleta durant Nadal 2021. 

/ Així com la incorporació de quatre professionals de la dinamització comercial 
que han donat suport a les entitats associatives i també directament als 
establiments comercials. 

/ Impulsant projectes o proves pilot de millores competitives. Definint i posant 
en marxa un programa pilot que reforça la digitalització del comerç i la distribució 
de mercaderies de la darrera milla.  

Nou Barris Activa. 



 

 21 

/ Promoure el comerç de proximitat. Promocionant i conscienciant sobre la 
importància del comerç de proximitat, competitiu, responsable i sostenible i 
impulsant projectes i iniciatives de promoció del consum de proximitat com els 
Bonus Consum. 

 

 
 
 

/ Contribuint a la vertebració dels barris, tot promovent l’afluència i la participació 
activa de la ciutadania en la millora del comerç de proximitat.  

/ Millorant la governança gràcies a l’articulació de la relació entre les associacions 
del territori i el Consell Sectorial del Comerç., promovent l’enfortiment de les 
associacions a través de reunions de treball mensual i millorant la governança de 
les associacions.  

 

Finançant projectes que dinamitzen l’economia. 
Hem finançat projectes que dinamitzen l’economia del districte, en concret: 

/ 95 projectes d’impacte socioeconòmic en el districte han rebut suport de 
finançament gràcies al programa de subvencions Impulsem el que Fas amb un 
pressupost total d’1.426.466 €. 

/ La participació de 81 establiments comercials en el programa de Moneda Social 
REC que ha significat fins a 4.299 compres al districte per un valor total de 
83.625,00 €. 

/ La inversió de 12.173.602 euros en aquest mandat, un total de 19,8 milions d’euros 
incloent el proper mandat, en el nou mercat de Montserrat.  
Aquest nou mercat tindrà més de 10.000 m2 repartits en quatre plantes. La planta 
baixa estarà dividida en dos nivells: al superior, amb accés per la plaça, hi haurà el 
mercat i una cuina de proximitat, i a l’inferior, un establiment d’autoservei al qual 
s’accedirà des del carrer d’Aiguablava. L’edifici tindrà dos soterranis per als 
magatzems dels paradistes, la zona logística i l’aparcament. Aquesta obra inicia la 
transformació de tot el seu entorn, ubicat entre els barris de Roquetes, Trinitat 
Nova, Verdun i Prosperitat com a futur espai de nova centralitat. A més, la 
construcció al costat de l’actual mercat garanteix la continuïtat del servei actual 
fins al moment en què el nou mercat serà totalment operatiu. 

Campanya Bons Consum de l’Ajuntament de Barcelona. 
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/ Millores en els mercats municipals per un valor de 2.381.850 €: 

o Mercat de la Mercè: arranjament del muntacàrregues, obres remodelació 
de façanes i accessos, reforma de la instal·lació d’aire condicionat. 

o Mercat de Canyelles: nous muntacàrregues, nous banys, sistema de 
ventilació per aire amb ventiladors industrials, reforma de la zona logística. 

o Mercat de la Guineueta: pou sec sota el magatzem núm. 13, substitució de 
plaques de sostre del porxo, desmuntatge d’illa en una entrada i nova 
entrada al supermercat des de l’interior del mercat. 

o Mercat de Ciutat Meridiana: desmuntatge de l’illa central i adequació de 
l’espai. 

o Mercat de Trinitat Nova: control de l’aparcament: barres i caixers, 
instal·lació de llum LEDS en la planta del mercat i els magatzems.  

 

 
 

  
Mercat de la Mercè, reformat en aquest mandat. 

Futur nou mercat de Montserrat, en construcció. 
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Impulsant l’economia en clau tecnològica.  
Hem impulsat la promoció econòmica en clau tecnològica, gràcies a: 

/ L’arribada del Cibernàrium i de l’E42, que han acumulat una participació de 2.244 
persones.  
El Cibernàrium Nou Barris ocupa una de les ales del Parc Tecnològic i disposa de 
cinc aules dotades d'equips informàtics on s’imparteixen activitats de formació 
bàsica i avançada en l’ús de les eines tecnològiques digitals. Pel Cibernarium ja 
han passat 2.205 persones de les quals 250 són veïns i veïnes de Nou Barris.  
L’E42 és un campus de programació de la Fundació Telefónica i és dels més 
innovadors del món, sense llibres, sense sessions formatives, sense límit d'edat, 
obert 24/7 i gratuït. 

/ Promocionant l’ús i la formació gràcies als Ateneus de Fabricació de Ciutat 
Meridiana i del Parc Tecnològic. Durant el 2022, 95 projectes han participat en el 
servei de prototipatge empresarial. 

D’aquesta manera es consolida la construcció d’un Pol Tecnològic al barri de la 
Guineueta format per: 

/ El Parc Tecnològic amb el viver d’empreses.  
/ La nova seu del Cibernarium, centre de formació i innovació tecnològica.  
/ L’E42 escola de Fundació Telefònica de programació.  
/ L’Ateneu de Fabricació del Parc Tecnològic.  

 

 
 

 

Enfortint l’economia social i solidària, verda i 
circular. 
Hem reforçat l’economia social i solidària, verda i circular mitjançant: 

/ El suport a la creació i consolidació d’iniciatives socioeconòmiques viables i 
alineades amb l’interès públic. Des del Punt d’Atenció a l’Activitat econòmica de 
Nou Barris i de manera coordinada amb el Servei d’Assessorament a l’Economia 

Parc Tecnològic a la Guineueta. 
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Social i Solidària (SAESS) s’han acompanyat a 61 projectes emprenedors. Un total 
de 1.942 persones i 289 entitats de Nou Barris han participat en activitats 
vinculades a l’economia social i solidària. 

/ Un total 21 projectes del districte han estat finançats a través del programa 
Enfortim l’Economia Social i Solidària amb un pressupost total de 97.269,00 €. 

 

 
 

/ S’ha donat suport i acompanyat amb formació i assessorament en la constitució i 
posada en marxa de la cooperativa Ca L’Abril que actualment ja compta amb 12 
sòcies treballadores.  

/ S’ha impulsat l’eina Pam a Pam com a eina informativa de les iniciatives a través 
d'una Subvenció anual durant els anys 2020, 2021 i 2022. 

/ S’ha iniciat la transformació del barri de Vallbona com a pol d’agroecologia 
urbana i de l’alimentació sostenible de Barcelona. Es disposa de projecte i 
d’agrupament d’entitats interessades en la definició dels futurs usos. 

/ S'està  treballant en la possible creació de la Taula d’Economia Social i Solidària 
de Nou Barris. 

 

Atraient visitants gràcies a esdeveniments culturals. 
Hem promogut econòmicament el districte, atraient visitants d’esdeveniments culturals i 
creatius, com: 

/ Esdeveniments de ciutat que han estat descentralitzats com: 
o La Festa Major de la Mercè 2021 i 2022, establint la Plaça Major del 

districte com escenari principal dels concerts de gran format com els de la 
Banda Municipal de Barcelona, l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del 
Liceu,  Vozes per la Pau i la Integració. També s'han habilitat altres 
escenaris com el del Parc del Turó de la Peira, el camp de futbol de Ciutat 
Meridiana i el Parc de l’Aqüeducte amb esdeveniments de caràcter més 
familiar. 

  

Campanya del programa de subvencions Enfortim l’ESS. 
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o L’encesa de llums de Nadal de la ciutat des de Nou Barris 2022. 

 

 

/ Amb la programació d’esdeveniments locals amb vocació d’interès de ciutat, 
com 

o Els Brunchs in the city, els festivals Desvarío i Blues i estius als patis. 
o Dins del projecte del consorci de turisme “Experiències de Ciutat” la 

consolidació dels esdeveniments com el festival Sopes del Món, la Roquetes 
Fashion Week, el Campament Reial de Nou Barris o les festes de Sant 
Froilán. 

/ El desenvolupament de projectes de transformació que conviden a visitar el 
districte com: 

o El projecte de col·laboració de MUHBA amb la Casa de l’Aigua per a la 
implantació d’una exposició permanent sobre el cicle de l’aigua i la seva 
història a Barcelona amb una important base tecnològica. Aquest projecte 
compta amb 500.000 € provinents dels fons Next Generation de turisme. 

o El projecte del laboratori d’art urbà a la zona nord de Nou Barris. Projecte 
que vol implantar obres d’art urbà d'interès per ser visitats. Aquest projecte 
disposa de 953.018 € provinents dels fons Next Generation de turisme. 

o El projecte de l’itinerari cultural i turístic del Rec Comtal per a vianants i 
ciclistes. Aquest projecte vol reivindicar el Rec Comtal a la zona de Vallbona. 
Un projecte té un pressupost de 2.543.873 € provinents dels fons Next 
Generation de turisme. 

 
 
  

Encesa de llums de Nadal de la ciutat 2022. Plança Major Nou Barris. 
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Atenció  
a les persones. 
El Districte de Nou Barris posa en el centre de la seva acció l’atenció a les persones, 
gestionant els serveis quotidians i consolidats d’atenció al ciutadà, així com els nous 
projectes iniciats en aquests quatre anys. 

L’atenció a les persones es fa des de diferents vessants, des dels serveis de cicle de vida - 
infància, joventut, gent gran- i des de la gestió dels equipaments socioculturals de 
proximitat.  

També des d’una mirada més transversal, en aquest mandat s’han posat en marxa 
mesures de govern que han ajudat a evolucionar els serveis a les persones gestionades 
pel districte o coordinades per a l’aterrament d’altres àrees de l’Ajuntament.  

/ Plans de Barri 21-24: Turó de la Peira – Can Peguera, Prosperitat, Roquetes – 
Verdun, Trinitat Nova, Zona Nord (Torre Baró, Ciutat Meridiana, Vallbona)  

/ Pla d’Acció Social 2022 – 2024 i els seus quatre eixos: Dret a l’habitatge digne, 
Drets Socials: acció social i inclusió, Educació i Petita infància, Innovació social i 
digitalització. 

/ Mesura de Govern pel Dret a la Salut, la Salut Mental i les Cures: Nou servei 
d’odontologia per a persones vulnerables: més de 3.000 persones ateses, futura 
estació d’ambulància permanent a Torre Baró, la iniciativa Vilaveïna a Vilapicina i 
ara també a Prosperitat. el projecte Concilia... 

/ Pla d’Acció contra la Soledat no volguda. 

De fet, una reflexió sobre l’atenció a la infància amb professionals del sector, conclou en la 
necessitat d’accentuar les polítiques d’atenció a la petita infància i els canvis de cicle 
de vida (adolescència, canvi de cicle escolar,…) com a eines de gran transformació social a 
curt, mitjà i llarg termini. 

A més, s’ha reforçat la programació d’activitats dels vuit Casals de Gent Gran i s’ha 
donat suport a la seva digitalització durant els períodes de tancament.  

El programa Connectem Barcelona ha permès que 400 famílies vulnerables hagin pogut 
accedir a Internet. 

També s’han reformat o construït nous equipaments com: 

/ El nou Ateneu La Bòbila. 
/ El nou Casal de Joves de la Prosperitat.  
/ La masia de Can Valent, on s’ha fet una rehabilitació estructural.  
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Més Pla de Barris per a Nou Barris. 
El Pla de Barris és una iniciativa municipal amb horitzó de quatre anys 2021 - 2024 que té 
l’objectiu de revertir la situació de desigualtat en alguns territoris de la ciutat. Es tracta 
d’un programa extraordinari per als barris vulnerables, hereu dels Plans de barris 2016-
2020, amb el qual es vol revertir les desigualtats mitjançant l'aplicació de noves polítiques 
públiques; implicant la ciutadania en el desenvolupament de projectes dinamitzadors 
dels seus barris i amb un pressupost concentrat durant un temps acotat. 

La seva intervenció es desenvolupa en cinc àmbits d’actuació: 

/ Educació i la salut pública. 
/ Drets socials, l’equitat de gènere i l'acció comunitària. 
/ Habitatge. 
/ Ocupació, l'impuls econòmic i l'economia social. 
/ Espai públic i l'accessibilitat. 
/ Sostenibilitat ambiental i l'emergència climàtica. 

A Nou Barris es despleguen en aquest període cinc plans de barris, que es treballen a 
nou barris del territori: 

/ Zona Nord: Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró. 
/ La Trinitat Nova. 
/ La Prosperitat. 
/ Les Roquetes i Verdun. 
/ El Turó de la Peira i Can Peguera. 

L’anterior edició de Pla de barris van ser tres els plans per desenvolupar en un total de 
cinc barris: Zona Nord (Ciutat Meridiana Torre Baró i Vallbona), Roquetes i la Trinitat Nova. 
El fet de poder iniciar aquest mandat amb part de l’estructura de Pla de Barris ja 
funcionant i en coordinació amb el Districte ha permès encarar la gestió de l’increment 
(Verdun, la Prosperitat, el Turó de la Peira i Can Peguera) amb la seguretat de poder 
desenvolupar els projectes i inversions i començar a treballar amb els nous barris amb 
l’expertesa ja experimentada en l’anterior edició. 

Les dues línies de treball tenen a veure amb: 

/ Projectes i serveis que es desenvolupen en els diferents àmbits de treball: 
activitats d’estiu per a infants, adolescents i joves, programa de lleure saludable i 
esport, cicle de caminades, projectes socioeducatius amb centres educatius i 
entitats del teixit social dels barris, processos de participació, etc. 

/ Inversions: arranjaments, remodelacions i millores en equipaments i via pública, 
construcció d’edificis d’obra pública, millora a centres escolars, etc 
 



 

 28 

 
 
A aquestes xifres cal incloure les del projecte de finques d’alta complexitat, on 
s’inverteixen 500.000 euros anuals de despesa corrent (projectes i serveis) en la ciutat 
sent la inversió en rehabilitació d’habitatges un total de 10 milions d’euros per a tots els 
barris de Pla de Barris. També en concepte de gestió cal imputar un total de 1’5 milions 
d’euros. 

 
El Pla d’Acció Social de Nou Barris 
2022-2024. 
El govern del districte té com a prioritat impulsar mesures per a protegir les persones 
vulnerables i treballar perquè ningú no es quedi enrere. Així, usem totes les eines al nostre 
abast per aconseguir-ho. Aquest pla social té dos antecedents, un és el pla per a la 
cohesió social 2016-2019 que va respondre a una situació de greu crisi social en el districte 
en l’anterior sortida de la crisi econòmica mundial, i l’altre, més recent, són totes les 
mesures extraordinàries que va activar l’Ajuntament durant el 2020 i 2021 per respondre a 
les conseqüències socials derivades de la crisi de la Covid-19. A partir d’aquí aquest pla té 
dues característiques importants: 

/ La transversalitat que resulta de llistar totes les accions que es consideren 
acció social. Tot allò que acompanya al veí o veïna en un moment de vulnerabilitat 
o discriminació. Pot ser d’habitatge, de serveis socials, de salut, d’ocupació, de 
gènere, de soledat… 

/ Conseqüència de la primera, és la novetat del pla d’acció social. Tenint en compte 
que moltes d’aquestes àrees tenen plans estratègics independents, la novetat 
d’aquest pla rau en el fet que tot allò que es considera acció social ha de ser 
compartit, informat, valorat per un altre interessat, pot ser d’una altra àrea o del 
territori. Aquesta és la novetat: trobades que poden generar sinergies, noves 
idees, fruits de converses i compartició d’espais dels actors considerats en el pla 
d’acció social. Té una altra derivada, més transparència, cosa molt demandada 
per les entitats de Nou Barris. 

 

  

BARRIS
PROJECTES 

I SERVEIS

INVERSIÓ   

OBRES
TOTAL

PdB Zona Nord 3.500.000 € 7.450.000 € 10.950.000 €

PdB Trinitat Nova 2.000.000 € 1.150.000 € 3.150.000 €

PdB Prosperitat 3.000.000 € 4.900.000 € 7.900.000 €
PdB Roquetes – Verdun 2.900.000 € 9.950.000 € 12.850.000 €
PdB Turó – Can Peguera 2.850.000 € 8.550.000 € 11.400.000 €

TOTAL Nou Barris 14.250.000 € 32.000.000 € 46.250.000 €

QUADRE ECONÒMIC PLA DE BARRIS 2021 - 2024
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Els indicadors del PAS 22-24 
En la concreció, aquest pla fa un pas previ indispensable abans d’iniciar les trobades amb 
els interessats, l’elecció dels indicadors: 

/ Ingressos: la renda mitjana al districte se situa en 10.550 euros anuals per unitat de 
consum. Aquesta renda és més de 5.000 euros inferiors a la mitjana de la ciutat.  

/ Habitatge: Nou Barris i Ciutat Vella continuen sent els districtes de la ciutat on la 
ciutadania té més problemes per fer front al pagament de les despeses 
d’habitatge. La proporció de llars que en els darrers mesos s’han endarrerit en el 
pagament del lloguer o de la hipoteca ha estat del 8%, mentre que la mitjana de 
ciutat és del 4,3%. 

/ Bretxa digital: segons l’Enquesta de Serveis Municipals del 2019, els percentatges 
de població sense telèfon mòbil, sense connexió a internet al telèfon o que no es 
pot permetre un ordinador, són més elevats a Nou Barris que al conjunt de la 
ciutat. 

/ Educació: la proporció de població amb estudis superiors al districte de Nou Barris 
és significativament inferior a la del conjunt de Barcelona. La mitjana de la ciutat 
és d’un 34% de la població amb estudis superiors finalitzats mentre que cap barri 
del districte supera el 25%. 

/ Pobresa: tots els indicadors de pobresa són més elevats a Nou Barris que a la resta 
de la ciutat. El 53,6% dels infants de Nou Barris viuen en llars amb ingressos per 
sota del llindar de pobresa i un 29% en llars en situació de privació material severa. 
 

Aquests indicadors mostren les prioritats que s’emmarquen en aquest Pla d’Acció Social: 
millora socioeconòmica, accés a l’habitatge, reducció de la bretxa digital, millor educació i 
finalment la reducció de la pobresa. 

 

Aterrant els Serveis Socials: 
Ajuts i serveis destacats. 
Destacant les particularitats que són específiques de serveis socials destaquem el seguit 
de conceptes d’ajut que estan en vigor: 

 
 

2019 2020 2021

Num. Ajuts 1.642 1.518 1.464
Import (€) 727.296 €    604.320 €  1.144.760 €  

Num. Ajuts 930 812 0
Import (€) 1.009.846 € 1.145.327 €  -  €            

Num. Ajuts 2.426 4.745 1.601
Import (€) 458.499 €    923.955 €   235.611 €       

Num. Ajuts 58 15.944 0
Import (€) 112.192 €       3.051.175 €  -  €            

Num. Ajuts 19.922 0 14.298
Import (€) 2.026.925 € -  €          1.891.025 €   

Num. Ajuts 22.739 3.549 20.126
Import (€) 2.605.140 €  3.431.017 € 3.826.343 € 

Ajuts

Ajuts al lloguer

Allotjament en Pensions

Alimnetació

Fons COVID

Ajuts infancia 0-16

Ajuts Targeta Bcn Solidaria
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A més dels ajuts, s’ha de tenir presents els serveis d’atenció a emergència social com: 

/ SAD – Servei d’Ajut a domicili d’atenció personal i servei de neteja. 
/ Àpats a domicili. 
/ Àpats en companyia. 
/ Menjadors socials. 
/ EAIA – Equips d’Atenció a la Infància i Adolescència. 
/ PIAD –Punts d’Informació i Atenció a la Dona. 
/ SARA – Servei d’Atenció, Recuperació i Acollida. 
/ SARA – Dispositiu d’Acollida Residencial per Violència Masclista. 

Acords amb altres àrees i privats. Fruit de la reducció de caixers automàtics a la ciutat, 
molts veïns i veïnes grans han començat a tenir problemes per accedir als seus estalvis. 
Aquest problema s’ha agreujat als barris més vulnerables en trobar-se moltes vegades 
que no hi queda cap sucursal bancària oberta. 

Així, s’ha acordat entre IMMB, TMB i entitats bancàries la instal·lació de caixers 
automàtics al costat de quioscos, mercats i algunes estacions de metro.  

Pel primer semestre d’aquest 2023 tenim programades 11 estacions de metro, 3 d’elles a 
Nou Barris: Roquetes, Canyelles i la Trinitat Nova. 

 

Reforma i projecció d’equipaments socials. 
En aquest 2023 comencen un seguit d’accions per a la rehabilitació dels apartaments 
per a la Gent Gran Pau Casals. Amb una inversió d’1.395.000 €, es farà una rehabilitació 
parcial d’aquestes instal·lacions municipals que són pisos tutelats per a la Gent Gran a 
Canyelles.  

Aquest equipament serà remodelat i es rehabilitaran els espais de la primera planta 
adreçada als professionals, espais comuns, cuina i menjador, es rehabilitaran tots els 
apartaments de la novena planta i finalment a la segona planta, que actualment està 
buida, s’hi construiran vuit apartaments nous. Per tant, l’equipament passarà de tenir 56 
apartaments a tenir-ne 66. 

 

També s’ha redactat el projecte 
de l’equipament “illa Q”, 
l’edifici i les instal·lacions del 
nou centre de Serveis Socials 
del Turó de la Peira, del nou 
casal de gent gran del barri i 
seu de l’associació de veïns del 
barri. Amb una inversió de 
300.000 euros s’ha redactat el 
projecte executiu que està 
previst que passi l’aprovació 
inicial el mes de juliol de 2023. 
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En aquest mandat s’ha creat la nova antena l’EIPI Nou Barris a Canyelles, el Centre de 
Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç.  

En aquest tercer centre hi ha un espai accessible, amb una decoració pensada per als 
infants i amb una proposta gràfica acollidora i alegre que crea un entorn de confiança i 
amabilitat.  

S’accedeix a l’edifici a través d’una rampa i hi ha una sala d’espera, una zona per aparcar 
els cotxets infantils, un taulell d’informació, quatre sales d’atenció i una sala de 
psicomotricitat. 

El centre ofereix un servei especialitzat en l’atenció precoç dels infants de 0 a 6 anys i 
disposa d’un equip de professionals especialistes en psicologia, neuropediatria, logopèdia, 
fisioteràpia, treball social i psicomotricitat que presten el servei en un total de tres centres 
a Nou Barris. 

En previsió a valorar una possible unificació de tot el servei s’ha localitzat uns baixos en 
una de les promocions d’habitatge públic que s’està construint a la Trinitat Nova que pot 
complir amb totes les característiques: amplitud, accessibilitat i nova construcció.  

 

 

 
 
La Governança del PAS. 
Les Taules d’Acció Social (TAS) són espais de col·laboració, coproducció i de treball en 
xarxa d’actors públics i de la iniciativa social del territori que es disposen a treballar 
conjuntament per identificar i fer front els principals reptes socials (transversals o 
sectorials) que el territori planteja. 

 

Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç. 
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Aquesta eina de governança és el millor dels espais per a exercir la transparència, 
explicant en detalls la idiosincràsia dels serveis socials, observant el detall dels indicadors, 
les formes de treballar i així donar a conèixer la feina que es fa quotidianament, però que 
no es veu. També és l’espai idoni perquè entitats interessades en la temàtica 
comparteixin les seves experiències o demanin alguna informació concreta.  
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Una Mesura de Govern pel Dret a la 
Salut, la Salut Mental i les Cures  
2021 - 2024. 
El període 2019 – 2022 estarà caracteritzat per la pandèmia Covid-19 i el seu impacte en la 
ciutadania i l’economia, per això, en el capítol d’atenció a les persones, el Districte ha 
desplegat nombroses actuacions pel que fa a la salut, la salut mental i les cures. 

Totes elles s’han articulat gràcies al redactat, aprovació i desplegament de la Mesura de 
govern Dret sobre salut, salut mental i cures 2021 – 2024, que fixa els següents eixos de 
treball: 

Construint un districte més compromès amb la salut 
mental. 

Construir un districte més compromès amb la salut mental i la prevenció de les 
addiccions, a través d’iniciatives com: 

/ La inclusió de perfils professionals als centres educatius mitjançant Pla de 
Barris, en el que han participat 14 centres del districte. 

/ El projecte de suport psicològic a persones que es troben en situació 
d’emergència habitacional a la Zona Nord, on  han estat ateses 210 famílies amb 
un conjunt de 50 o 60 persones actives de mitjana. 

/ Els grups de suport emocional de la xarxa XARSE. 
/ La consulta oberta Konsulta’m, sense cita prèvia, en un equipament comunitari 

per a la detecció i atenció precoç del patiment psicològic. Per exemple en el Casal 
de Ciutat Meridiana, en aquest programa s’han gestionat 623 consultes de 
persones joves i 155 consultes de professionals. Aquest programa té continuïtat a 
partir del març 2022 en el nou Ateneu La Bòbila. 

/ El servei ATE - Aquí T’Escoltem, un servei d’escolta i acompanyament per a joves
de 12 a 20 anys, situat al Centre Juvenil Les Basses. 

/ Conjunt d’iniciatives liderades des de la Taula de Salut Mental de Nou Barris:
o Atenció escalable infants i joves: intercanvi de coneixement i enfortiment

del treball en xarxa entre els serveis i entitats del districte per a la millora de
la salut mental d’infants i joves.

o Realització mapa de recursos per a Infants i Joves de Salut Mental
o Jornada per a la millora de la inserció laboral de les persones amb

problemes de salut mental. Va concloure amb la confecció d’una guia
“Recursos per a la millora del benestar emocional d’empreses i persones
treballadores en temps de pandèmia”.

o Pla integral, intersectorial i comunitari per a la prevenció i millora de la
salut mental a barris prioritaris. El primer pla s’està elaborant a la Zona
Nord de Nou Barris.

o Programa addicional de tallers i cursos per a la millora del benestar
emociona a equipaments de proximitat.
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o Estendre programa del pilot de Suport Emocional iniciat a la taula de 
Salut Comunitària de Guineueta- Canyelles als barris de Porta i Vilapicina i 
la Torre Llobeta, d’acord amb els actius comunitaris dels dos territoris. 

o Creació d’espais per a poder treballar l’expressió emocional a través de 
tècniques basades en l’art en el marc dels programes de Salut Comunitària 
de l’Agència de Salut Pública de Barcelona: 

§ Projecte Art Urbà i Salut a Canyelles: es realitzarà la prova pilot entre 
octubre 2021- maig 2022. 

§ Expressió emocional a través del teatre amb persones grans al Turó 
de la Peira-Can Peguera i Canyelles- la Guineueta. 

§ Reforç de les intervencions basades en el circ, ampliant el projecte 
de circs i casals a Zona Nord.  

o Formació bàsica en salut mental adreçada a referents dels serveis de: 
§  “I tu com ho portes? Parlem de salut mental i benestar emocional”: 

oferta d’activitats diversa, en diferents entorns i adreçades a 
diferents grups i realitats. 

§ Formació sobre prevenció del suïcidi adreçada a agents 
comunitaris.  

§ Formacions adreçades a joves i adults joves per prevenir problemes 
de salut emocional millorant el seu itinerari formatiu i la seva 
vinculació a les entitats del territori. (Tastet de formacions, Curs de 
directors de lleure). 

/ Accions de prevenció de conductes addictives 
o Reforç de les intervencions dirigides a la promoció del lleure saludable 

amb joves reforçant la perspectiva de gènere i la interculturalitat. 
o Implementació de noves intervencions per promoure un ús adequat de 

pantalles amb famílies i joves. 
o Intervencions per a la prevenció del consum d’alcohol en joves (el Turó de 

la Peira, la Prosperitat). 

 

Defensant la universalitat i desprivatització dels 
serveis sanitaris. 
En aquesta línia de treball podem destacar les següents mesures: 

/ La implantació del servei d’odontologia per a persones vulnerables i a recursos 
sanitaris no coberts a Torre Baró. 6.000 persones han estat ateses en aquest punt. 

/ El Districte de Nou Barris i el Consorci de Salut han signat un conveni per a la 
implantació d’una estació d’ambulància permanent a la Zona Nord. La base 
estarà ubicada al costat d’un dels locals de l’IMHAB a prop de la plaça dels 
Eucaliptus i permetrà reduir el temps de resposta mitjà de l’atenció d’ambulàncies 
en tot el territori proper. La previsió d’obres per adequar els espais d’estada del 
personal sanitari que formen el servei es fixa per final del 2023. 

/ L’ampliació del CAP de Les Roquetes. El Consorci de Salut de Barcelona ha 
determinat la necessitat d’ampliar aquest centre per poder atendre amb qualitat i 
el personal i serveis necessaris. Durant el 2023 s’està acabant de resoldre les 
limitacions urbanístiques que planteja l’ampliació d’aquest centre.  
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Lluitant contra les desigualtats en salut. 
Amb iniciatives i actuacions com: 

/ L’ampliació del Pla de Barris. En aquest mandat s’ha ampliat la cobertura 
extraordinària de Pla de Barris a quatre barris addicionals: Turó de la Peira, Can 
Peguera, Verdun i la Prosperitat, que s’han sumat als tres que ja participaven en el 
període anterior: Les Roquetes, la Trinitat Nova i Zona Nord.  

/ S’ha impulsat el Mapa d’Actius de Salut de Barcelona. 
/ S’ha ampliat el programa RADARS als barris de Turó de la Peira, Can Peguera i els 

tres barris de la Zona Nord.  
/ Les caminades i les sortides de marxa nòrdica. 
/ L’espai Social de Salut Comunitària de la Guineueta. 
/ El projecte Cistelles ha promogut l’alimentació saludable i l’impuls a la 

participació comunitària amb la participació de més de 50 famílies de la trinitat 
Nova, les Roquetes i la Zona Nord.  

 

Avançant cap a un model de cures just i igualitari. 
Gràcies a iniciatives com: 

/ Amb el desplegament de la iniciativa Vilaveïna al barri de Vilapicina i la Torre 
Llobeta que permet abordar les cures en petites unitats territorials i que dona 
resposta a la necessitat de cures de manera compartida, col·lectiva i des de la 
proximitat. 
 
El perfil de les persones ateses són persones grans, majoritàriament dones i també 
famílies amb infants de petita infància. També dona suport a les iniciatives de 

Servei d’odontologia a Torre Baró. 
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cures ja existents al territori. Es calcula haver atès a 715 persones al llarg de tota la 
seva activitat. El 2023 hem desplegat aquest servei al barri de la Prosperitat. 
 

/ A través del projecte Concilia s’ha 
proporcionat un servei de cura a infants a 
demanda que està a disposició de les 
famílies residents als barris de Pla de Barris 
per afavorir la conciliació laboral, familiar i 
personal, s’adreça especialment a famílies 
monomarentals.  
 
Al llarg del 2022 s’ha mantingut a la Zona 
Nord i ha ampliat el servei amb dues seus 
més: Escola Calderón (Turó de la Peira i Can 
Peguera) i Escola Mercè Rodoreda (La 
Prosperitat). Al llarg de 2022 es calcula 313 
famílies registrades i 4.202 canguratges 
realitzats. 

 

 

Atenció a la infància. 
Des del Districte s’han impulsat projectes i plans de suport a la infància, a través del pla 
d’activitat dels set casals infantils i les dues ludoteques del districte, però també a través 
del següents programes i actuacions: 

/ Pla d’Infància 2020-2030. Un pla de ciutat que dona la veu als infants, 
especialment els més vulnerables i s’articulen espais de participació per fer arribar 
les seves propostes. 

/ Projecte STOP accidents, amb el que es sensibilitza als escolars d’escoles sobre 
les afectacions i conseqüències dels accidents de tràfic. 

/ Tinc una carta per a tu, que connecta infants de les escoles del barri de Porta 
amb els avis i àvies del Casal de gent gran Casa Nostre.  

/ Les campanyes de vacances d’estiu que ofereixen activitats de lleure per a 
infants i joves a l’estiu amb forma de beca, organitzades per entitats del districte, 
amb una ocupació l’any 2022 de 12.920 infants i organitzades directament pel 
districte altres activitats que han gaudit 708 infants l’any 2022. 

/ Activitats al carrer per a infants i famílies, l’agost 2020 amb actuacions cada  
divendres d’agost  a 6 places del territori, amb una participació de prop de 1.000 
infants. L’any 2021 amb una oferta a 3 places del districte amb una assistència de 
580 persones. 

/ l’impuls del casal d’estiu  gratuït a l’escola Víctor Català el mes d’agost amb una 
oferta total de 75 places que incorpora  places adreçades a primera infància. 
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Atenció a la joventut. 
Hem donat suport a la joventut, millorant i ampliant els espais de trobada i enriquint la 
programació d’activitats i esdeveniments: 

/ Suport i difusió de la  programació d’activitats i cartera de serveis dels espais i 
casals de joves del Districte a través de concessions: 

o Espai Jove Les Basses. On s’ha fet una prova pilot d’obertura el mes d’agost 
per cobrir una potencial demanda del jovent, que ha estat valorada molt 
positivament. Incorporació del Punt InfoJove Nou Barris en la gestió de 
l’equipament des del gener de 2023 

o Casal de Joves de Porta. 
o Casal de Joves de la Prosperitat. 
o Casal de Joves de les Roquetes. 
o Casal de Joves de la Guineueta. 

 

 
 
 

Estem acabant de construir el nou Casal de Joves de la Prosperitat, amb obertura 
prevista pel tercer trimestre del 2023. Ha tingut una inversió de 4.896.815 euros, incloent-
hi la urbanització dels entorns. Aquest casal de dues plantes substituirà la solució 
provisional actual. A la planta baixa tindrà diferents espais com el pati central, vestíbul i 
recepció, un espai de trobada i una petita cafeteria amb sortida al pati. També hi ha una 
gran sala polivalent, un espai diàfan, buc d’assaig, la sala d’enregistrament i l’aula 
multimèdia de creació, amb plató i magatzem i una sala de treball intern.  

La primera planta es convertirà en l’espai per a les activitats externes: tallers de cuina, 
plàstica i fotografia i una sala polivalent adaptada especialment per a la pràctica de ioga 
amb vestidors. De l’altra, dues sales vivers de projectes juvenils, una d’elles convertible en 
dues unitats; una aula de creació de comunicació amb un espai de treball per establir-hi 
un equip de ràdio, i una sala de gravació i una cabina de control. També s’hi destinarà un 
espai com a magatzem. 

Espai Jove Les Basses. 
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Estem remodelant dos locals per convertir-lo en un únic espai i centre per a joves amb 
diferents programes. La inversió de 440.000 € permetrà disposar d’un espai a tocar de la 
plaça Eucaliptus, d’una banda disposarà de despatxos per poder desplaçar serveis 
específics per a joves a la Zona Nord. I una altra part de l’espai se cedirà l’entitat “Kasal de 
Joves Zona Nord” perquè tinguin un espai força millor del que disposen ara, podent 
consolidar la seva activitat i ampliar les propostes d’activitats. L 

Habilitació de nous espais per al Casal de Joves de Porta, aprofitant la remodelació de 
l’Ateneu La Bòbila. 

Articulant les diferents taules de joventut on participen principalment els professionals 
de les diferents àrees del Districte i entitats juvenils:  

/ Franja Jove (zona centre). 
/ Infància i Joventut Canyelles. 
/ Tala Jove Turó de la Peira / Can Peguera. 
/ Taula Jove Trinitat Nova. 
/ Taula Jove Verdun. 
/ Karpa, Salut i lleure a les Roquetes i la Trinitat Nova. 
/ Socioeducatiu de la Zona Nord i la Prosperitat. 

 

I donant suport a moltes altres iniciatives extraordinàries com: 

/ A través dels Casals, el 2022 s’ha pogut organitzar i celebrar, en el Casal de Joves de 
la Guineueta, La Mertxe (festa jove de la Mercè).  

/ Impulsant el programa de dinamització a l’estiu que es desenvolupa en diversos 
patis d’Instituts del districte. 

/ El procés participatiu: Estratègia de l’èxit educatiu a Nou Barris. 
/ L’EJOC,  projecte de dinamització juvenil. 

 
 

Atenció a la gent gran i Pla d’Accions 
Contra la soledat no desitjada 
2022 – 2023. 
En aquest període marcat per la pandèmia Covid-19 el Districte s’ha bolcat en el servei a 
les persones grans: 

/ Reforçant la programació d’activitats dels vuit casals de gent gran, i donant 
suport a la seva digitalització durant els períodes de tancament, l’elaboració de 
materials d’activitats per fer des de casa, el seguiment telefònic, etc. 

/ Promovent la participació de la gent gran en els esdeveniments comuns de 
districte com la Festa Major, el certamen de Sant Jordi, els balls de primavera, la 
participació en la mostra d’entitats de Nou Barris, etc. 
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Dins de les accions aprovades contra la soledat no desitjada 2022 – 2023. 

/ Presentació el 2022 del mapa d’actius per 
pal·liar la soledat, ampliant el mapa d’actius de 
salut de la ciutat de Barcelona 

/ Celebració de la jornada contra la soledat no 
desitjada, amb entitats referents i professionals 
del sector amb el propòsit de trobar mecanismes 
i accions futures a realitzar. Celebrada el 7 
d’octubre de 2022 a la Sala d’Actes de la 
Biblioteca de Vilapicina i la Torre Llobeta. 

/ Joc contra la soledat no desitjada, en el que 
participen joves que valoren com establir ponts 
cap a l’empatia vers els altres i així prevenir i 
detectar la soledat no volguda. 

 
Atenció a les persones amb 
diversitat funcional. 
Les persones amb diversitat funcional també han estat objecte de la prestació de serveis 
del Districte en aquest mandat, especialment gràcies al desenvolupament de projectes i 
esdeveniments com: 

/ El programa de xerrades i tallers de sensibilització a les escoles i instituts amb 
la participació de persones amb diversitat funcional, que s’ha activat a demanda 
de les escoles. S‘ha arribat a fer vuit xerrades en un total de sis escoles, amb un 
total de 200 alumnes. 

/ Celebració del Dia internacional de persones amb discapacitat a través d‘un 
esdeveniment per visibilitzar el col·lectiu, on es va organitzar un Flashmob amb 
400 persones participants. 

/ El programa CASBA, Comerç Accessible Sense Barreres, que ha arribat a la seva 
novena edició el 2022, en el que els alumnes universitaris d’arquitectura visiten els 
eixos comercials del districte, valoren l’accessibilitat i elaboren projectes per 
incorporar-hi millores. La presentació dels resultats de tota la ciutat de 2022 es va 
fer a la Biblioteca de Roquetes. Es van valorar 18 establiments gràcies a un grup de 
38 alumnes . 

/ Gràcies al projecte Turisme Accessible ja es disposa d’11 rutes accessibles i es 
publicaran al web de Consorci de Turisme de Barcelona. 

/ En la campanya d’estiu s’atorguen monitors de suport per als infants i joves amb 
discapacitat perquè puguin gaudir també de les vacances. Un total de 180 infants i 
joves amb discapacitat hi ha participat. 

/ I la participació de persones del col·lectiu en l’organització i celebració 
d’esdeveniments com el guarniment de l’Arbre de Nadal on van participar tres 
entitats, els tallers d’elaboració del guarniment i un ampli conjunt d’activitat en la 
Festa Major, un total de 17 activitats van comptar amb mesures d’accessibilitat, així 
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com a la campanya de Nadal on per exemple el Campament Reial també va 
gaudir de mesures d’accessibilitat. 

 
 

Foment de la proximitat i la vida 
comunitària. 
Dins de les competències pròpies del Districte està la gestió dels equipaments i serveis de 
proximitat. Dels 58 equipaments municipals del districte, 10 es regeixen per gestió cívica, 
model que implica la gestió d’un equipament per part d’una entitat sense afany de lucre 
on la participació és consubstancial al projecte, al model de gestió i a la governança de 
l’equipament.  

La Plataforma de gestió cívica de Nou Barris i el Districte treballen per homologar i 
millorar els projectes així com la seva documentació de justificació (memòria d'actuació i 
memòria econòmica). En els darrers anys s'ha incrementat en un 3,58% el pressupost 
dedicat als equipaments de gestió cívica. 

Els equipaments gestionats mitjançant un contracte de serveis han incrementat el seu 
pressupost durant aquest període amb una mitjana del 3% gràcies a increments dels 
horaris de l'equip de professionals, dels serveis oferts, i increments dels convenis laborals. 
En els processos de contractació d'aquests equipaments s'ha incorporat amb perspectiva 
de gènere i clàusules socials. 

A més, a Nou Barris tenim projectes i recursos dedicats al creixement de la vida 
comunitària. Aquests projectes han evolucionat de forma molt diversa, sent en aquest 
mandat el moment en el qual es continua consolidant el pla comunitari de Roquetes 
amb activitats com: 

/ Més amb menys (costura, bricolatge, cuina). 
/ Taula de Franja (activitats per a joves). 
/ Taula de convivència i altres taules sectorials. 

El Pla comunitari de Verdun també ofereix activitat molt arrelada com: 

/ Verdun famílies. 
/ Verdun, barri educatiu. 
/ Taula de Franja (coordinats amb el PPDC de Roquetes). 

A la Zona Nord del Districte (Vallbona, Ciutat Meridiana i Torre Baró) s'està reordenant 
l’arquitectura comunitària en els 3 barris, fruit de l’evolució cap a una estratègia 
comunitària conjunta a tota la zona nord, amb un nou servei de Suport comunitari a la 
Zona Nord amb un cost de 94.000 euros anuals.  

S’està treballant actualment en la continuïtat de l’Espai Veïnal de Governança (EGV).  

A banda de la continuïtat i transformació dels plans comunitaris, també s’està un nou 
model de casals de barri comunitaris que pretén esdevenir el marc referencial comú 
pels Casals de Barri amb perspectiva comunitària. Està pensat per enriquir i enfortir-los en 
la seva dimensió comunitària. El nou model impulsa la creació d'una nova figura de 
dinamització comunitària, que incrementarà progressivament l'equip de professionals. 
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L'any 2023 aquest model s'implementa al Casal de barri de Verdun amb una dotació de 
40.000 euros i conviurà amb el pla comunitari actual. 

En aquest mandat hem construït l’Ateneu la Bòbila, substitució de l’anterior equipament 
als antics baixos de la plaça Sóller. La nova estructura consta de pòrtics de fusta, un 
sistema metàl·lic a manera de façana i proteccions solars a les vidrieres mitjançant 
lamel·les de fusta. 

El volum edificat es divideix en dos: un volum conté una sala d’actes, bucs de música, 
aules d’expressió gràfica, expressió corporal, formació, criança infantil, sales de reunions, 
atenció de serveis socials i gestió del centre.  

El segon volum disposa d’una sala polivalent i un bar. És un cos exempt pensat per 
funcionar independentment de la resta del centre i també per servir de suport de les 
activitats que es programen als espais exteriors del parc. 

 

 
 

 

Amb l’esperit de guanyar opcions de millora per al centre Ton i Guida, L’Ajuntament ha 
fet una inversió de 107.405 euros per adquirir el solar de Romaní 8. Aquest solar està al 
costat de l’equipament i permetrà valorar ampliacions en el futur.  

Buscant més espais disponibles al barri de Roquetes s’ha adquirit un local al carrer 
Campreciós 2 per un pressupost de 148.702 euros. Estem tancant un acord amb la 
plataforma d’entitats de Roquetes per ubicar dos projectes que inicialment van sorgir a la 
xarxa de suport de Roquetes (mobilització veïnal que va néixer durant el confinament per 
poder donar suport a la gent vulnerable del barri que no podia ni tan sols accedir a 
aliments o medicaments. 

En la recerca i habilitació de més espais per a la vida comunitària estem treballant 
l’adequació dels locals del carrer Robert Robert per a usos comunitaris. Amb una 
inversió de 750.000 €, el projecte té com a programa funcional: 

/ Espai per a joves. 
/ Obrador digital Òmnia. 

Nou Ateneu La Bòbila. 
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/ Espai per a projectes comunitaris (Radars, ...). 
/ Magatzem. 

També s’està treballant en l’adequació dels locals municipals al carrer Alonso Cano amb 
Artesania. La inversió de 250.000 € permetrà tenir: 

/ Espai de salut comunitària (sala polivalent) 
/ Espai de coworking per a entitats. 
/ Oficina de serveis municipals territorialitzats. 
/ Sala de reunions. 
/ Despatx per atencions individuals. 

Hem habilitat l’antiga escola Benjamí per a usos provisionals amb una inversió de 
263.083 euros. S’ha fet una rehabilitació de tres espais per a un ús provisional els propers 
anys:  

/ Espai per coworking. 
/ Espai per als plans d’ocupació del districte. 
/ Espai habilitat per a l’entitat RESCAT, dedicada a la cura de gats que rescaten del 

carrer. 

També, amb la recent signatura d’acord de cessions d’espais entre el districte de Nou 
Barris i l’Arquebisbat de Barcelona hem començat a fer anàlisi de tots els espais possibles 
i detecció d’infrautilització per valorar diferents distribucions o generar-ne de noves. 

Hem tramitat el planejament i estem redactant el projecte per a l’adequació futura de la 
terrassa del Casal de Barri La Cosa Nostra, a Can Peguera, en una sala per a joves dins 
del mateix espai. La inversió final està pressupostada en 50.000 euros. 

Hem fet una intervenció d’insonorització a la sala planta superior del Centre Cívic Zona 
Nord amb un valor de 39.198 euros 

Hem dotat tecnològicament als equipaments del Districte amb equips informàtics, de 
so i de videoconferència per valor de 200.000 euros. Fruit de l’experiència del 
confinament i limitacions del desconfinament gradual vam incrementar en 
infraestructura als equipaments de proximitat per poder fer activitats, tallers, reunions 
entre veïns i entitats, per videoconferència i tenir autonomia per fer activitats de petit 
format al carrer. Els materials es van dividir en 34 lots de: portàtil més pantalla, pantalla 
per a videoconferències de 55”, equip de so de 500 wts amb bateria i una carpa. 

En concret, el casal de barri de Trinitat Nova es va dotar de forma extraordinària amb 
tecnologia per valor de 50.000 euros per treballar en la reducció de la bretxa digital per 
iniciativa dels veïns i veïnes dins del projecte “Obrim aules informàtiques a Trinitat Nova” 
en l’àmbit dels pressupostos participatius. 
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La participació: 
cocreació d’àmbits de transformació  
i pressupostos participatius. 
En aquest mandat el govern ha posat en marxa diferents processos de participació per 
definir els canvis de l’espai públic.  

Els pressupostos participatius ha significat la primera vegada en què s’ha deixat als veïns 
treballar directament amb un pressupost i els professionals de l’equip de govern en la 
definició i execució de projectes d’impacte en la via pública.  

Després d’un procés obert de preselecció, es va obrir el vot a la ciutadania sobre els 
projectes que més atractius a parer seu. La llista d’inversions que va resultar guanyadora 
s’acabà concretant amb els promotors de cada projecte, per determinar el detall i 
modificacions si calien. 

 

 
 

Descripció del projecte Tipo Inversió (€) Estat
Reforestem Collserola obra         50.000 € Fet

Creem un parc inclusiu a Can Dragó obra      578.000 € 

Projecte Redactat. 
Incorporat en un avantprojecte per donar 
homogeneitat en un futur
Execució entre 2023 i 2024

Instal.lem bancs adaptats per a la gent gran obra         50.000 € Fet

Obrim un carril bici al passeig de fabra i puig obra      650.000 € 

Modificat: 
Execució carril bici baixada per Escocia - Projecte 
Redactat. Execució a 2023
Redacció de projecte carril bici passeig Valldaura 

entre Karl Marx i pl. Republica
Redacció de projecte carril bici passeig Fabra i Puig 
entre pg. Valldaura i parc Turó

Pla de mobilitat integral de Fabra i Puig i entorns 
entre av. Meridiana i parc Turó

Fem un parc agrari urbà a Can Valent obra      700.000 € 

Projecte Redactat. 
Incorporat en un avantprojecte per donar 
homogeneitat en un futur
Execució entre 2023 i 2024

Obrim aules informàtices a la Trinitat Nova compra         50.000 € Fet
Millorem les voreres a l'avinguda Rio de Janeiro 
entre el carrer de Vèlia i el passeig de la Ciutat 

de Mallorca
obra      270.000 € Projecte Redactat. Execució entre 2023 i 2024

Salvem Can Valent, rehabilitació estructural obra    1.074.308 € Fet
Iniciem el procés per adequar la terraça de la 

Cosa Nostra en un espai jove
planejament + 

projecte
        50.000 € En Redacció



 

 44 

Des del districte vam encarregar dos processos participatius per recollir idees dels veïns i 
veïnes amb relació a tres àmbits: 

/ Procés participatiu pels solars de la zona verda de Pintor Alsamora i camp de 
futbol de la Damm: 

o Fase informativa: 2 punts mòbils i Presentació Consell de Barri i Espai 
Decidim. 

o Fase de debat: 2 punts mòbils i 2 sessions presencials i Espai Decidim 
o Total 582 participants i 106 propostes. 
o Resultat: un avantprojecte que consolida la idea d’una futura zona verda de 

tot el solar de Pintor Alsamora i una part de l’antic camp de futbol de la 
Damm per a donar-li continuïtat. La resta del camp de futbol no s’ha 
reservat per a cap ús. 

 
/ Procés participatiu de Can Xiringoi:  

o Fase informativa: Presentació Consell de Barri i Espai Decidim. Una visita a 
l’espai. 

o Fase de debat: Tres tallers deliberatius oberts. Un taller deliberatiu orientat 
a alumnat de l’institut Barcelona-Congrés. 4 punts mòbils. Espai Decidim. 

o Total 361 persones informades, 101 participants i 90 propostes. 
o Conclusions: continuar com un espai obert i connectat amb el seu entorn, 

màxim de verd possible, possible espai delimitat per a gossos i una altra 
zona pavimentada on poder fer activitats culturals i lúdiques. 

Des del districte i l’àrea de participació d’ecologia urbana s’han engegat dos processos 
participatius de transformació urbanística: 

/ Procés participatiu en l’elaboració dels estudis previs i l’avantprojecte de la 
fase 4 dels interiors de la Guineueta durant el mes de març de 2023. Les sessions 
i visites in situ han permès recollir idees i propostes dels veïns i veïnes que 
permetran enriquir l’avantprojecte. 

/ Procés participatiu associat a l’MPGM del Triangle Aiguablava i Pla de Fornells 
el febrer de 2023. La determinació veïnal al voltant de la idea de consolidar un 
equipament esportiu davant la proposta municipal ha fet suspendre la tramitació 
del MPGM i treballar una alternativa. Aquesta està pendent de tancar i presentar 
als veïns. 

Processos participatius associats als redactats de projecte de transformació de via 
pública que estan dins l’àmbit de Pla de Barris han tingut un recorregut singular, amb 
sessions obertes de participació que han permès generar funcionals i projectes executius 
molt elaborats: 

/ Procés participatiu per a la concreció del funcional del projecte executiu de 
transformació del parc del Turó de la Peira. 

/ Procés participatiu per a la concreció de propostes sobre la futura reurbanització 
dels entorns dels carrers del Molí i Flor de Neu i els espais propers a la residència 
de gent gran. 

/ Procés participatiu per a la nova definició de la plaça de Verdun. 
/ Procés participatiu per a l’encàrrec de redacció de projecte de la fase 3 del Balcó 

d’Equipaments. 
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Projectes Singulars 
d’acompanyament a persones 
vulnerables a Nou Barris  
Més enllà de la cobertura associada a l’Institut Municipal de Serveis Socials que ha situat a 
l’Ajuntament de Barcelona en la capital de l’Estat amb major inversió de serveis socials, i 
la cobertura que donen els dos punts d’atenció presencial de l’oficina d’habitatge, a Nou 
Barris hem engegat projectes singulars de treballs amb població específica. 

Resolució dels talls de llum a Torre Baró.  
La tardor/hivern del 20-21 es produeixen un seguit d’incidències en el subministrament de 
llum al sector 3 del barri de Torre Baró. Aquests talls de llum eren una reproducció d’un 
problema que ja havia succeït en el passat i que s’havia anat resolent instal·lant un 
transformador aeri amb més potència. Ara bé, en aquest moment ja no es podia instal·lar 
un transformador aeri més gran i a més, ENDESA va traslladar l’origen de la problemàtica 
a l’excés de connexions irregulars que també sumaven importants riscos d’incendi, donat 
l’estat del cablejat. 

Fruit d’aquestes incidències al llarg de l’any 2021, el Districte de Nou Barris treballà amb 
l’àrea de Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona i ENDESA per analitzar la situació al 
barri, observant que gran part del nombre de connexions irregulars es devien a la 
dificultat de donar d’alta el servei de llum per la situació urbanística d’aquesta part del 
barri. Per això es decideix treballar en dues línies d’actuació: 

/ Conjuntament amb ENDESA Distribució fer una nova instal·lació de xarxa elèctrica: 
nova estació transformadora de superfície i soterrament de línies aèries. 

/ Fer un acompanyament excepcional als veïns i veïnes per ajudar a regularitzar el 
comptador de la llum. 

/ Fer seguiment específic de les famílies amb vulnerabilitat pe garantir la gestió del 
bo social una vegada estiguin regularitzats. 

El conjunt d’inversions fetes per part de l’Ajuntament fins al moment és de 481.041 euros.  

Actualment, no hi ha hagut repetició dels talls de llum, però encara queda pendent 
acabar la migració d’una part dels afectats (sent una migració voluntària) i retirar el 
cablejat aeri. 

 

Projecte pilot contra la bretxa digital “Connectem  Barcelona” a la 
Trinitat Nova.  
El projecte va comptar amb 419.415 euros de pressupost municipal i la col·laboració d’una 
trentena organitzacions i fundacions de gaire tecnològic que van aportar tecnologia per 
valor de 283.674 euros. Va tenir com a objectiu facilitar l’accés a internet de qualitat a 
400 llars vulnerables del barri i avaluar l’impacte que té disposar de connexió a la xarxa i 
d’ordinadors portàtils, i si millora quan s’acompanya d’accions de capacitació i formació.  

Al cap d’un any, més de la meitat (un 55%) de les persones mai o rarament feien ús de 
dispositius electrònics i internet per fer formació en línia, cercar cursos o altres activitats 
educatives. Però al final del projecte, aquest percentatge es va reduir fins al 35%.  
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A més, un 43% de les persones mai o rarament feien seguiment i suport de les tasques i 
deures dels seus fills a través dels dispositius electrònics. En canvi, al final del projecte, 
aquest percentatge es va reduir fins al 24%. 
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Dret  
a una societat diversa, plural. 
Nou Barris és un districte divers que s’ha anat construint amb veïns i veïnes de tot arreu. 
Els i les hereus de qui van venir d’altres llocs de Catalunya i Espanya conviuen avui amb 
gent que ara prové d’altres parts del món. 

En aquest context social continua sent necessari treballar per normalitzar el que avui 
encara no ho és, bàsicament viure amb llibertat i sense cap mena de discriminació pel fet 
que siguis dona. En aquest temps, l’escletxa de gènere continua existint amb l’amenaça 
real de fer passos enrere davant una extrema dreta que ha ocupat espais polítics i 
mediàtics.  

Gràcies als 43 Punts Liles establerts en els esdeveniments, les 34 accions del programa 
Anem Juntes i d’altres actuacions, Nou Barris ha combatut activament la violència 
masclista i les actuacions sexistes. 

El programa Dones Amunt ha permès: 

/ Atendre i assessorar 1.837 persones. 
/ Acompanyar 91 dones en situació de precarietat i vulnerabilitat. 

A més, davant la demanda social de consolidar drets de reconeixement de la diversitat 
sexual actual calen polítiques de transversalitat de gènere que acompanyin les persones 
que pateixen la manca de reconeixement de la seva realitat. 

El Districte ha consolidat la Taula de Feminismes i LGTBI per articular una resposta 
ferma i consensuada a les desigualtats,  donant suport a l’organització d’activitats al 
territori per donar visibilitat a l’avenç en drets en aquests temes. 

A Nou Barris, la realitat diversa i plural que el vertebra, també ha de reivindicar la 
solidaritat amb altres pobles del món que, avui dia, tenen una manca de drets encara més 
greus de la que patim a la nostra societat. Donar veu i mitjans perquè aquestes causes 
siguin escoltades també ha estat una prioritat per al govern del districte. 

Diversos esdeveniments impulsats des del Districte han permès posar la justícia global al 
centre de l’atenció amb diverses exposicions fotogràfiques com el cicle Nou Barris al Món. 

El suport i participació en l’organització d’esdeveniments interculturals han permès 
sensibilitzar la ciutadania. En són exemples: 

/ L’oració de la festa del Ramadà.  
/ La Festa del Xai. 
/ El Festival Sopes del Món. 
/ La celebració de l’Any Nou Xinès.  
/ L’Ukraine Fest.  
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Un Pla d’Acció per la diversitat 
sexual i de gènere. 
En aquest període a Nou Barris s’ha impulsat fermament les polítiques i actuacions 
d’equitat de gènere i lluita contra la violència masclista i el sexisme i s’ha aprovat i 
començat a desplegar el Pla d’Acció per la diversitat sexual i de gènere de Nou Barris 
2022-2024. 

Hem combatut els aspectes més estructurals de la desigualtat de gènere i de 
sexismes, a través dels següents programes i accions: 

/ Amb el programa d’acompanyament a dones víctimes de violència masclista 
Anem Juntes en el que han participat 21 dones i s’han fet 34 accions amb un total 
de 88 hores de dedicació. Així mateix, s’ha donat suport psicològic a 70 dones amb 
392 intervencions i un total de 644 hores de dedicació. 

/ Els Punts Liles, recursos presencials de suport i atenció a les dones, han estat 
implementats en festes majors i activitats considerades de risc. Al llarg del període 
s’han arribat a implementar 43 punts i s’ha arribat a atendre 1.837 consultes i un 
total de 28 hores de formació a les comissions de festes dels barris i dels 
equipaments. 

/ Hem donat recursos d’informació i formació a entitats i equipaments del districte 
a través de la iniciativa de dinamització, acompanyament i suport a les entitats 
de dones i prevenció de les violències masclistes.  

o Es va contactar amb un total de 28 interlocutors, entre entitats i 
equipaments, amb un total de 75 hores d’assessoraments, 71 hores. de 
facilitació de processos, 8 hores de formació. 

o Es va  realitzar una experiència pilot d’inserció laboral amb el col·lectiu de 
dones dominicanes del Turó de la Peira, amb quatre sessions de dues hores 
i la participació de 13 dones. I es va organitzar una jornada d’intercanvi 
d’experiències en Prevenció de la Violència Masclista. 

S’ha elaborat un document de Recomanacions per a l’abordatge de situacions de la 
violència masclista als centres educatius des del Circuit territorial contra la violència 
masclista. 

També s’ha fet formació adreçada a les comissions de festes, en prevenció de la 
violència masclista, la implementació del protocol contra l’assetjament sexista i 
agressions sexuals. Es van donar un total de 18 hores de formació, a totes les comissions 
excepte els barris de la zona nord, Canyelles i Can Peguera (aquest darrer no va celebrar 
Festa Major). 

Prèviament a realitzar la formació es va fer una reunió amb cada comissions de festa, per 
presentar l’actual estratègia del servei de punts liles i crear sinergies entre aquestes i el 
Districte per aconseguir una major vinculació amb el projecte. 

Hem organitzat dues marxes exploratòries. Una iniciativa del Pla de Barris que a dut a 
terme en diferents barris de la ciutat En el cas de Nou Barris s’han organitzat dues: una al 
Verdun i l’altra a Les Roquetes.  

A Les Roquetes es va organitzar una marxa formada per 25 dones, de les quals 21 veïnes, 2 
tècniques de Pla de Barris i 2 dinamitzadores de l’empresa externa. Després d’una 
introducció i formació inicial sobre el concepte d’urbanisme amb perspectiva de gènere i 
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metodologia, les veïnes treballen en grup i consensuen els resultats plasmant-los en el 
mapa. 

 

 

També hem promogut la feminització del nomenclàtor, per exemple amb l'aprovació el 
gener de 2023 del canvi i nom definitiu de la Plaça de les Àvies i dels Avis al barri de 
Porta, i es va aprovar posar el nom de Jardí de Pilar Espuña, al barri del Turó de la Peira, el 
passat 11 de juny de 2022,  una activista veïnal nascuda a la Vilapicina i Torre Llobeta que 
va lluitar per a la millora de les condicions de treball, de vida i la vinculació al moviment 
feminista. 

El suport del Districte en forma de subvencions a les dones ha estat aquest: 

 2019 2020 2021 2022 

Nº Entitats 9 7 18 12 

Nº Projectes 11 8 25 19 

Nº Atorgats 8 8 22 17 

Import atorgat 11.600 € 14.100 € 40.800 € 27.300 € 
 

Hem ajudat a difondre l’equitat de gènere i la lluita contra les desigualtats, a través de 
la participació i suport a l’organització de diades com: 

/ Dia Internacional de la Dona. 
/ Dia internacional per l’eliminació de la violència contra la dona. 
/ Dia internacional de la visibilitat lèsbica.  
/ Dia Internacional contra l’Homofòbia., la Transfòbia i la Bifòbia 
/ Dia de l’Orgull Gai. 
/ Dia Internacional d’Acció per la Despatologització Trans - Octubre Trans de l’1 al 31 

d’octubre.  

  

Procés de posada en comú de la marxa exploratòria. 
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Hem ajudat a coordinar la resposta a la desigualtat de gènere, a través d’ens de 
coordinació:: 

/ Donant suport al Consell Sectorial de Feminismes i LGTBI. Òrgan de treball que 
dona respostes properes i adaptables, de caràcter consultiu, que elabora informes, 
dictàmens o demandes. 

/ Consolidant la Taula de Feminismes i LGTBI. Participada per entitats de dones 
dels 13 barris, que té per objectiu recollir les reivindicacions i demandes. 

/ Creació d’una Taula LGTBI arran de l’aprovació del Pla d’Acció de Diversitat Sexual i 
de Gènere, amb l’objectiu principal d’implementar les accions adreçades a aquest 
col·lectiu. 

/ Donant suport al Grup de Gènere i Feminismes de Roquetes i la Taula Amb Veu de 
Dona de la Zona Nord. 

Estem impulsant un major coneixement de la realitat, a través de: 

/ La diagnosi de coeducació ‘Digues la teva sobre el gènere!” mitjançant enquestes 
a peu de les escoles que va assolir una mostra de 644 persones de tots els barris de 
Nou Barris. Amb l’objectiu de facilitar la recollida de respostes, el Districte va crear 
un enllaç telemàtic per a accedir al qüestionari i va fer un reforç presencial amb 
dues monitores que van recollir respostes a setze centres escolars. Les conclusions 
d’aquest informe permetrà fonamentar i definir propostes d’activitats. 

 
 

Quant a la Justícia Social. 
Des de Nou Barris també s’ha treballat per la justícia global, impulsant un espai de 
coordinació al districte, participant en altres entorns de coordinació i programant 
activitats de sensibilització. 

S’ha creat i impulsat un espai de trobada anual. Una reunió anual on afavorir la 
coordinació entre les entitats del territori i les entitats que treballen activament per la 
justícia global proposant activitats en diferents formats sobre l’educació per la pau, la 
justícia de gènere i la justícia social. 

S’ha participat i donat suport a altres organismes i recursos de coordinació, per 
exemple: 

/ Participació en la taula de feminismes i LGTBI del districte, per tal de garantir la 
perspectiva de justícia de gènere en els actes impulsats des de la taula. 

/ A través del programa Juliols de Franja, dirigit a adolescents i joves, s’han fet 
accions de suport als seus projectes en la realització d’activitats de justícia global i 
dret a migrar. 

/ S’ha promogut els vincles entre els centres educatius del districte (IES Guineueta, 
IES Nou Barris, Escola Àgora) i les entitats del territori que han rebut subvencions 
des de l’Àrea de justícia global.  

/ Dins del Festival Sopes del Món es va participar en el col·laboratori per a 
l’alimentació sostenible. 

/ I s’ha donat suport a l’aterratge i implementació dels projectes subvencionats per 
l’Àrea de justícia global de la ciutat com: La XIxa Teatre, el Grup Eirene, Edualter,...  
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Des de Nou Barris s’ha impulsat activitats, com: 

/ El cicle de Nou Barris al Món, programa d'activitats que es va realitzar l'any 2019 
que va incloure: 2 cinefòrum, 2 exposicions, 2 tallers amb adolescents amb una 
participació total de 300 persones en aquest any. 

/ La impartició accions formatives, en col·laboració amb l'Àrea d'Interculturalitat: en 
concret formació en Reeducació Antiracista per a tècnics dels equipaments i 
entitats de la Taula Franja Jove 9B amb una participació de 25 persones. 

/ Es va participar com a ponents i dinamitzadors d’activitats en les Primeres 
Jornades de Justícia Global i Cooperació Internacional de Barcelona. 

/ El Festival Internacional de Fotografia sobre Drets Humans, es va exposar al 
barri de la Trinitat Nova. Les imatges formaven part d'un projecte de llarg 
recorregut de l'autor titulat 1000 dies de Sol, amb un objectiu didàctic i de 
contingut feminista, situant les dones al Pròxim Orient i que van visitar al voltant 
de 150 persones. 

/ Impulsant exposicions com: L’exposició fotogràfica itinerant sobre Refugi i dret a 
migrar, i la producció i exposició de la mostra fotogràfica La guerra  que no es veu: 
la doble lluita de les dones al Pròxim Orient, exposada al Casal de Barri de Trinitat 
Nova i al Casal de Barri de Prosperitat.  

/ El cicle de documentals sobre justícia global, projecció del programa de 
videofòrum impulsat pel grup de gent gran del Pla comunitari de Verdun amb les 
temàtiques de  sobre justícia climàtica, justícia de gènere i dret a migrar a la 
Biblioteca de les Roquetes, amb una participació d’unes 25 persones per sessió. 

/ Els Tallers de pintura mural en col·laboració amb APC Verdun-Prosperitat a 
l'escola Pia Luz Casanova i al Centre de serveis socials de Prosperitat, amb la 
participació 80 alumnes de l’escola. 

 
 

Quant a la interculturalitat. 
Pel que fa a les accions de promoció de la interculturalitat, Nou Barris ha donat suport a 
projectes: 

/ De diversitat lingüística, com les classes extraescolars d’urdú en tres grups a 
l’escola Turó de la Peira. Hi ha participat 60 infants cada curs escolar d’infantil i 
primària i s’han treballat noves propostes d’urdú i àrab a l’Institut escola Trinitat 
Nova i de romaní a l'Institut Escola Antaviana 

/ D’interculturalitat i pluralisme religiós a través de l’Oficina d’Afers Religiosos, fent 
i impartint una píndola formativa sobre diversitat religiosa, atenent a tres 
comunitats islàmiques: 

o Islàmica - magrebí a la Zona Nord. 
o Magrebí a la Prosperitat. 
o Paquistanesa al Turó de la Peira. 

I també s’ha donat suport a l’organització d’esdeveniments com: 

/ L’Oració de la Festa del Ramadà amb una participació anual d’unes 250 persones. 
/ La Festa del Xai que se celebra al pati de la seu del Districte amb  250 persones.  
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/ El Festival de Sopes del Món, que se celebra anualment el tercer diumenge 
d’octubre, convocant unes 3.000 persones aproximadament, un esdeveniment 
intercultural de degustació gastronòmica organitzat per diferents entitats del 
territori. 

/ La Celebració de l’Any Nou Xinès amb una exhibició de danses xineses i una 
cercavila d’imaginari festiu, que aglutinen unes 500 persones anuals. 
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Dret  
a l’habitatge digne. 
La política d’habitatge ha estat sens dubte una prioritat en aquest mandat. A la manca 
d’accés a un habitatge assequible per bona part de la població, agreujada en un territori 
on la renda familiar està per sota de la mitjana de la ciutat com succeeix a tots els barris 
de Nou Barris, s’hi afegeix l’emergència d’allotjament que pateixen els veïns i veïnes més 
vulnerables, molt més exposats a viure situacions dramàtiques de desnonaments. 
 
Per abordar aquesta problemàtica en aquest mandat, el Parc d’Habitatges amb Protecció 
Oficial s’ha ampliat arribant a 2.268 habitatges públics a Nou Barris (un increment del 
4,8%) i un total de 2.791 habitatges de lloguer protegit, social i assequible. 
 
Aquest període acumula un total de 559 habitatges públics nous: 

/ S’ha finalitzat la construcció i el lliurament de 107 nous habitatges. 
/ S’ha iniciat la construcció de 166 futurs nous habitatges.  
/ S’ha planificat la construcció de 286 habitatges més. 

 
També s'ha incorporat un total de 415 habitatges més de lloguer protegit, social i 
assequible.  
 
A més de l’ampliació del parc d’habitatge públic, també s’ha treballat l’acompanyament 
amb assessorament i ajuts. En aquest mandat hem ampliat la cobertura de les oficines 
d’habitatge i el punt d’assessorament energètic amb l’obertura de l’espai Zona Nord a 
Torre Baró. 
 
També en aquest període s’han concedit 837 mediacions en el pagament del lloguer. 
L’Ajuntament de Barcelona ha tramitat i atorgat fins a 1.332 ajuts per al manteniment 
de l’habitatge i ha acompanyat en la tramitació de 3.407 ajuts atorgats per altres 
administracions. 
 
Però també hem tingut el repte d’acompanyar a moltes famílies que, tot i disposar d’un 
habitatge, hi pateixen deficiències importants o fins i tot condicions d’infrahabitatge que 
demanen que les polítiques de rehabilitació incorporin una component de redistribució 
de la riquesa. 
 
En aquest mandat hem impulsat o ampliat el suport a la rehabilitació, com el programa 
de Finques d’Alta Complexitat que ha ampliat la seva cobertura a nou barris del 
districte en la línia d’ampliació de Pla de Barris. També hem donat un impuls decisiu a la 
rehabilitació per a l’eficiència energètica a tot Barcelona i als programes de regeneració 
urbana de Canyelles i Can Peguera de la mà dels fons Next Generation. 
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Promoció d’habitatge públic. 
Hem promogut nou habitatge promocional i dotacional, fins a 559 habitatges: 

/ S’ha finalitzat 29 habitatges al barri de Roquetes, una iniciativa de cohabitatge 
amb espais propis i altres d’ús comunitari. És un projecte que ha estat innovador i 
que constructivament el converteix en l’edifici amb estructura de fusta més alt 
d’Espanya. 

/  S’ha finalitzat dues promocions d’habitatges amb un total de 78 al barri de 
Torre Baró, a l’av. Escolapi Càncer, 10-12 (47 habitatges i 21 places d’aparcament) i 
31-33 (31 habitatges i un local comercial). Tots aquests habitatges seran de lloguer. 

/ S’està finalitzant una promoció d’habitatges amb dret de superfície amb un 
total de 67 al barri de la Trinitat Nova, al carrer Palamós, 88. Als baixos d’aquesta 
promoció s’ha construït la nova escola bressol del barri. 

/ Està iniciada la construcció d’una promoció de 96 habitatges al barri de Trinitat 
nova, al carrer Aiguablava 68. Als baixos d’aquesta promoció està projectat 
incloure un servei municipal d’atenció a la infància. 

/ Properament sortiran 3 habitatges VPO al carrer Maladeta 110, fruit de l’obligació 
de comercialitzar el 30% de promoció privada en condicions d’habitatge protegit. 

/ S’ha preparat i engegat el procés previ a la construcció de 286 habitatges més al 
districte. 

 
El districte disposa d’un solar amb qualificació urbanística per a la construcció d’HPO i/o 
dotacional per a 27 habitatges a la Trinitat Nova. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Primera pedra promoció a la Trinitat Nova. Primera pedra promoció a Torre Baró. 
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Promoció d’habitatge per al lloguer 
social. 
Hem adquirit habitatges del mercat privat per al lloguer social, fins a 316 habitatges: 

/ S’han adquirit 4 finques senceres que inclouen 198 habitatges. 
/ S’han adquirit individualment 118 habitatges. 

 
Hem mobilitzat habitatges del mercat privat per al lloguer social, fins a 451 habitatges, 
el 23% del total d’aquest tipus d’oferta a tot Barcelona: 

/ Gràcies al conveni amb la SAREB i Building Center s’han pogut mobilitzar 85 
habitatges a Nou Barris per al lloguer social. 

/ El conveni amb la Fundació Hàbitat 3 ha permès mobilitzar 87 habitatges més per 
a emergència social o per a primera llar. En aquest període s’han adjudicat 104 
habitatges per raons d’emergència social. 

/ El programa d’Habitatges d’Ús Temporal ha mobilitzat 2 habitatges a Nou Barris. 
/ I a través de la Borsa d’Habitatges de Lloguer de Barcelona ha captat 276 

habitatges de lloguer assequible al districte. I s’ha reallotjat 1 habitatge. 
 
Gràcies a aquestes tres accions de promoció, adquisició i mobilització: 

/ El Parc d’Habitatges amb Protecció Oficial disposa de 2.268 habitatges a Nou 
Barris, un 4,8% més que desembre 2015. 

/ El Parc d’habitatges de lloguer protegit, social i assequible de Nou Barris assoleix 
els 2.791 habitatges. Representa el 4,09% del nombre total d’habitatges 
principals del districte. 

 
S’ha iniciat un procés de regularització i millora del servei de gestió d’habitatge en les 
promocions gestionades per REGESA, atès el risc de potencial acumulació de pisos buits o 
de ser privatitzats. 

/ S’han comprat un total de 48 habitatges al barri de Porta, carrer de la Selva, 56-61. 
/ S’han adquirit un total de 198 habitatges al barri de Torre Baró, a la plaça de 

l’Eucaliptus. Es va fer la regularització contractual amb les famílies afectades, 
mantenint la gestió pública dels mateixos habitatges. 

 
 

Assessorament i mediació. 
En aquest mandat hem ampliat la cobertura de l’Oficina d’Habitatge de Nou Barris i els 
Punts d’Assessorament Energètics obrint el desembre del 2019 “l’espai Zona Nord”, 
conjunt d’oficines municipals que, a més d’aquests serveis també inclou la reubicació de 
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà que hi havia a la zona nord. Ubicat al carrer Escolapi Càncer 
5, aquestes oficines se sumen a tot un seguit de serveis: casal de barri Torre Baró, antenes 
de Barcelona Activa i altres, consolidant un lloc de referència de serveis públics al voltant 
de la plaça dels Eucaliptus. Aquests nous serveis d’assessorament en matèria d’habitatge i 
estalvi energètic apropen als barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona, un seguit 
de serveis que són molt demandats pels seus veïns i veïnes. 
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A través de l‘Oficina de l’Habitatge de Nou Barris, hem atès 7.867 persones al llarg de 
2022: ateses a través de diversos canals com les visites presencials amb cita prèvia, el 
telèfon únic d’atenció, el correu electrònic, el web d’habitatge i el servei d’assessorament 
telefònic personalitzat “Habitatge et truca”. 
 
El Punt d’Assessorament Energètic (PAE) és el servei municipal d’atenció per a les 
persones que no poden fer front a les factures de llum, aigua i gas, les persones que volen 
entendre i optimitzar els serveis contractats i les que volen millorar l’eficiència energètica 
de la seva llar. En total s’han atès 3.711 persones del districte.  
 
En aquest mandat també s’ha informat, assessorat legalment i proporcionat serveis de 
mediació als veïns i veïnes a través del servei adscrit al Departament d’Ús Digne de la 
Direcció de Parc Privat de l’Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació: 

/ 4.850 persones han estat assessorades legalment sobre el lloguer, la compra 
dels habitatges i aspectes relacionats amb la propietat i les comunitats de 
propietaris. 

/ 41 expedients gestionats per l’OFIDEUTE relacionats amb dificultats de 
pagament de préstecs hipotecaris i les responsabilitats contractuals. 

/ 837 mediacions en situacions vinculades al lloguer que posen en risc el 
manteniment de l’habitatge, tot generant situacions de risc o exclusió. 

/ El Registre de Sol·licitants d’Habitatges amb Protecció Oficial ha comptabilitzat 
18.951 en aquest període. 

 
El Servei d’Intervenció en la Pèrdua de l’Habitatge i l’Ocupació (SIPHO) és el servei 
d’acompanyament a les famílies en risc de desnonament, oferint mediació amb els 
propietaris per arribar a acords que aturin el procés de desnonament. En cas de no trobar 
una solució pactada, es fa presència el mateix dia de sortida per fer un darrer intent de 
negociació, acompanyament a la família afectada i juntament amb els serveis socials 
municipals, trobar una solució temporal fins que es resolgui la situació d’aquesta família. 
 
Només en 2022 s’han donat 333 noves altes d’expedients, afectant 851 persones, sent 340 
encara menors d’edat.  
 
Està previst que el 2023 el servei passi de 16 a 43 treballadors i treballadores, amb un nou 
equip jurídic de 5 persones. 
 
Creació de nou protocol de serveis socials, juntament amb entitats i veïnat de Ciutat 
Meridiana i del Raval, per acompanyar els infants i els adolescents que són desnonats. 
Aquest protocol preveu un treball, tant individual com familiar i comunitari, que comença 
abans del desnonament, identificant les famílies que el poden patir i accions el dia que es 
produeix el desnonament com després.  
 
Consolidació del servei de suport psicològic a persones que es troben en situació de 
vulnerabilitat residencial en l’àmbit de Pla de Barris. 
 
La Unitat Antiassetjament de Disciplina d’Habitatge ha vetllat per revertir les males 
pràctiques de veïnat amb relació a pisos buits, mal estat de conservació, usos irregulars o 
assetjament immobiliari a través de la gestió de 76 expedients des del seu inici. 
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Ajuts. 
S’han tramitat ajuts al pagament de l’habitatge, a través de diferents programes:: 

/ 1.332 ajuts atorgats per al manteniment de l’habitatge i per a casos derivats de 
la mediació. 

/ 601 expedients tramitats i aprovats al llarg del mandat per a la prestació del 
pagament del lloguer (ajut procedent de Generalitat de Catalunya). 

/ 475 expedients tramitats i aprovats per a prestacions econòmiques d’urgència 
(ajut procedent de Generalitat de Catalunya). 

/ 2.331 tramitacions de subvencions al lloguer atorgades a través del Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. 

 
 

Rehabilitació d’habitatges. 
Les polítiques de rehabilitació d’habitatges formen part de l’estratègia d’acompanyament 
a la dignificació de l’habitatge dels nostres veïns i veïnes. És per això que s’han obert 
diferents línies de suport per assolir aquesta fita: 

/ Programa d’ajuts de Finques d’Alta Complexitat en l’àmbit de Pla de Barris. A 
partir de la informació i les conclusions recollides a l’estudi elaborat per la UPC, 
s’ha facilitat la remodelació de finques a propietaris que, necessitats de millorar el 
confort del seu habitatge no podien assumir-ne els costos de l’obra per la seva 
situació de vulnerabilitat socioeconòmica. S’ha incidit especialment en la millora 
de l’accessibilitat (col·locació d’ascensors). Així mateix, s’ha facilitat i promogut la 
rehabilitació energètica dels edificis per a la millora del confort i l’estalvi dels veïns i 
veïnes. La relació de finques detectades o intervingudes és: 

o Ciutat Meridiana 17 / 6 
o La Trinitat Nova 13 / 7 
o Roquetes 13 / 9 

En total s’ha intervingut en la rehabilitació de 22 finques a Nou Barris. 
/ Ajuts a la rehabilitació per a la substitució de finestres en zones tensades 

acústicament. Edificis d’habitatges plurifamiliars o unifamiliars ubicats en Zones 
Tensades Acústicament de la ciutat de Barcelona. A Nou Barris es van poder acollir 
a aquest ajut els habitatges amb façanes exposades als carrers significats com C3 i 
als carrers on Ln era superior a 65 dBA. 

/ Ajuts a la rehabilitació per a actuacions d'accessibilitat a Barcelona. Edificis 
d’habitatges plurifamiliars o unifamiliars de la ciutat de Barcelona que requereixen 
millores d’accessibilitat. Obres subvencionables com la instal·lació d’ascensors o la 
supressió de barreres arquitectòniques en l’accés a l’edifici o l’habitatge. 

/ Ajuts a la rehabilitació d’interiors d’habitatges per incorporar-los a la Borsa 
d’Habitatge de Lloguer de Barcelona.  

/ Ajuts per a la millora de l’eficiència energètica en el marc dels fons Next 
Generation: 

o Ajuts a la rehabilitació de l'Edifici: destinats a actuacions en els elements 
comuns dels edificis d’habitatges, siguin plurifamiliars o unifamiliars, per 
millorar l’eficiència i l’estalvi energètic i la rehabilitació en general. 
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o Ajuts a la rehabilitació de l'Habitatge: dirigides a les persones propietàries 
que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu 
domicili habitual. 

o Ajuts a la rehabilitació dels Barris: acompanyament singular per a la 
rehabilitació de l’edifici si aquest està en un dels barris de Pla de Barris. 

/ Ajuts de l’àmbit de regeneració urbana amb nova cobertura dels fons Next 
Generation: 

o Àmbit de regeneració urbana de Canyelles. Acord entre l’Ajuntament, la 
Generalitat i les comunitats de veïns i veïnes amb una afectació de 2.468 
habitatges. A partir de l’impuls rebut pels fons Next Generation la 
rehabilitació de façanes amb patologies inclou accions addicionals per a 
millorar l’eficiència energètica. S’ha reduït l’agrupació de blocs de 15 a 11 
amb l’objectiu d’acabar rehabilitació de manera completa l’estiu del 2026. 
D’un total d’11 fases, actualment ja s’han executat 7 i la fase 8 es licitarà en el 
segon trimestre de 2023.  

o Àmbit de regeneració urbana de Can Peguera. L’estratègia de 
rehabilitació de les cases de Can Peguera, totes públiques, està descrit en el 
pacte entre l’Ajuntament i els veïns i veïnes conegut com a “Pla de Futur de 
Can Peguera: àmbit d’habitatge”. Està pendent la possibilitat d’actualitzar 
el planejament vigent i contemplar la regularització d’algunes remuntes. Ja 
s’ha anunciat i pressupostat una prova pilot en 8 habitatges on no caldrà 
fer cap canvi de planejament en un futur. Aquesta prova pilot ja ha 
començat amb l’acompanyament de les famílies afectades. Està previst 
que la intervenció de manteniment en les finques s’executi durant el 2024. 

/ Ajuts per a la instal·lació de plaques fotovoltaiques als terrats dels habitatges 
privats. Amb la campanya “Moment Solar” s’ha fet assessorament gratuït a les 
comunitats de propietaris per informar-les de les oportunitats d’estalvi en la 
factura de la llum i de les subvencions existents per reduir l’impacte del cost de la 
instal·lació de les plaques. 
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Educació de qualitat per a 
tothom. 
L’educació és una peça clau per al desenvolupament social i la reducció de l’escletxa 
socioeconòmica existent entre la mitjana del districte i la de la ciutat. És per això que 
l’aposta per a la millora dels centres educatius del districte ha estat especialment 
rellevant en aquest mandat. Sent el districte amb més escoles públiques amb relació a 
escoles concertades de la ciutat, en aquests quatre anys hem fet esforços per avançar en 
la transformació i millora dels espais educatius de Nou Barris. 
 
A través del Districte hi ha una escolta i relació propera als centres educatius, donant 
suport a: 

/ La millora de la convivència. 
/ L'activació de la xarxa de professionals i d’entitats dels barris. 

 
S’han executat més de 10,5 milions € en construcció i reformes d’equipaments educatius, 
com:  

/ Les reformes integrals dels IE Antaviana i El Molí, i de les a escoles Àgora i El Turó. 
/ El nou programa Transformem els patis, que s’afegeix als diferents programes de 

manteniment i reformes. 
/ Més d’1 milió € en millores en escoles bressol del districte. 

 
S’ha construït una nova escola Bressol a la Trinitat Nova i s’ha començat a definir el 
funcional de la futura escola bressol a Vilapicina i la Torre Llobeta. 
 
S’han implantat dos espais familiars nous a Porta i a la Trinitat Nova. 
 
Les entitats relacionades amb educació i infància de Nou Barris han rebut el suport 
econòmic del Districte a través del sistema de subvencions a entitats del territori, 
passant d’un suport del 18,3% el 2019 a un del 25,6% el 2022.  
 
Des del Districte hem treballat per fer arribar els programes i iniciatives de ciutat 
relacionades amb l’educació, per exemple: 

/ La Diversificació Curricular amb una participació mitjana de 40 joves per curs. 
/ L'Escola de Segones Oportunitats a l’Espai Jove Les Basses, per on han passat ja 

87 joves. 
/ Pacificació de 15 entorns escolars i 4 més en el 2023.  
/ Patis Oberts i refugis climàtics amb la participació de 10 centres escolars  i 16 

refugis climàtics. 
/ MUS-E, amb la programació de més de 340 sessions centrades en l’art. 
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Nous equipaments, reformes i 
millores. 
El nou Institut Escola “El Molí” esdevé la transformació de l’oferta d’escola pública a la 
Prosperitat. La suma dels ara ja antics centres-escola Prosperitat i institut Galileo-Galilei 
han donat com a resultat un nou Institut Escola.  

Aquesta nova oferta ha significat un conjunt d’inversions. Primer, en 2021 es va executar 
una inversió d’1,3 milions d’euros per a retirar la cobertura d’amiant del centre Prosperitat. 
Després, impulsat pel Pla de Barris, es van mobilitzar 2,75 milions d’euros per a 
transformar els dos centres en el nou Institut Escola. La inversió s’executa entre el 2022 
(redacció del projecte) i el 2023, i permetrà millorar els espais d’un centre educatiu que ja 
ha començat a caminar com a Institut Escola.  

El nou institut escola té capacitat per a 575 alumnes. Té una línia de places d’infantil i 
primària, dues línies de secundària, una de primer de batxillerat i dues de segon de 
batxillerat. 

L’Institut Escola Antaviana es consolida amb la millora de la qualitat i l’ampliació 
d’espais en aquest mandat. Després d’una primera ampliació el 2018, es va realitzar una 
ampliació de l’edifici antic amb una planta nova el 2021, permetent completar les aules i 
els espais educatius per a l’ampliació de tots els cursos de l’ESO.  

Entre el 2022 i el 2023 s’han assolit les últimes obres de remodelació amb la rehabilitació i 
construcció de tres espais polivalents en la planta baixa i una pista polivalent de grans 
dimensions a la planta soterrada, que inclou vestidors. En total, tan sols en aquest mandat 
s’hi han invertit  6.995.478 euros. 

S’ha iniciat la reforma integral de l’escola Àgora. Aquesta inversió es va posar en marxa 
el 2022 en una primera fase i continuarà aquest any 2023 amb una inversió mínima de 
2.273.888 euros, amb una opció per ampliar-ne la inversió. 

S’ha engegat la reforma integral de l’escola El Turó. La inversió total és de 2 milions 
d’euros i inclou el canvi de fusteries, l’actualització dels vestidors del pati, la millora de 
l'accessibilitat, l’actualització dels lavabos, el reforç de l'estructura, l’adequació de la planta 
baixa per poder-hi traslladar l'administració a la planta baixa.  També inclou la renovació 
de pintura i enllumenat i tancament de l’espai familiar. 

Una nova escola bressol municipal obrirà les portes el curs 2023-2024 al barri de la 
Trinitat Nova. Una inversió de 2.195.000 euros que permetrà ampliar la xarxa d’escoles 
bressol de la ciutat i del districte. En particular, el barri de la Trinitat Nova millorarà molt 
en qualitat de l’espai, ja que l’actual escola bressol municipal pateix manca d’espai i 
només pot treballar dos grups.  

Amb la nova instal·lació, ubicada als baixos d’un edifici d’habitatge públic d’obra nova, hi 
podrà haver fins a set grups gràcies als 872 metres quadrats del nou centre. També 
proposar l’oferta horària pròpia de la xarxa d’escoles bressol de la ciutat, que fins ara no 
era possible. 

Amb una inversió d’1.065.000 € s’executarà la pacificació i millora per als vianants del 
carrer Pedrosa en la connexió entre els dos edificis de l’Institut Escola Trinitat Nova.  
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Programes, serveis i activitats de 
suport. 
Hem donat suport a les AFA i AMPA a través d’un servei impulsat pel Districte Programa 
de suport i assessorament a les AFA i que s’ha dut a terme a 6 escoles per curs escolar on 
s’han pogut treballar 

/ Suport a la gestió i tràmits administratius de les juntes. 
/ Participació en les Juntes i el seu empoderament. Per millorar en eines de 

comunicació a les famílies, impuls de comissions de treball. Organitzant jornades 
de treball amb direccions i juntes d’AFA per donar a conèixer bones experiències 
entre elles. 

/ Suport en l’organització d’actes i esdeveniment, com les festes de final de curs i del 
calendari festiu i tradicional amb la intenció de treballar amb el conjunt de 
famílies. 

Les entitats relacionades amb educació de Nou Barris han rebut el suport econòmic del 
Districte a través del sistema de subvencions a entitats del territori per un total de 
550.000 euros anuals, que ha suposat per a les AFA i les entitats educatives i infantils i 
juvenils una assignació cada vegada superior, passant el 2019 d’un suport del 18,3%, a un 
25,6% en l’any 2022. 

Des del Districte hem treballat per fer arribar els programes i iniciatives de ciutat 
relacionades amb l’educació, com per exemple: 

/ Diversificació Curricular per a alumnes de 3r i 4t d’ESO que comencen a fer 
pràctiques en empreses del districte i facilitar-los la continuïtat en el sistema 
educatiu, amb els centres Institut P. Picasso, Institut Flos i Calcat i Institut 
Barcelona Congrés. Normalment, hi participen uns 20 joves per curs escolar. 

/ Suport a les activitats del Centre de Recursos Pedagògics del Consorci d’Educació 
com són els Jocs florals, els tallers de lectura o de còmic, les activitats esportives i 
altres iniciatives. 

/ MUS-E. Una iniciativa que incorpora les arts com vehicle de transformació per a la 
creació d’un futur més solidari, amb la programació de tallers de teatre, dansa, 
música, arts plàstiques i circ. S’han arribat a programar anualment fins a 340 
sessions, 270 dirigides a alumnes i 41 dirigides a famílies. 

L’Escola Municipal de Música ha acomplert diversos projectes de desplegament 
territorial en centres educatius del districte, en concret en els centres:: 

/ Mare Alfonsa Cavín. 
/ Col·legi Amor de Dios. 
/ Col·legi Sant Ferran. 
/ Institut Valldemossa. 

Des del Districte hem treballat per informar i orientar a la joventut pel que fa a les 
formacions professionalitzadores, com: 

/ El 2022 s’ha organitzat en coordinació amb Barcelona Activa una mostra 
d’ensenyaments professionalitzadors adreçada a joves de 4t d’ESO, amb una 
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participació de 150 alumnes. Els centres educatius de formació professional de 
grau mig i superior oferint la seva programació i oferta als alumnes del Districte de 
Nou Barris. La mostra es va celebrar a la Seu del Districte. 

/ Hem treballat en una sessió d’orientació formativa tots els anys del mandat (2021 
en versió virtual), a través de tastets de formacions, treball de les emocions i 
autoconeixement dels joves, la participació comunitària, dotant als joves 
d’habilitats i recursos per a accedir en millors condicions a una formació 
acadèmica o ocupacional.  
Els destinataris han estat adolescents i joves compresos entre els 12-22 anys, en 
situació d’abandonament d’estudis o en atur i joves nouvinguts en situació 
irregular del barri Turó de la Peira i Can Peguera.  
Els objectius treballats han estat: 

o Oferir als i les joves del Turó de la Peira i Can Peguera un espai amb tallers i 
activitats relacionats amb el seu benestar emocional i la seva trajectòria 
personal. 

o Acompanyar i assessorar en l’àmbit acadèmic i professional mitjançant 
l’ajuda de professionals. 

o Crear un grup estable i cohesionat de joves a l’Espai Jove les Basses i/o a 
altres equipaments juvenils del barri. 

o Atendre totes les necessitats dels joves participants del programa amb les 
eines i les professionals amb què treballen al territori. 

 

 
Projectes de ciutat destacats,  
acompanyats pel Districte. 
 
Patis Oberts. 
Els patis escolars de la ciutat s’obren com espai d’ús públic per a famílies, infants i 
adolescents fora de l’horari escolar, en cap de setmana i en període de vacances escolars.  

Els objectius principals de l’obertura dels patis escolars són els següents:  

/ Optimitzar l’ús dels centres escolars tot potenciant-ne el vessant educatiu i social, 
fent possible l’ús del pati per a col·lectius o activitats sense interferències, i 
potenciant-ne la interrelació.  

/ Donar als infants i joves i a les seves famílies, una alternativa de lleure que 
s’exerceixi de manera autònoma en un context segur i de proximitat.  

Cada pati escolar obert té un servei de monitoratge que obre i tanca el pati escolar dins 
els horaris previstos, vetlla pel bon ús de les instal·lacions i procura establir dinàmiques de 
relació entre els infants i joves.  

Durant els mesos d’estiu els patis que són refugi climàtic obren cada dia per a fer front a 
les conseqüències de l’emergència climàtica. 

Als patis escolars oberts puntualment s’hi fan activitats de dinamització educativa 
esportives, artístiques o en família. Aquestes activitats són obertes i gratuïtes.  
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Patis Oberts és un servei per al barri, que es treballa des de, i amb, el barri, generant 
sinergies amb les escoles, les AFA, els equipaments i el serveis de proximitat. A Nou Barris 
s’han obert els patis d’aquestes escoles: 

/ 2021: 
o Porta: Escola Palma de Mallorca. 

/ 2022: 
o Torre Baró: Escola Elisenda de Montcada. 
o Ciutat Meridiana: CEE Sant Joan de la Creu. 
o La Prosperitat: Escola Mercè Rodoreda. 
o La Prosperitat: Escola Santiago Rusiñol. 
o La Prosperitat: Escola Tibidabo. 

/ 2023: 
o Ciutat Meridiana: Escola Ferrer i Guàrdia. 
o Vallbona: Escola Ciutat Comtal. 
o La Prosperitat: Escola Víctor Català. 
o La Guineueta: Escola Marinada. 

 

Refugis Climàtics. 
Inicialment, es van convertir onze escoles vulnerables a el calor, en refugis climàtics oberts 
a tota la ciutadania implementant solucions tradicionals contra la calor als edificis i 
transformant els patis, introduint vegetació, espais d’ombra i punts d’aigua.  

Actualment 31 escoles compleixen els requisits de refugis climàtics.  

Des de la Direcció d’educació continuem impulsant la transformació dels patis perquè 
siguin més verds, més coeducadors i més comunitaris.  

A Nou Barris: 

/ Institut Antaviana, amb 1.308 accessos des del 27/06 fins el 31/08. 

 
 
 
 

IE Antaviana. 
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Transformem els patis. 
El programa per a la transformació dels patis escolars dels centres educatius de Barcelona 
treballa per millorar tant els espais físics com les dinàmiques i relacions que s’hi 
esdevenen, amb l’objectiu que siguin més igualitàries mitjançant la diversificació del joc.  

Alhora, vol convertir-los en equipaments comunitaris accessibles per a la gent dels barris, 
sumant-se en molts casos a la xarxa de refugis climàtics de la ciutat. 

La implementació d'aquest programa es concreta en quatre transformacions físiques:  

/ Introduir elements per al joc divers. 
/ Plantar arbres i verd. 
/ Generar ombra. 
/ Ampliar espai de terra permeable i tou com a jardí en convivència amb usos 

esportius. 

L'objectiu és assolir el 2030 aquestes quatre fites en tots els patis d’educació infantil, 
primària, instituts escola i centres d’educació especial de la ciutat de Barcelona:  

/ Reconèixer els patis com a espais de joc per excel·lència.  
/ Millorar la naturalització dels patis per garantir espais de promoció de la salut i 

benestar.  
/ Fomentar la coeducació en els patis i establir dinàmiques i relacions equitatives 

entre els infants i la comunitat educativa.  
/ Afavorir l'obertura dels patis a la comunitat i crear vincles amb la societat i el seu 

entorn.  

En aquest mandat ja hem transformat les escoles següents: 

/ Escola Palma de Mallorca. 
/ Escola Elisenda de Montcada. 
/ Escola Mercè Rodoreda. 
/ CEE Sant Joan de la Creu. 
/ Escola Santiago Rusiñol. 
/ Escola Tibidabo. 

I el 2023 es farà a les escoles: 

/ Escola Ferrer i Guàrdia. 
/ Escola Ciutat Comtal. 
/ Escola Víctor Català. 
/ Escola Marinada. 

En aquest procés de redisseny hi participaran les comunitats educatives dels disset 
centres de la ciutat, incloent-hi l’alumnat, l’AFA i l’equip docent, seguint el procediment 
que marca la Guia de cocreació i d’acord amb els criteris d’un pati naturalitzat, coeducatiu 
i comunitari. 

En aquesta tercera edició 34 centres de la ciutat van sol·licitar entrar al programa de 
transformació de patis. Per seleccionar els 17 que finalment s’han inclòs en l’actuació s’han 
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valorat aspectes com el nombre de línies que tenen els centres; el grau de complexitat; si 
es troben en àrees de més vulnerabilitat al canvi climàtic; si es troben a les àrees de més 
contaminació de la ciutat; si es troben a les àrees amb menys presència de verd urbà o 
amb menys ràtio de jardins infantils per metre quadrat, i també les àrees de més 
vulnerabilitat social. També és un criteri de valoració l’orientació solar del centre.  

D’altra banda, també s’ha tingut en compte la proporció de superfícies dures 
impermeables que tenen els patis de les escoles que fan la demanda, la proporció de 
zones d’ombra, si hi ha punts d’aigua o elements naturals, quines estructures de joc divers 
i educatiu o estructures fixes té l’espai del pati i en quines condicions es troben, la qualitat 
de les infraestructures i el pla educatiu del centre relacionat amb els usos i les 
dinàmiques. 

 

Protegim les escoles. 
La millora i la protecció dels espais escolars és una de les prioritats actuals de 
l’Ajuntament de Barcelona. “Protegim les escoles” és el pla pensat per a reformar els 
entorns dels centres educatius i que posa al centre de les actuacions la seguretat i el 
benestar de totes les persones que els utilitzen: infants, docents, famílies, etcètera. En 
aquest sentit, es treballa sobretot en els aspectes següents:  

/ La pacificació del trànsit als carrers adjacents a les escoles.  
/ La millora dels accessos als centres.  
/ L’ampliació de les àrees d’estada i de verd dels voltants així com la incorporació de 

mobiliari urbà adequat.  

Aquestes accions es van iniciar el 2020 a 26 centres de la ciutat i s’han estès a 75 més 
durant el 2021 i a 54 el 2022. A Nou Barris la pacificació dels entorns escolars ha suposat la 
realització d’onze obres davant de divuit centres escolars, millorant l’entrada i sortida dels 
centres i guanyant en seguretat. El resultat ha estat satisfactori per a les famílies i el 
professorat dels centres. A poc a poc, està previst que totes les escoles de Barcelona 
disposin de les millores que aquest pla incorpora.  

 
A Nou Barris: 
Centre Tipus PEC (amb IVA) 
Escola Palma de Mallorca Públic 149.054,70 € 

Escola Bressol Municipal Ciutat de Mallorca Públic  

Escola el Turó Públic 133.742,75 € 

Escola Bressol Municipal Turó Públic  

Escola Timbaler del Bruc Públic 66.498,76 € 

Escola Bressol Municipal La Muntanya Públic  

Escola Elisenda de Montcada Públic 28.232,70 € 

Escola Bressol Municipal Colometa Públic  

Escola Mercè Rodoreda Públic 141.627,61 € 

Escola Calderón de la Barca Públic 79.195,06 € 

Centre Educatiu Jesús Maria Claudina Thévenet Concertat 90.817,06 € 
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Institut Escola Turó de Roquetes Públic 33.171,54 € 

Centre Educatiu Sant Lluís Concertat 113.605,03 € 

Escola Bressol Municipal Ralet Públic  

Escola Tibidabo Públic  

Escola Prosperitat Públic  

Institut Galileo Galilei Públic 18.550,32 € 

Escola Ciutat Comtal Públic 52.531,48 € 

Jardineres 2022  130.821,09 € 

TOTAL  1.037.848,09 € 
 

Juguem a les places . 
Juguem a les Places proposa actuacions específiques que potencien l’espai públic com 
un espai educador i afavoridor del desenvolupament integral i saludable dels infants i 
adolescents de la ciutat. Un espai de trobada que fomenta les relacions 
intergeneracionals.  

Amb l’objectiu de fer una ciutat jugable, el programa Juguem a les Places estimula el joc 
a l'espai públic. Ho fa a l'aire lliure, en diferents places durant el bon temps i a través de 
propostes diverses de dinamització del joc i l'activitat lúdica per als nens i nenes.  

Es tracta d'una actuació del Pla del Joc a l'Espai Públic per a promoure els usos lúdics al 
carrer que, actualment ja s’inclou a més de 50 places,  una quarta part dels barris de la 
ciutat. Són iniciatives impulsades pels districtes, pel Pla de Barris i per la Direcció 
d'Educació amb una visió de fer barris educadors.  

 

Projecte Connexions. 
Connexions impulsa la col·laboració entre un centre educatiu i un equipament cultural de 
proximitat, mitjançant un servei de mediació especialitzat, durant un curs escolar i en 
horari lectiu. Aquest vincle permet establir o reforçar l’espai de relació entre l’escola i el 
centre cultural, creant-hi un projecte compartit i d’interès per ambdues parts.  

Entenem per equipaments de proximitat les biblioteques, els centres cívics, els museus, 
els espais de creació o altres espais artístics que volen implicar-se des del seu projecte 
cultural en l’entorn més proper.  

Un equip de mediadors hi dona suport i té com a objectiu principal l’acompanyament 
d’aquesta relació, la detecció de les oportunitats i els potencials i la generació de les  
relacions sostenibles en el temps. 

Connexions neix durant el curs 2020-2021, en plena pandèmia i en el marc de l’estratègia 
“Ampliem espais” impulsada conjuntament pel Consorci d’Educació i l’Ajuntament de 
Barcelona. Aquest any 2022-2023, el programa s’ha inclòs en l’oferta Convocatòria 
Unificada del Consorci per al curs 2022-2023 i es col·labora amb cinc connexions en els 
Districtes de Les Corts, Sant Gervasi, Sant Martí i Nou Barris.  

Al districte de Nou Barris hi participen::  

/ Centre Educatiu: Institut Carrasco I Formiguera. 
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/ Centre Cultural Torre Llobeta. 

 

Compartim espais educatius. 
Aquest programa posa a disposició dels centres educatius més de dos-cents espais 
municipals de la ciutat (equipaments públics i espais exteriors en jardins, places i la via 
pública) perquè s’utilitzin com a espais educatius.  

El projecte va començar el 2020, en plena pandèmia, amb la convicció que l’educació 
presencial de tots els infants i adolescents és un servei essencial que garanteix la igualtat 
d’oportunitats, la socialització i les cures i que, per tant, cal fer tot el possible per garantir 
que el curs escolar s’imparteixi manera presencial i més enllà̀  dels espais de l’escola.  

Des del Districte continuem potenciant la continuïtat d’aquestes aliances i connexions i, 
d’aquesta forma ampliem les possibilitats educadores dels barris i enfortim l’ecosistema 
educador entre els centres educatius, els espais públics i els equipaments de proximitat, 
tant des del punt de vista de qualitat com d’equitat.  

Per garantir una bona coordinació entre els equipaments, els espais municipals i les 
escoles i instituts, es crea una oficina de coordinació dels espais dels barris i les escoles, 
que concreta i gestiona les cessions i els usos prioritaris de l’espai públic i els 
equipaments.  

En el cas de Nou Barris la relació de centres i espais és: 

 
Centre educatiu Espai exterior 
Escola Àgora Pl. Can Ensenya i Parc Central de Nou Barris. 
Escola Calderón de la Barca Jardins de davant CEM Turó i l'illa de Pi i Molist. 

Escola Ferrer i Guàrdia  Pistes de Petanca de Ciutat Meridiana (C/Pedraforca, 
37), i parc del costat de l’escola (entre C/Pedraforca i 
C/de les Agudes). 

Escola Mercè Rodoreda  Plaça de Nou Barris. 
Institut Escola Antaviana  Parc Pla de Fornells, Amfiteatre (gimnàstica i pati 

primària), zona pícnic i zona bosc (pati primària), Plaça 
Font (pati secundària), i Club La Muntanyesa. 

Institut Escola Trinitat Nova Parc de l'Amistat i Pista Benjamí. 
Institut Manuel Carrasco i 
Formiguera  

Plaça de Torre Llobeta. 

Escola Elisenda de Montcada  Plaça de la Font dels Eucaliptus, zona esportiva en 
Campillo de la Virgen, i zona de bosc del costat de 
l'escola. 

Col·legi Jesús Maria Claudina 
Thévenet  

Espais interiors del carrer Gacela 19-29 i carrer 
Guineueta 36- 38. 

 
Plaça Álvaro Cunqueiro. 
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Escola Cor de Maria Sabastida 
Bemen – 3  

Jardins Can Xiringoi.  

 
 

Procés participatiu Ciutadania Adolescent. 
El Procés Participatiu de la Ciutadania Adolescent de Barcelona és un projecte a través 
del qual nois i noies de 12 a 17 anys, de centres educatius de secundària obligatòria i de 
centres d’educació especial, fan propostes a l’Ajuntament de Barcelona. D’aquesta 
manera, es garanteix el seu dret a la ciutadania i es reconeix i potencia la participació dels 
adolescents a la ciutat.  

Es tracta d’establir uns espais de diàleg i d'intercanvi d’idees que ajuden els joves a 
entendre l’avui i fer propostes per al demà. Després d’un procés col·lectiu de reflexió, els 
joves presenten les seves conclusions en una audiència pública presidida per l’alcaldessa.  

Es potencia la participació dels nois i les noies en un procés ciutadà polític educatiu per a 
exercir els seus drets i deures com a ciutadans i ciutadanes de Barcelona. Al Districte vam 
poder fer un grup a l’IE Trinitat Nova. 

 
EM2O Escola Municipal de segones oportunitats. 
L’escola s’adreça a joves amb edats compreses entre els 16 i els 25 anys que, per motius 
diversos, s’han desconnectat o estan fora dels circuits educatius.  

L’Escola Municipal de Segones Oportunitats (EM20) és un recurs per a qui es troba en 
algunes d’aquestes situacions:  

/ Haver abandonat els estudis sense haver-se graduat de l’ESO.  
/ Tenir el graduat d’ESO, però haver deixat d’estudiar.  
/ Estar a l’atur i sense qualificació professional.  

L’escola incorpora anualment, durant el mes de setembre, un total de 45 joves. El 
programa que l’EM20 els ofereix té una durada de fins a dos anys. Els joves que participen 
en aquest projecte venen derivats del Servei d’Orientació - Pla Jove del Consorci 
d’Educació de Barcelona i dels centres de serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona.  

A més, qualsevol família o jove que tingui interès en aquest servei es pot adreçar per 
correu electrònic o trucar directament a l’EM20 per a demanar informació. L’EM20 ofereix:  

/ L’oportunitat que cada jove construeixi, amb el suport d’un tutor/a de referència, el 
seu recorregut formatiu ajustat a les seves necessitats i interessos.  

/ El disseny de currículums on la formació i el seguiment de cada adolescent 
participant estigui integrat i articulat amb l’entorn.  

/ Itineraris formatius flexibles, amb un període màxim de dos anys, que ajudin a 
garantir un bon aprenentatge amb un sistema d’acreditacions que faciliti el trànsit 
pels nivells educatius o la inserció laboral.  

/ Un equip de professionals interdisciplinari format per persones de l’àmbit de 
l’educació, l’orientació laboral, la psicologia i el treball comunitari.  

Al districte de Nou Barris hem iniciat aquesta col·laboració: 
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/ Estem atenent 87 joves (45 a 1r curs i 42 a 2n). Aconseguir que el Consorci 
d’Educació/Departament d’Educació facilitin l’accés dels joves de l’EM2O de segon 
curs a estudis post obligatoris en centres públics. Aquest curs hem encetat un nou 
contracte del servei amb ampliació de 15 places per al primer curs i la utilització 
d’espais a l’EJ Les Basses (Nou Barris).  

/ Les activitats de primer curs de l’EM2O es duen a terme entre la seu del’EM2O al 
districte de Sant Andreu i l’Espai Jove de Les Basses (Nou Barris).  

 

Increment dels espais familiars. 
Amb la posada en marxa de dos nous espais familars, un a l’Ateneu la Bóbila al barri de 
Porta i l’altre a l’actual escola bressol del barri de la Trinitat Nova, Nou Barris tindrà tres 
espais familiars, amb l’espai El Torrent a Roquetes.  

Els Espais Familiar de Criança Municipal (EFCM) estan pensats per a promoure el vincle 
familiar, la trobada i el joc dels infants i el suport entre famílies, així com l’acompanyament 
professional a la criança des d’una mirada educativa i de salut. 
 

Espais c. Creació contemporània a les escoles.  
Espais c és un programa basat en la vinculació d’artistes amb una escola pública 
d’educació primària. Els i les artistes desenvolupen una residència de dos anys a l’escola, 
que també posa a la seva disposició -set dies a la setmana, les 24 hores del dia- un espai 
(preferentment un estudi/taller) on es localitza la seva residència.  

Liderat per ICUB i Consorci d’Educació. Ideat originalment amb Universitat Autònoma de 
Bellaterra. Coordinat per Experimentem amb l’ART. Amb la participació de sis institucions 
i espais artístics en l’equip de mediació: HANGAR, Fundació Antoni Tàpies, Fundació 
Suñol, La Capella, Chiquita Room i la Galeria Àngels Barcelona.  

A Nou Barris hi participa l’escola Mercè Rodoreda. 

 

Modelatge (Etapa 0-6). 
És un projecte d'apropament i coordinació entre els dos cicles de l'etapa educativa que té 
com a objectiu donar continuïtat i coherència a l'escolarització dels infants de 0 a 6 anys 
per tal de garantir el seu desenvolupament harmònic.  

Com a objectius més específics inclou:  

/ Analitzar estratègies metodològiques pròpies de l'etapa per tal de facilitar 
l'assoliment de les capacitats de l'infant en finalitzar l'etapa.  

/ Analitzar aspectes organitzatius del centre per facilitar l'assoliment dels reptes 
educatius plantejats durant l'etapa.  

/ Detectar aspectes comuns en l'acompanyament a les famílies per crear línies de 
visualització d'etapa única.  

/ Detectar sinergies afavoridores que s'han creat durant el projecte per a 
l’assoliment de l'objectiu general plantejat.  
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En Residència / Espais_c 
Aquest és un programa per al desenvolupament de processos de creació artística als 
instituts públics de la ciutat. Al llarg de tot un curs sencer, els i les artistes desenvolupen 
un procés de creació artística, amb la participació activa d’un grup d’alumnes d’ESO i els 
seus docents.  

Amb la participació de creadores i creadors de tots els àmbits artístics i amb el 
comissariat i la coordinació dels equips de mediació. En cooperació amb el Consorci 
d’Educació de Barcelona i 16 equips de mediació (Fàbriques de Creació, Espais de creació, 
Centres d’Art, Museus, Teatres i Espais Escènics i entitats situades en la intersecció entre 
cultura i educació).  

Els centres educatius participants de Nou Barris són: 

/ En Residència: IE Antaviana (les Roquetes). IE Trinitat Nova (la Trinitat Nova). IE 
Turó de Roquetes (les Roquetes). 

/ Mediació: Fabra i Coats: Fàbrica de creació i L'Afluent. Mediació: A Bao A Qu. 
Mediació: Teatre Lliure 

 

 

Aprofundint en la millora de 
l’educació amb Pla de Barris. 
Un dels eixos que ha tingut més recorregut dins dels programes de Pla de Barris és 
l’educatiu. A més de les inversions en reformes integrals en les que participa, sigui 
finançant de forma completa o sigui de manera parcial, el Pla de Barris ha desenvolupat 
projectes d’acompanyament en l’àmbit educatiu que es consoliden atès el seu èxit cada 
any que passa. 

 

Acompanyament emocional dels alumnes. 
Consolidació de l’acompanyament emocional dels alumnes amb la incorporació de nous 
perfils professional de l’àmbit psicosocial. En aquesta línia, el Pla de Barris ha liderat 
aquest projecte apostant per l’acompanyament emocional de l’alumnat: educadores 
socials, especialistes en atenció emocional, tècniques d’integració social, tècniques de 
llenguatge i assessores en els trastorns del desenvolupament i la conducta. En aquesta 
segona edició hi ha 20 centres beneficiaris a tots els barris on hi ha Pla de Barris.  

 

Baobab, lleure educatiu comunitari. 
Baobab és un programa educatiu que cerca la consolidació del lleure educatiu de base 
comunitària als barris on la xarxa de lleure és feble o inexistent. Els seus objectius són:  

/ Generar les condicions necessàries per promoure l’educació́ en el lleure 
comunitari.  

/ Enfortir les experiències de lleure educatiu de base comunitària que ja existeixen 
als barris.  
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/ Apropar infants, adolescents i famílies a les entitats de lleure educatiu de base 
comunitària.  

/ Afavorir la vinculació́ de les entitats de lleure educatiu de base comunitària al 
territori.  

El programa Baobab permet, durant el mes d’agost, oferir casals urbans a la ciutat, com a 
palanca de connexió́ amb els casals i esplais Baobab de la resta del curs. Els casals Baobab 
d’aquest estiu 2022 s’han dut a terme a l’IE Trinitat Nova amb 90 participants.  

 
Caixa d’eines: la trobada de la cultura i l’educació en 
horari escolar i més enllà. 
Caixa d’eines és un projecte transversal, que busca establir objectius compartits per tots 
els agents implicats. Resultat d’això és la cocreació de les propostes fetes, que 
comparteixen criteris d’equitat i sostenibilitat. 

Quan s’està intervenint a l’aula: introducció de la pràctica artística en el currículum 
escolar, en grups concrets, no de forma integral a tot el centre. Cal acompanyar l’equip 
educatiu amb nous perfils que els permetin incorporar la pràctica artística a l’aula. 

Hi ha l’opció de definir un eix singular de tal manera que un centre educatiu fixa una 
disciplina artística com a vector del centre, amb incidència a tot l'alumnat. 

En el cas de la zona nord ja s’ha implantat el projecte Educarts, programa especial 
d'ensenyaments artístics en horari lectiu i activitats culturals i artístiques en la franja 
extraescolar. Fora de l’horari escolar es fan servir sales amb l’objectiu de donar a conèixer 
l’espai com a “equipament” cultural de proximitat fora de l’horari del centre.  

Es reforça l’accés a la programació cultural sigui en equipaments de proximitat o de 
ciutat, sigui dins o fora del centre educatiu. El fet de sortir de l’espai del centre permet 
treballar i establir aliances i sinergies entre entitats i equipaments del barri o de ciutat. 

Es fa un treball especial en la creació d’itineraris culturals de manera individual per a 
alumnes que mostren un interès específic per una disciplina artística i que no tenen 
l’oportunitat de poder-s’hi formar.  

En total hi participen 21 centres educatius de Nou Barris. Com a equipaments participants 
tenim a Nou Barris: 

/ CC Can Verdaguer. 
/ CC Can Basté. 
/ CC Zona Nord. 
/ Centre Cultural Ton i Guida. 
/ Ateneu Popular Nou Barris. 
/ Casal de Joves de la Prosperitat. 
/ Espai Jove Les Basses. 
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Superar barreres i accedir a estudis superiors. 
El programa comunitari Prometeus vetlla per a garantir que joves en situació de 
vulnerabilitat d’instituts públics de barris dins del Pla de Barris puguin accedir a estudis 
superiors. Prometeus incentiva, motiva, acompanya i tutoritza els joves per a accedir a la 
universitat o a cicles formatius de grau superior i superar estigmes, prejudicis i obstacles 
vinculats a l’origen i a la seva condició socioeconòmica. 

A Nou Barris participen en aquest projecte: 

/ IES Barcelona Congrés. 
/ IES Pablo Ruiz Picasso. 
/ IES Flos i Calcat. 
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Esports, cultura, 
entreteniment i oci. 

El Districte continua impulsant de manera ferma l’esport, la cultura, l’oci i l’entreteniment 
com a fórmula de creació i consolidació de la identitat pròpia, el sentiment de pertinença i 
la cohesió social. 

Nou Barris és un districte amb força activitat esportiva, amb cinc CEM de diferents tipus, 
dos poliesportius i set camps de futbols, un d’ells amb una pista coberta recentment 
remodelada. 

En aquest mandat s'han atorgat més de 6.350 ajuts per tal d’afavorir l’accés dels infants i 
els adolescents al món de l’esport, que converteix Nou Barris en el districte amb més 
beques d’esport. 

I la construcció i millora de nous equipaments com: 

/ La remodelació de la pista poliesportiva del CEM Guineueta. 
/ La coberta de la pista esportiva del Campillo de la Virgen. 

També és un districte on la cultura popular està fortament arrelada. Tenim tretze festes 
majors de barri amb un teixit associatiu molt implicat. A més, darrerament s’han anat 
impulsant festivals que apropen una oferta cultural més específica com:  

/ El Festival de Blues amb més de 1.400 espectadors anuals. 
/ El Festival Brunch de música electrònica amb més de 2.000 participants. 
/ El Festival de flamenc Desvarío. 
/ Els Estius al pati. 

Així mateix, hem recuperat un programa més complet de Festa Major de Nou Barris que 
en l’edició de 2022 va registrar una participació de 30.000 persones i va reprendre els 
premis Nou Barris. 

Conjuntament amb les entitats impulsores de la Cavalcada de Reis, s’ha generat el 
Campament Reial, un esdeveniment que ja està reconegut com uns dels imprescindibles 
de Barcelona per Nadal. 

L’oci en si mateix ha tingut també una consideració especial per part del Districte, 
entenent lo com el resultat d’esdeveniments amb caràcter cultural, esportiu, científic així 
com la participació en activitats enfocades a famílies, joves, infants o gent gran.  

Finalment, a Nou Barris també ha reivindicat la seva memòria històrica per part de les 
entitats del territori. Interès compartit pel Districte, és per això que s’ha impulsat: 

/ La recuperació estructural de la masia de Can Valent.  
/ L’inici de recuperació del Xalet de la Trinitat Nova. 
/ El nou Pla Director del Rec Comtal. 
/ La municipalització de la masia Torre Llobeta. 
/ La planificació de la recuperació de les fonts de Collserola: font de l’Alba, font de 

Santa Eulàlia, font vella de Canyelles.  
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Esports. 
El Districte de Nou Barris considera l’esport com un vehicle afavoridor de per al 
desenvolupament personal i social i és per això que en aquest mandat s'han atorgat més 
de 6.350 ajuts per tal d’afavorir l’accés dels infants i els adolescents al món de l’esport, que 
converteixen Nou Barris en el districte amb més beques d’esport. Curs 2022/23 
s'atorguen 2.712 beques a infants i joves per a la pràctica d’activitat esportiva homologada 
durant el curs, el que suposen 743.608,28 €. 

 

Construcció i millora d’instal·lacions i equipaments. 
En aquest període destaca la construcció i millora de nous equipaments esportius com: 

/ La remodelació de la pista poliesportiva del CEM Guineueta. 
/ La coberta de la pista esportiva del Campillo de la Virgen. 

 
 

 
 
 

Coberta de la pista esportiva Campillo de la Virgen. 
Amb una inversió d’1,3 milions d’euros l’espai compta amb una pista reglamentària de 
futbol sala de formigó, adaptada per a la pràctica d’esports diversos. L’element més 
significatiu és l’estructura de la coberta metàl·lica. Les grades prefabricades s’han situat 
paral·leles a la pista. La base de les grades estan a la mateixa cota de la pista, de manera 
que són totalment accessibles. I una segona fila es situa centrada respecte de la pista, que 
pot aplegar més espectadors. 

L’estructura de la coberta incorpora unes proteccions de niló per a evitar que les pilotes 
s’allunyin de la pista de joc. Les proteccions baixes s’allunyen fins al perímetre del 
Campillo, amb la voluntat d’evitar crear espais tancats i la sensació de gàbia. 

 

Coberta de la pista esportiva del Campillo de la Virgen. 
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Aquesta intervenció també inclou la col·locació de tres nous vestidors, dos d’ells amb 
dutxes i servei higiènic, i un tercer adaptat, que s’ubiquen a l’espai entre els mòduls 
existents, sota el porxo, i amb accés directe des de l’exterior. També disposa d’un espai de 
magatzem independent. 

La urbanització dels espais es completa amb l’adequació de la rampa, que n’allarga el 
recorregut per fer-se accessible i donar cobertura a tota la pista. A l’altre extrem es 
disposa una rampa-escala per a normalitzar un recorregut que ara es fa a través d’un solar 
de sorra. Pel costat est, on el bosc baixa en pendent fins a la carretera, s’ubica una petita 
duna de vegetació que allunya la tanca del límit trepitjable. 

 

Remodelació de la pista poliesportiva del CEM Guineueta. 
El CEM Guineueta disposa d’una nova pista poliesportiva semicoberta, vestidors i grades 
per a espectadors. El pavelló s’ha posat en marxa després de dos anys d’obres, inclosa 
l’aturada a causa de la situació sanitària. 

 

 
 

 

En el nou equipament s’hi ha invertit 3,1 milions d’euros. Dona resposta a les demandes 
de l’Escola Esportiva Guineueta, que reclamava una reforma de l’equipament a causa del 
mal estat del paviment i la impossibilitat de fer-lo servir quan plovia o feia humitat. Per 
tant, amb la reforma de la pista i la nova coberta, podran tornar a practicar esport els 
equips de patinatge sobre rodes, bàsquet i futbol sala, que havien estat traslladats a altres 
equipaments durant les obres. 

La nova pista s’ha dimensionat segons les mides exigides pel Consell Català de l’Esport 
per a un pavelló doble poliesportiu, amb una coberta que no es tanca completament, 
però que pot arribar a fer-ho si cal. 

Pista poliesportiva CEM Guineueta. 
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El tancament perimetral de la pista s’ha fet amb lames de fusta reciclada, un material 
durable i que no necessita manteniment, i que a més protegeix dels rajos directes del sol, 
de la pluja i de l’aire. Aquesta estructura, que simula un umbracle, vincula i integra 
l’equipament amb l’entorn verd del Parc de la Guineueta, el que genera una transició 
natural entre ambdós espais. 

La il·luminació de la pista i dels annexos s’ha fet a través de diferents lluminàries LED, que 
proporcionen a cadascuna de les estances el tipus de llum requerida pel que fa a 
intensitat lumínica, reproducció del color o regulació. A més, com que l’edifici té moltes 
entrades de llum natural, s’aprofitarà al màxim la llum solar. 

Els accessos a l’equipament s’han millorat per al compliment amb la normativa vigent 
d’accessibilitat i es disposa d’un ascensor per a accedir a les grades. També s’ha optimitzat 
la instal·lació perquè funcioni amb la mínima despesa necessària gràcies als materials 
escollits, fonamental fusta, i el funcionament de les instal·lacions previstes, amb aportació 
d’aigua calenta dels col·lectors solars, unit a una construcció ben aïllada dels llocs a 
climatitzar. 

Finalment, un dels aspectes prioritaris de l’actuació era recuperar la continuïtat entre 
totes les zones verdes existents de l’entorn i integrar l’equipament en el Parc de la 
Guineueta. Per aquest motiu, s’han aprofitat les obres per a arranjar els entorns i donar 
continuïtat a les zones verdes des del Parc de la Guineueta fins a l’espai arbrat i enjardinat 
entre els blocs que s’estenen del carrer Castor fins al passeig de Valldaura. A més, s’ha 
habilitat un nou local, integrat dins del mateix volum de l’equipament, destinat al 
manteniment del parc. 

Altres espais esportius o instal·lacions que també s’han reformat al llarg d’aquests anys 
són: 

/ Una pista esportiva en el nou Parc de l’Aqüeducte. 
/ Construcció de la carpa-pista de Basket de l’escola DEIÀ. Per a la gestió d’aquesta 

pista s’ha signat un conveni entre l’escola, el CEB, el Districte i el Club de Bàsquet 
Canyelles per a poder-ne fer un ús intensiu per part del club tot i cedir-la per a 
esdeveniments de caràcter puntual. 

  

Club de bàsquet Canyelles. 
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/ S’ha procedit al canvi de gespa del camp de futbol de Porta amb una inversió de 
396.000 euros. 

/ El redactat del projecte del camp de futbol provisional de Vallbona per fer realitat 
el seu trasllat a final del 2023 o inicis del 2024 garantint la continuïtat del servei el 
temps que durin les obres de soterrament de les vies que afecten l’actual camp. 

Pensant en el futur estem redactant el projecte del Centre Poliesportiu Municipal 
d’Artesania. Aquest vell compromís per fi comença a caminar. Amb una inversió de 
887.947 € aquest projecte podrà informar-se favorablement a final de 2023, podent dotar-
se econòmicament per a la seva construcció a partir del 2024. 

 

També s’han fet els primers passos per ubicar el futur nou CEM Can Cuiàs. Dins de les 
feines d’actualització de MPGM Ciutat Meridiana, aprovat el març del 2023, s’ha estudiat 
una proposta d’implantació del futur CEM Can Cuiàs a la part alta de Ciutat Meridiana, en 
paral·lel al Centre d’Educació Especial Sant Joan de la Creu, consolidant-lo juntament 
amb el camp de futbol de Ciutat Meridiana com un espai esportiu referent de la zona 
nord del districte i del sud de Montcada. Fins llavors, per garantir un bon servei s’han fet 
unes millores a la piscina de l’actual instal·lació per valor de 600.000 euros. 

 
Gestió de les instal·lacions i equipaments. 
Les instal·lacions que depenen directament de Districte són dos pavellons, set camps de 
futbol, dues pistes obertes dinamitzades i una pista en una escola. En aquest mandat s’ha 
iniciat un treball per endreçar i regularitzar la gestió de les instal·lacions esportives 
que depenen de Districte. En alguns casos s’ha treballat en el model de gestió anant a un 
sistema de gestió que és la concessió esportiva.  

S’han regulat per aquesta via dues instal·lacions: Turó de la Peira i Guineueta i actualment 
s'està treballant en aquesta línia amb quatre instal·lacions més. 

En d’altres com CMF Nou Barris i CMF Ciutat Meridiana s’ha treballat per regularitzar, 
mitjançant un contracte i mitjançant un conveni de gestió cívica respectivament, 
aquestes instal·lacions que històricament han estat en precari. 

En aquest procés de regularització s’està considerant la revisió del planejament de les 
instal·lacions, donat que alguns d’aquests camps estan ubicats en àrea de zona verda, la 
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qual cosa limita la intervenció de transformació i adequació que necessiten. En particular, 
el camp de futbol de Ciutat Meridiana està afectat pel MPGM de Ciutat Meridiana que 
aprovem aquest 2023, podent ser reconegut com a equipament esportiu per part 
d’urbanisme, i habilitant així l’execució de les millores estructurals que fins ara no ha estat 
possible. 

Per tal d’acompanyar aquests canvis i empoderar els clubs en la gestió de les 
instal·lacions s’ha contractat un servei de suport a la gestió d'instal•lacions esportives  de 
formació i tutorització. En 2022 s'ha donat suport i formació als gestors de les 
instal·lacions: 

/ CMF Porta. 
/ CMF Canyelles. 
/ CMF Nou Barris.  
/ CMF Ciutat Meridiana.  
/ Pavelló Virrei Amat. 

També s’ha realitzat el seguiment dels equipaments: manteniment, incidències, conflictes 
entre clubs i usuaris/es… mitjançant la convocatòria dels Consells d'Equipament i 
Comissions de Seguiment. 

 

Dinamització socioesportiva. 
Les pistes esportives obertes són un element destacat a Districte. La dinamització 
esportiva apareix com un element clau per la gestió i la bona convivència en aquests 
espais a la dinamització esportiva de les Pistes Poliesportives Antoni Gelabert s’ha afegit la 
del Campillo de la Virgen i Parc de l'Aqüeducte. 

/ Servei de dinamització esportiva al Campillo de la Virgen i al Parc de l'Aqüeducte. 
Servei de dinamització socioeducativa mitjançant l'esport i la gestió de la 
convivència. Programació i dinamització d'activitats de promoció esportiva als dos 
espais i préstec de material esportiu.  

/ Servei de dinamització esportiva a les Pistes Poliesportives Antoni Gelabert. 
Servei de dinamització esportiva i préstec de material, històric i molt consolidat al 
territori. El 2021 vam renovar els grafitis de l'espai i s'han fet millores a la instal·lació 
en els darrers dos anys (vestidors i marquesina). 
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Projectes esportius: 
En el suport als clubs s’han subvencionat uns 45 projectes en clau esportiva de clubs o 
entitats de districte.  

També s’ha treballat en la regularització de locals a través del procediment de Patrimoni 
Ciutadà de les següents instal·lacions o espais:  

/ Pistes de petanca de Torre Baró. 
/ Pistes de petanca de Ciutat Meridiana. 
/ Pistes de petanca de Nou Barris. 
/ Local del Club d'Atletisme Nou Barris. 

Des del Districte s’han impulsat nombrosos projectes i accions de promoció i 
accessibilitat al món de l’esport, els principals a destacar són: 

/ Esport en marxa. Que ha significat dotar d’activitats extraescolars de bàsquet, 
atletisme i gimnàstica rítmica a les escoles del districte. Promoció esportiva en 
horari extraescolar en centres educatius del territori. Quotes reduïdes perquè sigui 
accessible. Projecte històric i consolidat. Al llarg del curs 2021-2022 hi ha participat 
219 infants i joves en un total de 10 centres educatius. 

/ Convivim Esportivament, una oferta d’activitats extraescolars de preu 
subvencionat molt accessible: futbol, bàsquet, patinatge i skate, entre d'altres. 
Projecte promogut des de l'IBE amb la Fundació de l'Esport Escolar de Barcelona 
(FEEB), preveu la formació en monitoratge esportiu amb els participants joves del 
projecte que mostren interès per aquesta sortida professional. Projecte molt arrelat 
al territori, sobretot a la Zona Nord. En el curs 2021-22 un 35% de participants van ser 
de Nou Barris (1.144 infants i joves). 

Dinamització esportiva. 
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/ El Projecte EJOC consistent en la dinamització socioeducativa i esportiva del pati 
de l’Institut Barcelona-Congrés mitjançant la realització d’activitats i amb una 
mirada especial sobre el foment dels hàbits saludables a través del joc i l'esport; 
així com de promoció de les relacions comunitàries. És un projecte finançat i 
liderat per Pla de Barris. 

 

Esdeveniments esportius. 
L’activitat lúdica, en clau cultural o, en aquest cas, esportiva, pren molta importància als 
darrers anys al Districte hem passat de dues a quinze activitats al llarg de l’any set d’elles 
dins la programació de la Festa Major del Districte. Per exemple: 

/ Curses d'orientació (CEEB). 
/ Cros escolar (CEEB). 
/ Joc Perdut (IBE). 
/ Magic line (Sant Joan de Déu). 
/ Nit de pistes (Pistes Antoni Gelabert). 
/ Dia Mundial de l'activitat física (amb Salut - districte). 
/ Cursa Eurofitness (Després de la pandèmia Covid-19 no s'ha reprès). 
/ Collserola 100 (hereu d'activitat popular de Nou Barris). 

 
 

 
Dia de l’activitat física. 
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I dins de la Festa Major de Nou Barris. 

/ Cursa Popular de Nou Barris (CANB - 900 persones - activitat històrica majors 35 
anys). 

/ Bàsquet al Carrer (SESE). 
/ 3x3 de bàsquet (BNB). 
/ Curses Infantils i adaptades (CANB). 
/ Festival Frontball. 
/ Torneig de Petanca (Petanca Canyelles). 
/ Zumba (CEM Turó). 

Després de la pandèmia de la Covid-19 s’ha donat suport a activitats de caràcter puntual 
com: 

/ Trofeu Ciutat de Barcelona (Club d'Orientació de Catalunya) - octubre 2021 
/ Campionat Scooter (Federació de Patinatge de Catalunya) - setembre 2022 
/ Trinibol - Fes-te de l'Esport (Taula Jove TN - Recuperació d'històrica jornada 

esportiva) - octubre 2022. 

 
 

  

Cursa a Nou Barris. 
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Cultura. 
En el marc de la promoció i difusió de la cultura, des del districte hem treballat seguint 
aquestes línies estratègiques: 

/ Suport a la vida cultural popular del districte, principalment a través de 
subvencions i particularment de les Festes Majors, contribuint a la consolidació i 
dinamisme del sector cultural del territori. 

/ Consolidar esdeveniments d’interès de ciutat al districte de Nou Barris. 
Festivals com Desvario, el festival de Blues, el Bruch o el campament Reial van 
omplint una agenda cada vegada amb més simpatitzants. 

/ Contribuir des de la Casa de l’Aigua a generar una nova centralitat urbana en el 
context de la Trinitat Nova, la Zona Nord i el conjunt de Nou Barris i l’eix Besòs, 
impulsant la creació d’una exposició permanent de la història de l’aigua a 
Barcelona de la mà del MUHBA. 

/ Implementar un projecte d’Art Urbà, que situï Torre Baró i el districte com a 
referent en aquesta especialitat. 

/ Recuperant el patrimoni i la memòria del districte. Masies com Can Valent o Can 
Carreras, l’aqüeducte de Ciutat Meridiana o el Rec Comtal tenen un valor 
patrimonial incalculable. 

/ Regenerant espais amb valor cultural com la reagrupació d“Escullera”, l’obra de 
Jaume Plensa a la Via Júlia. 

/ Avançant en la redacció del projecte de la futura inversió cultural més important 
del districte: la biblioteca, l’auditori i el centre cultural al solar de La Ideal Flor. 

/ Inclusió de quatre esdeveniments de referència del districte dins del projecte 
“Experiències de Ciutat” del consorci de turisme a partir del 2023 

 
Escullera de Jaume Plensa “torna” a la Via Júlia 
Retrobament d”Escullera” de Jaume Plensa, a la Via Júlia. Havent arribat el 1988 l’obra, 
que es trobava a la plaça Francesc Layret, va ser reubicada amb les peces separades, 
començant a patir oblit i degradació.  

La rehabilitació ha permès restaurar i protegir les tres escultures de bronze per a millorar-
ne la conservació i s'han instal·lat en un espai especialment condicionat perquè el veïnat 
pugui gaudir del conjunt artístic.  

L'obra de Jaume Plensa contribueix a ampliar la riquesa artística de la ciutat de Barcelona. 

 
Projecte del futur equipament cultural a l’Ideal Flor 
en redacció. 
Avenços en la redacció del gran equipament cultural al solar de l’antiga Ideal Plástica Flor.  
El projecte permetrà la construcció de la nova biblioteca del districte, un auditori, un 
equipament de barri i un gimnàs, a més de la reurbanització dels entorns al Passeig 
Valldaura, al barri de la Prosperitat. Només la redacció del projecte significa una inversió 
de 1,28 milions d’euros.  
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L’aprovació del projecte executiu es preveu per a principis del 2024. 

 
En aquest mandat també hem realitzat millores a diverses biblioteques del districte, 
destacant l’espai infantil i juvenil de la biblioteca Nou Barris 
 

 
 
Suport a les activitats culturals i de cultura popular mitjançant aportació de 
infraestructures. 
La cultura popular té un pes específic important en el districte de Nou Barris, que fa una 
ferma proposta d'acompanyament i suport a les entitats del territori en els seus actes, 
principalment aportant-hi infraestructures i atorgant subvencions. 
 
L'aportació des del districte en suport als actes en infraestructures (tarimes, so, 
il·luminació, taules i cadires, punts de llum, generadors ...) es tradueix en: 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 (*) TOTAL 

Cultura popular 88.847 € 72.956 € 74.438 € 115.283 € 53.178 € 404.701€ 

Cultura 62.231 € 27.173 € 88.575 € 88.200 € 5.025 € 271.204 € 

Festes Majors 225.063 € 266 € 94.457 € 212.384 € 0 € 532.170 € 

TOTAL 376.140 € 100.395 € 257.470 € 415.867 € 58.203 € 1.208.075 € 
(*) Fins 03/2023 
  
Quant a despesa en subvencions: 
 

 TOTALS MANDAT(*) 

Cultura 547.920€ 

Festes major 223.590€ 

TOTAL 771.510€ 
(*) Fins 03/2023 
 

Biblioteca Descripció de l'obra Inversió (€)

Les Roquetes-Rafa Juncadella Implementació autopréstec (RFID) 22.500 €               

Nou Barris
Adequació funcional i renovació mobiliari (espais infantil i juvenil)

Millores d'enllumenat
378.815 €              

Vilapicina i la Torre Llobeta Millores il·luminació soterrani 10.000 €               
Zona Nord Implementació autopréstec (RFID) 22.500 €               
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Al llarg del mandat Nou Barris ha consolidat els principals esdeveniments culturals del 
districte com: 

 
Festival Desvarío.  
Després d’uns anys d’aturada del Festival de Flamenc de Nou Barris, el Districte es va 
proposar l’any 2021 donar un nou impuls al festival amb el nom de Desvarío, afegint-hi 
elements d’innovació i participació i fent una aposta per la col·laboració amb estructures 
estables de la ciutat que treballen de manera habitual el flamenc i que tenen el marc 
relacional imprescindible per fugir de la mera contractació artística.  

El públic assistent a l’edició de 2021 del Festival tot i les mesures Covid, va ser de prop de 
1.000 espectadors. 

El 2022 es celebra en el marc del Festival Grec, situant-lo en el mapa cultural de la ciutat. 
La segona edició incorpora un ventall important d'activitats en diferents formats (master 
classe, exposicions, performance, tallers,… Els concerts van ser tot un èxit i es van vendre 
totes les localitats de les nits de divendres i dissabte, amb una ocupació superior al 80% la 
nit de diumenge. En total van assistir-hi 1.700 persones. 

Com a novetat, les activitats paral·leles gratuïtes van complir amb el seu objectiu: arribar 
al públic familiar i mostrar que la dimensió cultural del flamenc va més enllà del cant i el 
ball. Van aglutinar més de 300 persones. 
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Festival de Sopes del món. 
Esdeveniment organitzat per l’entitat Nou Barris Acull amb suport del districte. Les sopes 
esdevenen una mostra de la diversitat cultural que es troba al territori i el festival  és 
l’esdeveniment popular amb més participació dels barris, sent també el més plural en 
composició social. 

La marquesina de la Via Favència és el seu lloc tradicional de celebració, però el 2021 es va 
celebrar a la Plaça Major del districte al coincidir amb l’any en què Barcelona va ser la 
Capital Mundial de l'Alimentació Sostenible.  

 
Paral·lelament, hi ha activitats culturals com circ, música en viu, tallers i mostra d’entitats. 
La participació aproximada suma les 3.000 persones en cada edició. Aquest 
esdeveniment s’ha inclòs dins del projecte “Experiències de Ciutat” del Consorci de 
Turisme a partir del 2023. 

 

Campament Reial i Cavalcada. 
La Cavalcada és un dels actes més importants i amb més trajectòria del districte i una de 
les més importants de la ciutat: 32.000 espectadors, 1.300 actuants i 21 entitats 
participants. És un projecte organitzat entre les entitats i el districte. Es dona suport 
artístic per a millorar les escenografies de les carrosses, comparses i campament. 

 

 
 

En aquest mandat vam implantar l’esdeveniment del Campament Reial. Aquest va ser 
una idea per a la substitució de la Cavalcada al primer any de la postpandèmia, però ha 
acabat convertint-se en una visita obligada per Nadal a Barcelona.  

El 2022 s’ha fet la tercera edició del Campament Reial, que junt amb la Cavalcada de Reis 
de Nou Barris formen el programa del districte per a la rebuda dels Reis Mags durant els 
dies 2 al 5 de gener.  
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La idea de futur és vincular el Campament Reial de Nou Barris amb la Fàbrica de Joguines 
de Sant Andreu (Fabra i Coats) i la Cavalcada de Reis de Barcelona amb l’objectiu de crear 
un relat comú que amplifiqui la rebuda dels Reis Mags de Barcelona. 

Aquest esdeveniment ha estat inclós en el projecte “Experiències de Ciutat” del Consorci 
de Turisme a partir del 2023. 

 
La Roquetes Fashion Food & Wood Week. 
El projecte impulsat per la Plataforma d’Entitats de Roquetes i amb el suport de Pla de 
Barris, neix com a iniciativa per pal•liar les conseqüències de la crisi econòmica. Disposa 
de tres línies de treball: cuina, costura i bricolatge.  

El mes de juny i en el marc de la Festa Major del barri és fa una desfilada dels treballs de 
costura realitzats. La desfilada aplega unes 500 persones cada any. 

 

Aquest esdeveniment s’ha inclòs dins del projecte “Experiencies de Ciutat” del Consorci 
de Turisme a partir del 2023. 

 
 
 

Festa Major de Nou Barris. 
La Festa Major és una de les programacions claus impulsada pel Districte i on col·laboren 
algunes entitats del territori. 

L’acte central de la Festa Major ha estat en els darrers anys  la Fira Modernista, un mercat 
amb activitat cultural que programava activitats durant tot un  cap de setmana 
L’objectiu és oferir activitats lúdiques i culturals que apropin la cultura al districte i els 
seus barris.  

Fins a l'edició del 2022 la Festa Major s’ha fet  amb la participació de les entitats: Corals, 
diables, bandes, AFA,...  a més de donar visibilitat els equipaments: biblioteques, Centres 
cívics, patis oberts, Casal infantils i de gent gran. S’incorpora en el programa les activitats 
que fan en els dies de Festa Major.  

L'any 2022 s incorpora a la Festa Major el Festival R(oles). Es tracta d'un certamen de 
flamenc que començava l'any 2018 i que es caracteritza per trencar els tòpics del gènere 
sense renunciar a l’autenticitat, la força i el caràcter d'aquesta disciplina. En aquesta 
primera edició on ha coincidit amb festa major aplega un públic de 600 persones en dues 
nits d'espectacle. 
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Els escenaris són el Pati del Districte i la Plaça Major. Els equipaments programen en el 
seu entorn. 

/ El 2019 es varen programar 121 activitats i van participar 103 entitats. 
/ El 2022 es varen programar 114 activitats i han participat 81 entitats. 

De cara a noves edicions es projectarà a partir de cinc blocs: cultura popular, activitats de 
gran format lúdic-cultural, participatives (concursos...), Fires i propostes d’entitats,  

Tanmateix, es mantindrà el Mercat Modernista o similar com a eix vertebrador i 
identificador de la Festa. 

En 2023 la Festa creixerà en espais, a ressaltar la incorporació de la Plaça Sóller com un 
nou escenari on es faran activitats per a la gent gran i on es programarà el Festiva R(oles), 
el Parc central de Nou Barris on hi haurà tota una programació adreçada a la primera 
infància i als infants en general, que es realitzarà el dissabte i diumenge de Festa Major, a 
més del Parc Central on es recuperarà la programació del Festival de Blues. 

 
 

Estiu al Pati 
Es tracta d'una programació d’activitats culturals gratuïtes les nits dels caps de setmana 
del mes de juliol. Una programació de divendres, dissabte i diumenge: 

Normalment, s’ha incorporat una activitat del Festival de Blues el primer cap de setmana, 
a partir de l’any  2018 es va incorporar el Say it loud, festival que mostra la riquesa i la 
influència de la música i la cultura afroamericanes al segle XXI, i també, finalment, es 
programa el millor circ, màgia i bon cinema de la mà de la mostra d’estiu de films de 
Dones.  

 

 
 
El conjunt d’activitats té una mitjana de 4.000  espectadors per edició . El districte té com 
a repte anar cap a un Festival d’Estiu. 
 
 

Donem la nota: Música de Bandes 
L’any 2021 s’impulsa un programa de 15 actuacions de la Banda Simfònica de les 
Roquetes, més les actuacions de les Bandes que participen en el Programa de la Mercè.  
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S’ofereixen a les Comissions de Festa dels barris. L’oferta ha continuat vigent el 2022. Hi ha 
la proposta de poder incorporar VOZES, l’Escola de Música Municipal i l’Escola Oriol 
Martorell, en el marc de la Festa Major del districte i els barris L'any 2022 s'estima que un 
total de 4.200 persones varen presenciar els 15 concerts realitzats. 

 

 
 
 

 
Projecte Murs Oberts i Murs regulats. 
S’ha treballat amb ICUB Paisatge Urbà un llistat de localitzacions al districte per tal de 
posar a disposició d'artistes, després de valorar els emplaçaments i la seva idoneïtat per a 
convertir-se en un Mur Obert (de lliure accés i creativitat) o bé que poguessin ser 
considerats Murs Regulats (d’accés i obra definida prèviament). Aquesta iniciativa depèn 
de Pla de Barris. En aquests moments s'està senyalitzant els espais i properament es farà 
convocatòria d'artistes. 
 

Carpa de circ. 
S’ha establert un Conveni amb l’Associació de Circ Rogelio Rivel per la compra d’una 
carpa, que  es va inaugurar l'abril del 2022 en el Centre de les Arts del Circ Rogelio River. 

L’Associació de Circ Rogelio Rivel, creada 
l’any 1999, treballa en l’àmbit de la formació 
(Cicle formatiu de Grau mig i superior)  i la 
recerca en les Arts del Circ, tenint alhora 
programes específics destinats a la creació i 
a la difusió. El projecte principal és la 
formació preparatòria i professional –on es 
formen els futurs artistes- la recerca i la 
creació. Igualment, destinen un espai molt 
important a la formació lúdica i a la formació 
continuada de professionals ( tallers 
regulars, màsterclass, intensius, tallers 
exteriors, circ familiar, etc.). 

Com a contraprestacions s’han establert un seguit d’actuacions, beques, taller i 
cessió de la carpa que s’ha ofert a través dels i les tècniques de barri a les comissions 
de festes dels barris. Així s’han ofert a les comissions de festes diferents activitats 
gratuïtes i de qualitat per tal de millorar el seu programa de Festa Major. Aquest fet 
generar unes sinergies interessant entre el moviment associatiu del territori. 

Concert de Bandes. 
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En aquest mandat s’han proporcionat suport a festivals i altres programacions de gran 
format, gràcies a la ubicació de la Seu del Districte en la plaça Major de Nou Barris i la 
idiosincràsia de l’edifici que disposa d’un pati interior de grans dimensions, propicia el fet 
de poder acollir activitats cultural de gran format, com: 

 

El Festival de Blues. 
El Festival fa propostes en diferents escenaris de la ciutat durant tota la setmana. Els 
concerts centrals del Festival es fan el primer cap de setmana de juliol a Nou Barris. En 
l’edició del 2022, en 2 nits han participat cinc bandes i 1.400 assistents. 

 

San Froilán. 
Programació musical i degustació de productes gallecs. Promocionat per la Radio Teletaxi 
amb Justo Molinero, permet arribar públic de la ciutat i de municipis veïns.  
 

 
 

Aquesta activitat impulsada pel Districte en col·laboració amb l’entitat “Amigos de Sant 
Froilán” és una de les activitats que aglutina més públic. L’assistència estimada de l’any 
2022 va ser de prop de 15.000 persones. L’èxit d’aquest esdeveniment ha propiciat 
trobades amb l’Ajuntament de Lugo de cara a generar un marc de cooperació més 
estable en el futur. 

Aquest esdeveniment ha estat inclós en el projecte “Experiències de Ciutat” del Consorci 
de Turisme a partir del 2023. 
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Festival Brunch. 
Festival de música electrònica, amb una proposta amb valors en igualtat, comunitat i 
sostenibilitat. Es tracta d’un Festival diürn que també té present el públic familiar. 

Inclou dues versions: el Festival Brunch in the Park  i el Festival Brunch solidari. Aquest 
darrer és un esdeveniment solidari per recaptar fons per a diferents entitats  socials del 
territori.  

El festival va registrar unes audiències de 4.500 persones en el cas del Brunch in The Parc 
i 2.000 en el darrer Brunch Solidari. 

 

Aplec sardanístic. 
Aplec Sardanístic dels més importants de Catalunya.  El 2022 s’ha celebrat la 53a edició i 
van actuar algunes de les principals cobles del país:  La Principal de la Bisbal, La Principal 
del Llobregat, Montgrins, i Sant Jordi – Ciutat de Barcelona, on unes 700 persones varen 
gaudir i dansar. 

 

 
Aplecat. 
Programació de dos dies de cultura catalana: Banda Simfònica, Gegants, Corals,... 
L'activitat es realitza al voltant la festa de Sant Jordi i en la darrera edició s'ha traslladat de 
la Via Júlia al pati del districte guanyant públic i solemnitat. S'estima que hi participen 
unes 600 persones. 
 

Día de Andalucía. 
Al voltant del 28 de febrer i organitzat per les entitats amb vinculació amb Andalusia es 
celebra al Parc de la Guineueta el dia d’Andalusia. Una jornada que recull la tradicional 
ofrena floral a Blas Infante, la preparació de les casetes andaluses i el ‘potaje’ popular i la 
missa rociera que aplega centenars d’andalusos i catalans.  
 

 
 
El 2022 no es va poder celebrar per la climatologia adversa, però ha représ l'activitat el 
2023 amb una participació de 500 persones.  
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Memòria històrica. 
La senyalització i celebració de la memòria històrica com els recents Safareigs del 
Verdun i la denominació del futur Jardí de Pilar Espuña i Domènech, són dos exemples 
de l’interès del Districte per recuperar i posar en valor la memòria de fets, esdeveniments, 
indrets i persones de rellevància. Altres accions que s’han realitzat són: 

/ La presentació de la ponència La República de Llucmajor dins dels 
esdeveniments de la primera republicana de la ciutat.  

/ La dinamització de la Taula Nou Barris per la República, que organitza i celebrar 
una cercavila, activitats lúdiques i musicals així com una ofrena floral a les 
persones que van lluitar per la República.  

/ L’edició de la Guia Didàctica sobre les Memòries de les Lluites per l’Habitatge en el 
que va participar l’Arxiu Històric de Roquetes.  

/ Pel que fa al nomenclàtor, l’any 2022 es van traslladar les propostes de Plaça del 
Centre de la vida comunitària i el carrer o passatge dels carters de la Trinitat Nova. 

 Primavera Republicana a Nou Barris. 
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Patrimoni del districte  
 
Recuperació de la masia Can Valent.  
Nou Barris ha executat les obres de rehabilitació de la masia de Can Valent, a Porta, una 
actuació que té per objectiu últim recuperar aquest element històric i patrimonial per al 
districte. En aquest sentit, tant el procés de redacció com el projecte finalment aprovat 
han comptat amb la supervisió i validació del Departament de Patrimoni Arquitectònic, 
Històric i Artístic de l’Ajuntament de Barcelona, i amb la participació dels veïns que van 
presentar el projecte “Salvem Can Valent” 
als Pressupostos Participatius com a 
promotors. La redacció final de projecte 
es va compartir amb les persones 
promotores del projecte. 

L’estat de la masia era altament precari. 
Havia perdut cobertes, forjats i parts de 
murs, amb fortes erosions i deformacions 
fruit de l’exposició als elements i dels 
incendis que s’hi havien produït, el que 
posava en perill la seva integritat. 

Aquesta rehabilitació ha comptat amb la 
presència constant d’un arqueòleg per 
assegurar la protecció del patrimoni 
històric.  

A Nou Barris, el veïnat va decidir les actuacions dels Pressupostos Participatius tenint en 
compte que disposaven de 3,6 milions d’euros. En les votacions, sobre els projectes 
validats tècnicament, hi van participar 3.153 persones, que van acabar escollint 9 projectes. 
El projecte “Salvem Can Valent”, amb un pressupost d’1.175.000 d’euros, es va triar amb 
945 vots.  

 

Rehabilitació de l’estructura i la façana de l’antiga església del Mental.  
Aquest edifici emblemàtic ha sigut objecte d’un seguit d’acords entre el Districte de Nou 
Barris i l’arquebisbat. Complint amb el conveni de rehabilitació de l’església per dedicar-la 
al culte, l’Ajuntament es va fer càrrec de la rehabilitació de la façana amb una inversió d’1,9 
milions d’euros i posteriorment reurbanitzar els entorns. L’Arquebisbat es farà càrrec de la 
construcció d’un centre parroquial darrere de l’església i de la rehabilitació del seu 
interior. Tota l’operació té com a objectiu que l’arquebisbat hi traslladi la seva activitat de 
culte i comunitària que fa a l’església de Sant Rafael.  

A inicis del 2023 el districte de Nou Barris i l’arquebisbat vàrem signar uns acords de 
cessió que completen l’operació. Amb aquests l’arquebisbat executarà el trasllat, després 
de les obres, i alliberarà el sòl de l’església de Sant Rafael. L’Ajuntament, a més d’alliberar 
el sòl que ocupa l’església de Sant Rafael, guanya els drets d’usos d’un solar que forma 
part de l’antiga escola Benjamí, que permetrà pensar en el futur sencer de l’antiga escola. 

 

En aquest mandat hem expropiat el sòl en què està ubicat el xalet de la Trinitat Nova. 
Vam encarregar un estudi sobre el seu estat estructural i finalment hem redactat el 
projecte executiu de la seva rehabilitació estructural. Aquest Xalet és un testimoni del 
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projecte de ciutat jardí que va impulsar el marquès de Sivatte a principis del segle XX. 
Altrament conegut com a Xalet, era la casa pilot d’aquest projecte. 

Preservació del Rec Comtal.  
L’únic tram del rec Comtal que manté el seu ús és el que discorre entre Montcada i Reixac 
i Vallbona. De fet, en aquest punt, l’aigua de la séquia encara serveix per a regar el darrer 
gran hort de Barcelona, la Ponderosa.  
En aquest mandat hem encarat la protecció del Rec, present i de futur, prenent la 
iniciativa en tres sentits: 

/ Des del districte hem impulsat un projecte de millora i naturalització del Rec 
durant el 2021 i 2022 pel que fa a la preservació de la biodiversitat amb la 
plantació d’arbustos i arbres que contribueixin a dissuadir del bany als visitants. 
Aquestes barreres naturals han acabat amb els banys que el vandalitzaven.  

/ S’ha impulsat una actualització del Pla Director del Rec Comtal per a orientar 
futures inversions de millora, tant de la llera existent (com al pont de la vaca o la 
bassa vella de la torre) com del recorregut històric, part de la memòria històrica. 

/ L’Ajuntament amb el 
Consorci del Besòs té en 
marxa un projecte 
d’arranjament i recuperació 
de la biodiversitat i la 
consolidació d’un camí lateral 
per a vianants i ciclistes entre 
Vallbona i la Trinitat Vella.  

 
Amb un pressupost de tres 
milions d’euros dels fons 
europeus Next Generation.  
 
Aquestes obres començaran a 
finals del 2023.  

 
 
Recuperació de les Fonts de Collserola.  
En l’àmbit del parc natural de la Serra de Collserola que es correspon amb el terme 
municipal de Barcelona hi trobem fonts de diverses tipologies tant pel que fa als seus 
aspectes de tradició d’ús social com de patrimoni natural. Per a preservar el seu valor s’ha 
impulsat un projecte de recuperació de diferents fonts a Collserola amb fons Next 
Generation. En particular es recuperaran les següents fonts situades a Nou Barris: 

/ Font de Canyelles Vella: es troba en el torrent de Canyelles, per sota de la 
carretera alta de Roquetes. Per sobre de la font, en una caseta de pedra plena de 
runes, fang i deixalles, hi ha el pou que alimenta la font. L’entorn ha estat 
desbrossat recentment i té gran quantitat de llenya sense retirar. Destaca la seva 
ubicació, al costat d’una replantació executada pel parc els anys 90 , en un fondal 
amb terrasses agrícoles. 

/ Font de Santa Eulàlia: està formada per una caseta de grans dimensions, de totxo 
vist i pintada de vermell amb un sòcol blanc. A banda i banda hi ha un banc  
corregut i un cobert precari. Al voltant de la font hi ha tota una sèrie de taules i 

Naturalització del Rec Comtal. 
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bancs correguts d’obra. Envolten la font tot un seguit d’espais amb diferent 
mobiliari, com bancs model Barcelona i dos conjunts taula-banc del parc. 

/ Font de l’Alba: es troba molt a prop de la Font Muguera, a cavall entre el barri de 
Torre i el de Ciutat Meridiana. A través del programa d’entitats col·laboradores 
amb el parc, durant els darrers anys, s’ha aconseguit recuperar la traça existent 
des de la font Muguera fins a la font de l’Alba i s’han fet tasques d’excavació per 
descobrir el frontal i la part immediata de la font. 

 
La inversió per recuperar les fonts de Nou Barris serà de 250.000 euros. 
 
Finalment, hem executat l’expropiació de la masia de Torrellobeta. Aquesta masia 
alberga actualment el centre cívic Torrellobeta de gestió pública mitjançant concurs. 
L’expropiació ha resolt la incertesa del manteniment de l’equipament, permetent  
abordar una anàlisi de la seva situació general per plantejar projectes de remodelació en 
un futur. Aquesta anàlisi també es farà del seu entorn, en particular de la plaça on està 
ubicada.  
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Mobilitat  
i espai públic de qualitat. 
L’espai públic és un element imprescindible per al districte de Nou Barris. Per a qualsevol 
trama urbana, les places, els parcs i els carrers són un ben molt preuat, però en el districte 
de Nou Barris sovint acaba sent una oportunitat d’estada per molts veïns i veïnes que 
troben difícil quedar-se a casa per les característiques dels seus habitatges. 

A més, Nou Barris compte amb nombroses entitats d’activitat popular amb molta 
iniciativa, sent l’espai públic el lloc perfecte per oferir esdeveniments de diferent 
naturalesa (educatiu, esportiu, cultural, d’oci…) i convertint els espais públics de Nou 
Barris en llocs comunitaris naturals, on la gent es troba i gaudeix tant d’activitats 
programades com del passeig o l’estada.  

També la mobilitat i l’espai públic són objecte de transformació per combatre el canvi 
climàtic, protegir la biodiversitat i contribuir a la promoció de noves formes d’actuar més 
pròpies d’un estil de vida respectuós amb el medi ambient. Fruit d’això el govern del 
districte va impulsar la mesura de govern “Declaració emergència climàtica”, que ha 
bastit els eixos de les accions i inversions s’han anat succeint al districte. 

Les darreres intervencions urbanístiques mostren una evolució en els usos i els 
programes possibles a l’espai públic, on cada vegada s’és més curós a l’hora de fer-lo més 
accessible, i d’introduir elements que creïn noves funcionalitats d’ús intergeneracional.  

En aquest mandat s’ha treballat intensament en la transformació de l’espai públic i la 
naturalització de la ciutat, com per exemple: 

/ Gairebé 10 milions d’euros en instal·lació i renovació d’escales mecàniques.  
/ Més de 10 milions d’euros en urbanitzacions integrals d’interiors d’illes d’accés 

públic com a Canyelles i la Trinitat Nova. 
/ Transformacions urbanístiques com la de la plaça Sóller, el nou parc de 

l’Aqüeducte o Font d’en Magués, 
/ Les reformes integrals dels carrers Amílcar, Pardo, Llopis amb Pla de Cirerers o 

les escales Matagalls. 

També amb la consolidació de les marxes exploratòries hem pogut radiografiar amb 
perspectiva de gènere el disseny de l’espai públic. 

L’altre ús per excel·lència de l’espai públic no és l’estada sinó el pas. La mobilitat és una de 
les raons per les quals molts espais són dissenyats però també reservats. En un moment 
on la reflexió de la recuperació de l’espai públic per al gaudi del vianant i l’ampliació del 
verd a la trama urbana en detriment d’altres usos està sobre la taula, la implantació de 
canvis en la mobilitat de la ciutat i del districte buscant la seva transformació esdevé tot 
un repte especialment quan es vol fer-ho de forma progressiva. 

En aquest sentit, el període 2019-2023 ha permès avançar en la transformació de la 
mobilitat urbana del districte gràcies a l’increment de carrers amb velocitat limitada a 
30 km/h, la implantació de l’àrea verda a vuit barris de Nou Barris, la instal·lació de 16 
noves estacions del Bicing i tres punts de recàrrega per a vehicles elèctric.  

En relació amb el foment del transport públic hem acomplert amb la necessitat de canvi 
d’explotació del servei de bus a la Zona Nord, internalitzant el servei a TMB. Una demanda 
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veïnal que venia de molt enrere donades les deficiències de servei que arrossegava 
l’empresa SAGALES. 

L’ús intensiu dels espais també requereix un servei de neteja exigent i diligent en tot allò 
que depèn de l’administració. Aquest mandat s’ha fet el canvi de contracte municipal 
de neteja que ha comportat millores del servei com els canvis de contenidors i la 
progressiva substitució dels vehicles de neteja.  

 

Mesura de Govern Declaració 
Emergència Climàtica 
Eixos principals. 
La crisi climàtica afecta les nostres vides i ens afectarà molt més en el futur. A Barcelona, 
segons els escenaris analitzats, es preveu: 

/ Increments de temperatura importants. 
/ Disminució de la pluja acumulada a la ciutat. A més, els esdeveniments de pluja 

extrema seran més freqüents. 
/ Pèrdua d’entre un 30% i un 46% de superfície útil de sorra a la majoria de platges.  
/ Augment del risc d’incendi a Collserola i pèrdua de la biodiversitat. 
/ Empitjorament de la qualitat de l’aire. 
/ Afectació a les infraestructures necessàries per al correcte funcionament de la 

ciutat, com la xarxa de clavegueram. 

Després de la crisi de la Covid-19 van aparèixer algunes conclusions que han impactat en 
aquest tema: 

/ S’ha pogut comprovar com la davallada en la mobilitat amb mitjans de transport 
de combustió han permès obtenir ràpidament uns nivells de qualitat de l’aire 
òptims. 

/ La importància de generar una ciutat de proximitat, la ciutat dels 15 minuts, on els 
serveis essencials són a prop de casa, permetria una important reducció de la 
mobilitat.  

/ Si no es lluita i es mitiga la situació d’emergència climàtica en què estem ara 
mateix, hi haurà més probabilitats de produir-se noves crisis sanitàries. 

D’aquesta necessitat d’actuació es van identificar un seguit de reptes que han inspirat 
moltes accions que s’han anat desenvolupant durant aquest mandat: 

Reptes pel canvi de model urbà: incrementar el verd urbà, generar una ciutat 
policèntrica on tots els principals serveis estiguin a una distància propera, dotar d’eines en 
clau climàtica als instruments urbanístics: normativa urbanística, indicadors, rapidesa i 
mecanismes de finançament i evitar la pèrdua de biodiversitat. 

Reptes del canvi de model de mobilitat i infraestructures: afavorir un canvi de model 
de mobilitat que derivi en més i millors espais per a persones vianants i per a la mobilitat 
activa i sostenible, reduir les emissions del transport motoritzat, millorar les condicions de 
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circulació per al transport públic, reduir l’ús del vehicle privat motoritzat sense aguditzar 
les desigualtats, afavorir el model d’última milla en el transport de mercaderies. 

Reptes del canvi de model d’energia: Impulsar la rehabilitació del parc d’edificis (públics 
i privats) per a millorar l’eficiència energètica, incrementar la presència d’instal·lacions de 
generació d’energia, fer realitat l’autoconsum compartit. 

Reptes del canvi de model econòmic: impulsar un canvi de model econòmic, més just i 
sostenible, apostant per l’economia circular, promoure el turisme sostenible 
compatibilitzar i complementar la fiscalitat social i climàtica, generar incentius econòmics 
per a activitats més sostenibles mitjançant la fiscalitat climàtica. 

Reptes del canvi de model de consum i de residus: visibilitzar totes les emissions 
relatives al nostre consum, transitar d’una economia lineal a una economia circular, 
canviar el model cap a l’objectiu de residu zero. 

Reptes del canvi de model d’alimentació: promoure aliments locals i ecològics, millorar 
l’accessibilitat (física i econòmica) d’aliments sans, justos i sostenibles, especialment a la 
població en situació de vulnerabilitat, promoure dietes més saludables i baixes en 
emissions, promoure l’agricultura urbana i periurbana, desenvolupar model 
agroalimentari local i sostenible per reduir estructuralment el malbaratament alimentari. 

Canvi del model cultural i educatiu: ser coherents entre allò que diem i allò que fem. Fer 
més pedagogia interna dels compromisos adquirits en relació amb la crisi climàtica com 
a administració/entitat/empresa, trobar vies per arribar a tothom, a tots els barris, afermar 
l’educació per la sostenibilitat i la justícia global al sistema educatiu formal, incorporar els 
reptes de la sostenibilitat i l’emergència climàtica en el debat cultural, guanyar 
complicitats amb diferents col·lectius amb influència, facilitar el desenvolupament de 
projectes col·lectius d’aprenentatge. 

Tenir cura de la salut, el benestar i la qualitat ambiental: reduir la vulnerabilitat de les 
persones en la crisi climàtica, disminuir les emissions de NOX, i PM’s, principals 
contaminants locals que afecten directament a la salut, reduir la vulnerabilitat i la pobresa 
energètica, millorar el confort tèrmic i acústic de la ciutat, millorar el coneixement de 
l’impacte del canvi climàtic sobre la salut i sobre les desigualtats socials i de gènere, 
prevenir i controlar la possible alteració de la distribució geogràfica i estacional dels 
vectors (mosquits i altres) i les malalties que poden transmetre. 

Tenir cura de l’aigua:  garantir la capacitat d’abastament del municipi davant 
l’agreujament dels episodis de sequera, reduir el consum del 10% d’aigua potable de la 
ciutat i la seva substitució amb recursos hídrics alternatius, minimitzar els desbordaments 
de la xarxa de clavegueram i els abocaments d’aigües sense tractar al mar i als rius deguts 
a les pluges torrencials, protegir el litoral davant de la inundació marítima agreujada pel 
canvi climàtic. 

 

Transformació de l’espai públic. 
El Districte segueix transformant l’espai públic per tal d’afavorir l’espai destinat a la 
ciutadania en detriment a l’ús individual de vehicles i en aquest sentit s’ha impulsat i 
realitzat les següents intervencions: 

Urbanització integral d’interiors d’illes a Canyelles.  
L’objectiu del projecte és la reurbanització dels interiors públics consolidats del barri de 
Canyelles, delimitats pels carrers de la ronda de la Guineueta Vella, el carrer d’Ignasi 
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Agustí, Federico García Lorca i el lateral de Via Favència amb l’objectiu de millorar les 
condicions i adaptar els interiors d’illa, els carrers i les places a les circumstàncies actuals 
de mobilitat, accessibilitat, enllumenat, materials i renovació de serveis. En aquest 
mandat hem reurbanitzat l’abast que contemplava la  fase 1 del projecte amb una inversió 
de 5,6 milions d’euros. 

S’ha fet la instal·lació de dos ascensors al tram d’escales que van del carrer Miguel 
Hernández al carrer Ignasi Agustí, per donar solució d’accessibilitat als habitatges i també 
millorar de l’accés als equipaments de la part superior del barri. Creació d’un nou accés a 
l’escola bressol des de les escales d’accés al carrer Ignasi Agustí, des de Miguel Hernández. 
Millora de les seccions dels vials dels carrers  de Miguel Hernández i d’Antonio Machado.  

 

 
 
Reurbanització de la Plaça Sóller.  
Amb una inversió de 5.298.783 € s’ha transformat la plaça en un espai enjardinat més 
accessible, d’ús polivalent i amb zones noves d’esbarjo i de pràctica esportiva. El projecte 
també ha implicat la reforma i l’ampliació de l’equipament La Bòbila amb criteris de 
sostenibilitat i eficiència energètica. 

Reurbanització illes interiors Canyelles. 
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Execució de la reurbanització d’interiors a la Trinitat Nova entre els carrers 
d’Aiguablava i Portlligat.  
Amb una inversió total de més de 6 milions d’euros, dels que 4,8 pertanyen al pressupost 
d’aquest mandat, Les obres de reurbanització dels interiors de l’illa han permès resoldre 
les barreres arquitectòniques, els traçats i la seguretat del barri. S’ha creat un sistema de 
plataformes accessibles per a tothom, nou mobiliari urbà, una zona per fer exercici, 
millores en el paviment i en la il·luminació i major presència d’espais verds. 

  

 

En una segona fase es va instal·lar un ascensor per facilitar l’accés al carrer Aiguablava a 
prop de l’accés de l’estació de metro Trinitat Nova. 

 
Construcció del parc de l’Aqüeducte.  
Amb una inversió de 3.008.985 euros s’ha generat un nou parc on abans hi havia l’antic 
camp de futbol del barri. Aquest lloc s’ha transformat en un gran espai accessible i 
connectat amb la serra de Collserola sense barreres físiques, per poder passejar-hi sense 
pujar esglaons.  
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Al llarg del recorregut hi ha diferents zones. El parc disposa de tres terrasses amb 
tobogans i altres elements de joc per als infants, una pista amb grada serveix com a camp 
de futbol 7, una pista de bàsquet, una zona d’aparells de gimnàstica per a persones grans 
i vuit pistes de petanca. S’ha fet una inversió de 200.000 euros en l’aqüeducte per 
disposar d’un nou enllumenat. 

Els llums ressalten la bellesa del conjunt arquitectònic, que es va construir a finals del 
segle XIX per abastir d’aigua la ciutat des de les rieres de Ripoll i Caldes. 

 

Reurbanització dels entorns de l’església del mental.  
En el camí de la recuperació de l’església del mental estem urbanitzant el seu entorn. 
Amb una inversió d’1.930.000 € es convertirà en una nova àrea verda que s’unirà al parc 
Central de Nou Barris. Així, es generarà un nou espai públic que relligarà amb els 
equipaments de l’entorn de la plaça Major de Nou Barris, el mateix parc i els edificis 
residencials de l’àmbit. 

 

Estem executant la reurbanització de les escales Matagalls amb una inversió 
d’1.885.000 €. Les escales estaran integrades i ambientades dins del nou jardí. Discorreran 
pel mig del jardí, separades dels edificis. Als carrers Fabra i Puig i Ordesa es construiran 
unes grades escalonades que permetran fer una transició més suau entre els carrers i el 
jardí, i que la gent hi pugui asseure’s. A l'interior es crearan dues zones de repòs amb 
mobiliari urbà, com ara cadires, bancs i papereres. També es plantarà nou arbratge i 
plantes arbustives i s’instal·larà un nou enllumenat. 

 

Hem reurbanitzat els carrers Amílcar amb un pressupost de 417.566 euros i Pardo amb 
pressupost de 472.196 euros, fent aquests dos trams de carrer més accessibles. 

 

Canvi de tecnologia de les bombes de la Font del Parc Central amb una inversió de 
900.000 €. Aquesta intervenció permet estalviar energia a més de resoldre un conflicte 
d’ocupació d’espai amb la futura escola bressol a la masia Can Carreras. 

 

Reurbanització del carrer Mina de la Ciutat. Amb una inversió d’1.136.638 euros s’ha 
millorat l’accessibilitat amb l’ampliació de les voreres, la renovació de l’enllumenat, la 
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col·locació de nou mobiliari urbà, el soterrament de les línies aèries i l’adequació de la 
xarxa de clavegueram. A més, s’hi ha col·locat parterres amb vegetació i s’ha plantat nou 
arbrat. 

També s’ha creat una rotonda, a la cruïlla del carrer de la Mina de la Ciutat amb el passeig 
del Bosc de Roquetes, per organitzar el trànsit i permetre el canvi de sentit dels vehicles. 

En aquest moment s’ha encarregat un projecte per modificar la proposta de voluminosos 
que es van instal·lar durant l’obra i substituir-los per mobiliari urbà, o directament alliberar 
espai a la vorera. 

 

Reurbanització de tram del carrer Pla dels Cirerers amb el carrer Llopis.  
Amb una inversió d’1.300.000 €  s’ha reurbanitzat aquesta part del vial amb l'objectiu de 
millorar i augmentar la connectivitat dels diferents punts i espais que es creen entre els 
carrers. La intervenció permetrà millorar la continuïtat per als vianants des de l'estació de 
Roquetes al barri, augmentar l’ample de les voreres per guanyar espais destinats als 
vianants i dotar els carrers de mobiliari urbà, enllumenat i arbrat i garantir-ne un ús més 
fàcil i ambiental. També des del districte hem impulsat el redactat del projecte de la 
reurbanització de la placeta Llopis – Alvarado que es podrà executar a finals de 2023 
amb una inversió de 250.000 €.  

 

Urbanització de les escales a l’avinguda dels Rasos de Peguera amb connexió amb 
l’estació de tren que ha significat una inversió de 710.000 €. Aquesta inversió dona 
solució a la problemàtica que suposa l’existència d’un camí drecera que s’ha anat formant 
pel pas dels veïns de la zona per estalviar-se els llargs recorreguts d’accés a la part alta del 
barri. La drecera té un fort pendent i per això es considera perillós utilitzar-la com a pas 
habitual. La proposta de noves escales replanteja i reordena els diferents passos existents, 
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d’accés a les plataformes i terrasses dels blocs d’habitatges. Es construeixen unes escales 
des del viaducte de l’estació de Torre Baró fins a la part alta i un tram baix que connecta 
directament el viaducte del ferrocarril fins al gual de la part baixa de l’avinguda Rasos de 
Peguera. Les escales projectades facilitaran la comunicació vertical amb el traçat més 
directe possible. 

 

Urbanització dels entorns i connexió del carrer Pedraforca amb el carrer Agudes.  
Amb una inversió de 4.741.748 € s’ha generat un nou vial per a vehicles que connecta el 
que fins ara era el final del carrer Pedraforca amb el de Les Agudes. D’aquesta manera, 
deixa de ser un carrer de doble sentit i passa a tenir sentit únic, fet que permet al veïnat 
guanyar un espai molt més pacificat i una connexió que els permet sortir del barri amb 
més agilitat. Aquest nou vial, exclusivament per a vehicles, s’acompanya d’un nou camí 
per a vianants. 

 

Gran manteniment a la rambleta de Pablo Iglesias.  
Amb una inversió 206.476 € s’ha unificat l’ordenació de tota la rambla amb un únic 
paviment i una amplada regular de parterres. S’ha posat en normativa les tres parelles de 
guals amb encaminaments i pendents. S’ha col·locat nous bancs i executat l’obra civil de 
canalitzacions per a la xarxa de reg i d’enllumenat públic. 

 

Gran manteniment als Interiors de l’illa Isard / Esquirol Volador. Amb una inversió de 
245.412 € es vol resoldre els problemes de mobilitat associats a l’estat del paviment de 
l’interior, revisió de parterres i escocells. S’executarà durant el segon trimestre del 2023. 

 

Gran manteniment als Interiors de l’illa Gasela / Isard. Amb una inversió de 300.778 € 
es vol resoldre problemes de mobilitat associats a l’estat del paviment de l’interior, revisió 
de parterres i escocells. S’executarà a finals del 2023. També s’invertirà en millores del 
clavegueram de les finques d’aquesta illa. 

 

Urbanització de l’entrada de la Font Magués, fase 1 del parc central de Torre Baró. La 
inversió de 998.545 € ha permès construir un camí per a vianants, accés al parc, generació 
d’una zona d’estada i la instal·lació d’enllumenat i la plantació de vegetació en zones 
degradades. 

 

Urbanització al carrer Castelldefels a Torre Baró.  
Amb una inversió d’1.540.000 € s’està urbanitzant aquest solar per dotar-lo de verd. 

 

Urbanització del carrer Escultor Ordóñez 177U-191 i carrer Horitzontal 9-17.  
S’executarà durant el 2023 amb una inversió de 324.196 d’euros. 

 

Reurbanització de l’espai pública al balcó d'equipaments de Can Peguera que implica 
el tram del carrer de Beret, des del límit del Turó de la Peira amb el “balcó d’equipaments” 
fins al carrer de Vila-Seca, els jardins i la pista esportiva del Centre de Dia Llar – Residència 
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Dr. Pi i Molist, el carrer de Biure, el “balcó d’equipaments” des del carrer de Beret fins a 
l’associació juvenil “Tronada”, així com els trams del carrer de Ribelles i el carrer de 
Cornudella des del carrer de Biure fins al carrer de Quer.  

Aquesta primera fase amb una inversió de 3.900.000 €  s’ha refet les escales adaptades 
amb un ascensor amb parada intermèdia al Centre de Dia Llar – Residència Dr. Pi i Molist. 
També s’ha refet la connexió des del carrer de Vila-Seca al “balcó d’equipaments” de 
forma independent, i s’ha creat escales a la nova plaça de Biure. 

La connexió entre el Turó de la Peira i la franja d’equipaments també s’ha millorat amb la 
creació d’un nou accés mitjançant escales. 

D’aquesta manera, els punts de connexió actuals, sumats als que s’han intervingut, han 
afegit flexibilitat i multiplicitat de recorreguts que comuniquen els tres nivells actuals del 
barri de Can Peguera, no només entre ells, sinó amb altres punts dels barris adjacents. 

 

Millores als parcs del districte: 
/ Instal·lació d’estructura de cal·listènia sobre la Ronda de Dalt. Espai per a la 

pràctica d’esport a l’aire lliure entre els barris de Canyelles i Guineueta: 208.628 
euros. 

/ Instal·lació de màquines gent gran al parc Josep Serra Martí amb una inversió de 
45.711 euros. 

/ Manteniment de parcs:  
o Parc central de Nou Barris: amb una inversió de 200.163 euros, es farà 

substitució de paviments, un nou passeig de vianants al costat del carrer de 
Vilalba dels Arcs, zones de jocs infantils properes a carrer Marie Curie amb 
Passeig Fabra Puig, eliminar zona inundable i plantar arbres d’ombra per a 
la zona dels jocs infantils de la Balena. 

o Parc de Can Dragó: amb una inversió de 435.068 euros, es farà una revisió 
de l’arbrat i el verd al voltant de les Quàdrigues. 

/ Obres de millora als parcs infantils ja existents. 
/ Mobiliari esportiu als parcs:  

o Bossa mobiliari d’esports als parcs. Inversió extraordinària per omplir els 
parcs de taules de ping pong i cistelles de Basket (29 elements) La inversió 
ha estat de 100.000 euros. 

 

La balena arriba al Parc Central de Nou Barris.  
Hem posat en marxa a l’espai de jocs singulars al Parc Central de Nou Barris: la balena, 
una nova zona de jocs infantils que consta de dues grans estructures que tenen la forma 
d’aquest animal marí i que neden juntes, acompanyades d’altres elements de joc inspirats 
en el seu ecosistema. 



 

 104 

Aquest espai disposa de diferents espais de jocs per als infants: tobogans, laberint, 
hamaques de cordes, zona escalable, vaixell per a ser compartit per diferents infants 
alhora i una aleta mòbil que permet el balanceig. 

 

Escales mecàniques: substitució d'obsoletes per unes de noves. 
Amb una inversió de 3.258.048 € es canvien els 
següents trams: 

/ Avinguda dels Rasos de Peguera – Zona 
Esportiva (sis trams) 

/ Avinguda dels Rasos de Peguera – Mercat 
(dos trams). 

També es farà intervenció de manteniment 
integral a: 

/ Trinitat Nova accés a carrer Aiguablava. 
/ Canyelles accés a carrer Via Favència.  

 

Redacció de projecte d’una nova plaça a l’entorn del mercat de Montserrat.  
Amb una inversió de 182.081 € s’està redactant el projecte executiu de creació d’aquesta 
nova plaça que serà l’entorn del nou mercat, facilitant la comunicació entre el barri de 
Roquetes i el barri de Verdun. Incorporant jocs infantils aprofitant la diferència de cota 
existent. Enderroc d’una part de l’antic mercat per obrir la plaça, manteniment de part de 
l’estructura en una altra part com a memòria i pèrgola, i conservació de l’edifici de l’antic 
mercat en la part alta per a un nou equipament. 

 

Redacció de projecte de la remodelació de la plaça de Roquetes. 
Aquesta intervenció resoldrà els problemes de filtracions que pateix el pàrquing que està 
sota la plaça, corregint la canalització de les aigües recollides, que ara passen per dins del 
pàrquing, perquè passin per una canalització per fora, reforçant la impermeabilització. 
També consistirà en la instal·lació de mobiliari compatible amb el fet de tenir un pàrquing 
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a sota. Aquesta intervenció té un cost previst d’1.160.000 € i està programada dins de la 
bossa d’inversió de Pla de Barris per a final del 2023. 

 
Intervenció en talussos per a la millora de la seguretat a la via pública.  
Amb una inversió de  850.000€ es millorarà la seguretat instal.·lant elements de protecció 
als vianants a: 

/ c/ Llobera (pl. Salvador Puig Antich). 
/ c/ Vall d’Ordesa, 36. 
/ av. Rasos de peguera, 161. 
/ av. Rasos de peguera, 56. 

 

Manteniment i millores a Francesc Layret i entorns.  
Execució de millores al mobiliari urbà, la jardineria i reparacions al paviment de la plaça 
Francesc Layret i entorns. Inversió acumulada de 165.000 euros. 

 

Iniciativa de reforestació de la Serra de Collserola.  
Proposta feta pels pressupostos participatius, es va procedir a invertir 50.000 euros en la 
vegetalització de zones de Collserola que es trobaven desnaturalitzades. La intervenció es 
va fer en coordinació amb el Consorci de Collserola, que ens va assessorar en les espècies 
idònies per a realitzar aquesta intervenció. 

 

Millores al parc de Can Dragó.  
En aquest parc, uns dels més utilitzat al districte, comparteixen espais de zona verda amb 
instal·lacions esportives. Per una banda, invertirem 435.068 euros en gran manteniment 
en la zona de les quadrigues. A més, fruit d’una de les iniciatives de pressupostos 
participatius “Creem un parc inclusiu a Can Dragó” hem fet un avantprojecte que 
planifica la futura urbanització de la zona de Can Dragó, encara està pendent de fer, 
l’espai entre l’avinguda Rio de Janeiro i el camp de futbol de Porta.  

En una primera fase es reconvertirà l’actual àrea d’esbarjo de gossos en un parc infantil 
inclusiu, inversió ja prevista per a final de 2023 amb una dotació de 578.000 euros i la 
generació d’una nova àrea d’esbarjo de gossos entre el camp de futbol i el passeig de 
l’avinguda Meridiana. En una segona fase es podrà acabar la urbanització de la resta de 
l’espai, generant unes noves pistes de petanques i un espai de cal·listènia. 
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Hem iniciat la recuperació del solar de Pintor Alsamora que està al costat del 
cementiri de Sant Andreu.  
Està qualificat de zona verda i es va promoure un procés participatiu al barri per trobar 
idees de futurs funcionals per al futur parc que s’hi construirà. Tenint l’avantprojecte del 
futur nou eix verd que pujarà des de Can Dragó fins als jardins d’Alfavia, aprofitant la 
municipalització de l’antic camp de futbol de la Damm.  

En una primera fase podrem executar una inversió de 700.000 € per fer realitat el 
projecte “Fem un parc agrari urbà a Can Valent.” Projecte que va sortir dels 
pressupostos participatius i que es podrà executar a final del 2023. Aquest projecte 
contempla horts urbans que seran una versió millorada dels que hi ha actualment davant 
de la masia Can Valent. De fet, el que es farà és traslladar-los en millors condicions. Això 
permetrà: consolidar el projecte d’aquests horts dins d’una solució homogènia de tot el 
solar en una idea d’eix verd i alliberar l’espai actual millorant la mobilitat i l’accessibilitat 
cap a la masia de Can Valent. 

Instal·lem bancs adaptats per a la gent gran.  
Inversió de 50.000 euros per a la substitució dels bancs de la Via Júlia i dels voltants de 
Can Dragó per bancs adaptats a la gent gran. 

 

Millores plaça de Verdun i entorns.  
Amb una inversió de 573.770 euros El projecte té com a objectiu principal la 
reurbanització de la plaça i dels dos carrers de vianants del seu entorn, per millorar la seva 
accessibilitat i promoure-hi la convivència del veïnat. La reurbanització podrà incloure 
elements tàctics. Les obres estan previstes que s’iniciïn a final de 2023. 

 
Transformació dels jocs infantils a Rosario Pi. Amb una inversió de 555.000 euros a 
realitzar durant el 2023 s’ha projectat un canvi complet d’aquest espai de jocs infantils.  

 

Redacció de projecte de l’entorn escolar d’Amor de Dios amb carrer Trabau. Aquest 
projecte, en redacció, permetrà no només fer una intervenció de protecció en el centre 
escolar sinó també una reurbanització de l’entorn. 
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Rec Comtal. Itinerari veïnal i ciclista. Dins del marc dels fons Next Generation es farà un 
camí lateral per a vianants i bicicletes entre Vallbona i la Trinitat Vella i la recuperació la 
fauna del lloc amb refugis per a peixos i amfibis. La inversió serà de 3,3 milions d’euros. 

 

Transformació integral del Parc del Turó de la Peira. S’ha redactat un projecte a partir 
d’un procés participatiu per a la remodelació d’aquest parc, posant ordre a itineraris i 
espais i així aprofitar millor els usos que se’n fan, orientant-los a experiències familiars. 
Aquesta intervenció protegirà la vida del parc alhora que resoldrà les actuals barreres 
d’accessibilitat. 

La reforma divideix el Parc del Turó de la Peira en quatre grans zones, on es preveuen 
intervencions diferenciades. A grans trets, es concentra l’activitat a la part baixa i es 
reserva la part alta com a espai natural. 

L’abast del projecte fa necessari abordar-lo en dues fases, sent la primera inversió de 
2.250.000 € que començarà a final del 2023. 

 

Reurbanització dels entorns dels carrers del Molí i Flor de Neu i els espais propers a la 
residència de gent gran.  
Aquesta inversió d’1.175.000 € millorarà l’espai públic d’aquesta zona nord del barri, els 
entorns dels carrers del Molí i Flor de Neu i els espais propers a la residència de gent gran, 
per tal de millorar la seva accessibilitat, mobilitat i el verd urbà. Promourà aquesta 
actuació de millora per a potenciar les relacions socials i  comunitàries, amb especial 
mirada cap a les necessitats de la gent gran i els infants i joves. Es proposa actuar sobre 
les zones d’estada, generar espais de joc infantil i espais esportius d’ús lliure. L’inici d’obres 
està previst per a final de 2023. 

 

Intervenció de millora les voreres a l'avinguda Rio de Janeiro entre el carrer de Vèlia i 
el passeig de la Ciutat de Mallorca.  
Fruit dels pressupostos participatius farem una intervenció de millora en aquest àmbit 
amb una inversió de 270.000 euros a partir de final de 2023. 

 

Manteniment fet pel districte a la via pública.  
Hem invertit 4.621.355 € en la millora progressiva de l’espai públic, eliminant barreres de 
mobilitat, incrementant elements de seguretat viària o incrementant el verd en 
conceptes com: 

/ Asfaltats de carrers. 
/ Desbrossades prop a Collserola. 
/ Retirada de runa i brutícia en solar públics buits . 
/ Semaforització. 
/ Enllumenat. 
/ Soterrament de línies elèctriques. 
/ Instal·lació de mobiliari urbà. 
/ Vegetalització de parterres. 
/ Reparacions de voreres. 
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/ Desbrossades a tocar a Collserola. 
/ Retirada de runes a Torre Baró. 
/ Soterrament de línies elèctriques a Torre Baró. 
/ Millores d’accessibilitat a la via pública. 

 

El desenvolupament de cobertes en equipaments i habitatges amb serveis que 
incloguin cobertes verdes, elements de captació d’energies renovables, dipòsits d’aigua 
pluvial o reflectant. Nou Barris ja disposa d’una capacitat de producció d’energia 
fotovoltaica de 864.963 KWh/any i 742 usuaris de Barcelona energia. 

S’ha impulsat el corredor verd urbà amb especial atenció al Corredor Ciutadella – 
Collserola que significa els treballs de millora de les entrades al parc natural des dels 
nostres barris de muntanya.  

S’ha treballat intensament per millorar els espais per a les persones vianants i la 
mobilitat activa, amb les següents iniciatives i accions entre d’altres: 

/ Millorant l’accessibilitat, amplitud i confort de les voreres, augmentant les zones de 
vianants, la millora de la mobilitat vertical amb escales mecàniques i ascensors, 
incrementant el nombre de carrers pacificats. 

/ Inversió per a la millora del confort dels ascensors de Roquetes per reduir la 
temperatura a l’estiu, instal·lant elements que reflecteixen la llum solar.  

 
Construcció i millora d’escales mecàniques a Ciutat Meridiana (Fase 1 i 2) 
Nou Barris té unes escales mecàniques noves a Ciutat Meridiana que comuniquen el 
carrer de les Agudes i l’avinguda dels Rasos de Peguera i permeten donar resposta a les 
dificultats d’accessibilitat que hi ha a la zona a causa dels desnivells.  

 

A més, s’ha aprofitat per reurbanitzar els entorns 
de les escales amb uns jardins nous. 

Es tracta d’un projecte del Pla de barris que 
disposa d’una inversió de 6,6 milions d’euros. 

A més de la instal·lació de les escales mecàniques, 
també s’ha urbanitzat els entorns.  

Així, com nous itineraris accessibles, que inclouen 
els passatges d’accés als habitatges, s’han creat 
noves zones de descans amb nou mobiliari urbà i 
enllumenat i s’han arranjat els espais verds 
existents amb noves plantacions. 

Finalment, s’ha creat una nova zona de jocs 
infantils i s’han renovat les xarxes de serveis, de 
reg i de clavegueram.  
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Mobilitat. 
El districte de Nou Barris té un seguit de característiques que fan que la mobilitat s’hagi 
d’analitzar amb una mirada singular. El fet de ser la porta del Nord de Barcelona i estar 
ubicat tocant Collserola fa que tots els vessants de mobilitat (trànsit privat, transport 
públic, bicicletes i patinets, vianants a peu...) s’hagin de mirar tenint en compte els 
hàndicaps que afegeix l’orografia de molts barris del districte. Aquesta és la sensibilitat del 
Districte quan valorem les solucions que es posen en marxa a l’hora de fer canvis en les 
opcions de mobilitat del territori. 

Quant a la millora de l’oferta de transport públic, aquest període destaca per: 

/ La transformació del servei de bus de la zona nord, 
/ La implantació del bus a demanda a Vallbona. 
/ L’increment de carrers amb velocitat limitada a 30 km/h. 
/ La implantació de 16 noves estacions del Bicing. 
/ El creixement ordenat de carrils bici. 
/ Tres punts de recàrrega per a vehicles elèctrics. 

Transformació de les línies de bus de la Zona Nord.  
El servei de bus que connecten Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona s’estava operant 
per l’empresa SAGALES. Aquesta sol·lució havia sigut denunciada moltes vegades pel 
veïnat argumentant un servei força deficient, amb manca de compliment d’horaris i una 
elevada taxa d’avaries sense substitució de vehicles.  

Aquests fets ens van motivar a executar l’absorció d’aquestes línies per a la seva 
explotació directament de TMB. El canvi de línies va estar precedit per un seguit 
d’inversions per millorar l’accessiblitat de les parades de bus a Torre Baró i la part alta de 
Ciutat Meridiana. De les línies 80 i 81 va néixer la 180. De la línia 82 va néixer la 182 i de la 
línia 83, després de la reivindicació veïnal, es va trobar una solució amb una nova línia 183. 

Es van estudiar diferents circuits i es van compartir amb els veïns i veïnes dels barris de la 
zona nord. En l’actualitat la línia 183 presta un servei amb millors freqüències de pas que 
l’antiga 83. La línia 182 ha resolt els problemes d’irregularitats del tram de pujada cap a 
Torre Baró. La línia 180 ha passat a una solució de bus a demanda, havent provat durant 
un temps a connectar-se amb Vallbona per quedar-se finalment en un trajecte exclusiu a 
Torre Baró.  

De tots aquests canvis va néixer també un nou Bus a demanda de Vallbona. Hem iniciat 
aquest 2023 estrenant el bus a demanda exclusiu per al barri. És el tercer que s’implanta a 
Nou Barris (dos a Torre Baró i aquest nou a Vallbona). Aquesta nova línia és l’escissió de la 
180 i implica que la línia 180 redueix a la meitat el temps d’espera, amb un interval 
d’espera per sota dels 20 minuts. Per tant, millorem el servei i la connexió amb els 
equipaments del barri (CAP, Biblioteca Zona Nord, Mercat, Renfe i metro), creant un 
enllaç directe entre Vallbona Nord i Vallbona Sud, fins ara inexistent, així com amb la 
Trinitat Nova.   
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En total a la zona nord s’ha implantat: 

/ 2 bus de barri: 182 i 183. 
/ 3 bus a demanda: 180, 197 i 199. 

Aquestes línies de bus es connecten també a altres línies de bus que arriben a Ciutat 
Meridiana com la D50 i la 62. 

 

La implantació de l’àrea verda al districte ha millorat substancialment l’oferta 
d’aparcament en superfície per als veïns i veïnes. Cada estudi de cada barri en què s’ha 
implantat l’àrea verda va evidenciar un dèficit d’oferta amb relació a la necessitat dels 
veïns i veïnes. L’experiència que ens ha donat tot aquest procés de canvi és que darrere 
de cada implantació hi ha hagut una millora en l’oferta d’aparcament per als veïns, 
generant oportunitat d’aparcament durant el moment del dia en què l’àrea verda està 
activa. També ha permès a l’Ajuntament fer un millor seguiment dels casos 
d’abandonament (i retirada) de vehicles abandonats, aprofitant la vigilància afegida a 
cada àrea verda. 

A inicis d’aquest mandat no hi havia cap plaça d’àrea verda al districte de Nou Barris. De 
forma progressiva, amb l’aturada de la pandèmia pel mig, s’ha anat implantant l’àrea 
verda fins a arribar a vuit barris de Nou Barris: 

/ Vilapicina i la Torre Llobeta. 
/ La Prosperitat. 
/ Porta. 
/ El Turó de la Peira. 
/ Can Peguera. 
/ La Guineueta. 
/ Verdun. 
/ La Trinitat Nova. 

Havent arribat a la implantació de l’àrea verda al barri de Trinitat Nova a inicis del 2023, es 
va decidir aturar el desplegament a la resta de barris que estan per sobre de la Ronda de 
Dalt incloent els que identifiquem els barris de la zona nord. Això ens donarà temps per 
fer, per una banda informació de com evoluciona l’àrea verda als barris implantats així 
com per l’altre,  temps per preparar la implantació en els barris que falten, tenint en 
compte els reptes que ens planteja l’orografia d’aquests barris. 

 
 

2019 2020 2021 2022
ÀREA Blava 206 185 200 281
ÀREA Verda 88 686 3.716

Exclusiu Residents
DUM 4 25 135 661
Places Regulades 210 298 1.021 4.658
Evolució anual -5 88 723 3.637
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Hem recuperat el pàrquing de la plaça Eucaliptus a Torre Baró. Aquest aparcament de 
137 places portava tancat des de la seva construcció el 2011 després que REGESA no 
pogués fer-ne la comercialització. Ara, hem posat a punt la primera planta i posarem a 
lloguer un total de 54 places. 

 

Hem començat la recuperació / comercialització de les places d’aparcament 
municipals de la Trinitat Nova. Des de la construcció de l’última promoció de l’INCASOL 
al barri de la Trinitat Nova, s’havia aturat la comercialització d’algunes places 
d’aparcament arribant a acumular-se més de 200 places buides. Durant el 2023 es 
tornaran a comercialitzar. 

 

Nous usos dels aparcaments. S’ha aprovat un Pla Especial el 2023 que permet 
evolucionar els usos dels pàrquings públics, però també privats, repartiment de 
mercaderies, estacions d’intercanvi de bateries, punts de recàrrega de vehicles elèctrics, 
màquines de vending, consignes intel·ligents o refrigerades, caixers automàtics i 
armariets de serveis. Aquest pla és aplicable a tots els aparcaments de rotació i d’ús 
públic, tant de titularitat pública com privada. Inclou també els que estan ubicats en el 
subsol de l’espai públic (carrers, espais lliures, mercats) i els que estan situats en edificis, 
sempre que puguin garantir un mínim de 40 places de rotació. 

 

Vam ampliar la cobertura de Bicing a Nou Barris permetent cobrir barris on hi no 
arribava: Canyelles, les Roquetes, Verdun, la Trinitat Nova i Ciutat Meridiana. A més es va 
doblar el nombre de bicis elèctriques, fet especialment important pels barris de Nou 
Barris per superar les dificultats orogràfiques dels itineraris dels barris de muntanya. 

 

 
 

Districte

nº estacions 

bicing 2019

nº estacions 

noves

nº total estacions 

bicing

Ciutat Vella 60 4 64

Eixample 101 5 106
Sants-Montjuic 38 12 50

Les Corts 28 7 35
Sarrià-Sant Gervasi 32 4 36
Gràcia 13 9 22
Horta-Guinardó 12 23 35

Nou Barris 13 16 29

Sant Andreu 40 7 47
Sant Martí 85 10 95

TOTAL 422 97 519
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Implantació de 3 nous de carril bici- S’han 
implantat 2 carrils bici per connectar el carril 
bici de Rio de Janeiro amb l’avinguda 
meridiana.  Un en sentit mar pel carrer 
Rosello i Porcel i un altre en sentit muntanya 
pel carrer Pintor Alsamora. 

A finals de 2023 s’implantarà un carril bici al 
carrer Escòcia en sentit cap a l’avinguda 
Meridiana. Aquesta inversió de nou carril bici 
anirà acompanyada d’una millora 
d’accessibilitat a l’altura del carrer Escòcia 
amb Costa i Cutxar i Felip II.  

Preparant nous carrils bici amb la redacció del Projecte del carril bici que baixarà a 
calçada l’actual carril bici d’Arnau d’Oms entre Felip II i Fabra i Puig. Aquest projecte 
dona continuïtat a aquest carril bici sobre calçada creuant Fabra i Puig fins a Pintor 
Alsamora, connectant amb el carril bici de Rio de Janeiro i el de la connexió de Rio de 
Janeio amb l’av. Meridiana per Pintor Alsamora. 

Durant el 2023 també es redactarà el projecte executiu del carril bici del passeig 
Valldaura entre la plaça Karl Marx i la plaça de la República. Aquest carril bici serà la 
baixada a calçada de l’actual carril bici existent sobre vorera. 

Tant el carril bici sobre calçada d’Arnau d’Oms com el del passeig Valldaura  permetran 
resoldre l’actual problema d’inseguretat dels carrils bici sobre vorera, pel conflicte entre 
usuaris de VMP i vianants. 

També durant el 2023 es redactarà el projecte executiu del carril bici de Fabra i Puig 
que connectarà el passeig Valldaura amb el parc del Turó de la Peira. 

Fruit del debat existent en aquest mandat sobre la possible implantació d’un carril bici en 
sentit pujada pel passeig Fabra i Puig es va decidir encarregar el 2023 un Anàlisi de 
Mobilitat Integral de Fabra i Puig i entorns entre l’avinguda Meridiana i el parc del 
Turó de la Peira.  

Els objectius d’aquesta anàlisi son: 

/ Analitzar totes les opcions de la mobilitat possibles (trànsit privat i públic, VMP, a 
peu...) que es puguin donar en aquest àmbit. 

/ Analitzar les intensitats del trànsit al passeig Fabra i Puig i entorns, en l’actualitat i 
amb les futures remodelacions dels entorns. 

/ Plantejar diferents evolucions de totes les formes de mobilitat analitzades. 
/ Identificar les possibles reubicacions dels serveis a Fabra i Puig i als entorns 

propers, tenint en compte les futures remodelacions dels entorns. 
/ Analitzar el comportament de la mobilitat del passeig amb: l’Avinguda Meridiana, 

actual i futura, la plaça Virrei Amat, i fins al carrer d’Hedilla, incorporant en aquest 
tram final la relació del Passeig Fabra i Puig amb el Parc del Turó de la Peira. 

/ Definir propostes d’evolució de la mobilitat al passeig Fabra i Puig entre l’avinguda 
Meridiana i la plaça Virrei Amat on s’inclogui la implantació del carril bici tenint en 
les limitacions identificades durant l’estudi. 
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/ Definir propostes d’evolució de la mobilitat al passeig Fabra i Puig entre la plaça 
Virrei Amat i el carrer Petrarca com a continuació de les propostes plantejades en el 
punt anterior, tenint en les limitacions identificades durant l’estudi. 

 

Pas inferior per a vianants al pont dels dos ulls, al carrer Oristà.  
La inversió de 2,42 milions d’euros a executar durant el 2023 materialitzarà una nova 
connexió entre el sud-oest i el nord-est de Vallbona i tindrà un ús exclusiu per a vianants 
fins que s’aprovi la modificació del planejament urbanístic de la zona. 

Amb la urbanització temporal, els vianants es desplaçaran pel nou pas inferior, i els 
vehicles i les bicis continuaran transitant pel pas existent. La intervenció, que 
compatibilitzarà les diferències de cota existents als dos costats del pas, crearà espais 
verds en l’entorn per generar un esponjament visual. 

Quan la urbanització ja sigui definitiva, el trànsit de vehicles i bicis es produirà pel nou pas 
inferior, i es deixarà l’actual per al trànsit de vianants. 
 

Senyalització dels interiors d’illa de la Guineueta.  
La Guineueta ha patit durant molt de temps una acumulació de senyalització en els seus 
interiors d’illa. Des del districte hem impulsat la solució a aquest històric problema amb la 
instal·lació de plaques que senyalitzen el nom i els números dels carrers dins les illes 
interiors del barri. Es tracta d’una qüestió important en una zona on les adreces no són 
lineals, sinó que fileres d’edificis, paral·leles o perpendiculars fan servir els noms dels 
carrers que delimiten l’illa. Millorem així la  senyalització als veïns i veïnes  per facilitar 
l’accés i ubicació  a serveis com l’ambulància, bombers o la missatgeria. 

 

Renovació de vies de l’L5 
Durant l’estiu de 2022 es va renovar l’estructura del tram de l’L5 que va d’Horta a la 
Sagrera per resoldre els problemes derivats del desgast i la pèrdua de qualitat dels 
materials ja que s’havia arribat al final de la seva vida útil. Això ha permès reduir molt les 
vibracions i els sorolls que patien els veïns dels barris del Turó de la Peira i Vilapicina.  

La inversió de 15 milions d’euros ha suposat uns treballs sobre un tram de sis quilòmetres i 
han sigut bàsicament retirar tot el conjunt de vies velles i travesses, formigonar la base, 
construir drenatges”, i muntar nous carrils i aparells de via sobre fixacions antivibratòries.  

 

Recuperació del Pàrquing a la Plaça Eucaliptus, Torre Baró 
A finals de 2021 vam rescatar aquest aparcament “fantasma” que portava tancat des de la 
seva construcció. En aquest temps fins a inici del 2023 hem treballat per adequar i 
habilitat la comercialització. Per tal de no esperar molt més s’ha decidit obrir-lo per fases 
en el moment que les plantes es vagin adequant. Durant el primer semestre del 2023 
s’obrirà la primera planta amb 54 places d’aparcament. 

 

Redacció del projecte dues passarel·les metàl·liques per sobre de l’aqüeducte del 
torrent del Bosc Llarg per unir Ciutat Meridiana amb el barri veí de Can Cuiàs (Montcada 
i Reixac). Una de les passeres serà per a vianants, mentre l’altra serà per als patinets i 
bicicletes. Les passeres tindran il·luminació però funcional, no de caràcter artístic. Es 
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tracta d’un tram d’un dels dos aqüeductes del barri, datats de finals de segle XIX, que van 
portar aigua a la ciutat des del Vallès.  

 

Hem treballat una alternativa a l’actual trajecte de la línia 11, permetent el seu 
desdoblament i així guanyar en qualitat de servei. Aquesta solució està pendent 
d’implantació a l’espera d’un ajustament del trajecte per la part de Sant Andreu. 

 

Neteja. 
La neteja ha estat una prioritat per l’Ajuntament i pel Districte en particular. Fruit d’això 
durant la postpandèmia es va posar en marxa una prova pilot de “neteja comunitària” als 
barris de Roquetes, Canyelles i Ciutat Meridiana. En 2022 s’amplia a Verdun.  Aquest 
projecte va consistir en reunions setmanals que després van passar a quinzenals, on 
representants de veïns, treballadors del districte, treballadors de l’àrea de neteja, de parcs 
i jardins i de l’empresa de neteja, compartien informació de les rutes de neteja de la 
setmana següent a la reunió i debatien sobre l’èxit de neteja assolit la setmana anterior.  

Aquests projectes van resultar força profitosos, ja que els veïns i veïnes van aprendre molt 
del funcionament del servei, però també els treballadors municipals i sobretot, l’empresa 
de neteja prenia nota dels comentaris, punts foscos i suggeriments dels veïns que 
explicaven el dia a dia del barri.  

L’evolució d’aquest projecte és l’organització de passejades conjuntes entre veïns i veïnes 
del barri (associació de veïns i veïnes i amb més veïns) i personals municipals del districte i 
de neteja per a detectar els punts crítics dels barris i analitzant l’estat general de la neteja. 
Aquestes passejades s’han estès a tots els barris de Nou Barris. 

Darrer l’anunci de canvi de contracte a diferents velocitats es va activar el projecte 
“Cuidem Barcelona” Aquesta iniciativa va mobilitzar recursos extraordinaris a diferents 
barris accentuant la neteja en diferents punts de Nou Barris. També es va generar una 
acció de manteniment a la via pública de manera excepcional per reforçar les accions de 
neteja. El setembre de 2022 va entrar en vigor el contracte de neteja i recollida de residus. 

A l’estiu del 2022 es van fer tres sessions veïnals de presentació del pla Cuidem 
Barcelona i recollida de propostes:  

/ Zona nord de Nou Barris (Ciutat Meridiana, Trinitat Nova, Torre Baró i Vallbona) 
/ Zona Centre (Canyelles, Roquetes, Verdun, Prosperitat i Guineueta). 
/ Zona Sud (Turó i Can Peguera, Vilapicina i Torre Llobeta i Porta). 
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Actualment, tots els barris tenen una Taula de Neteja i Manteniment del programa 
Cuidem Barcelona i asseguren una visita mensual conjunta entre veïns i els diferents 
serveis implicats, per a revisar l’estat del barri. 

Aquestes taules es duen a terme de forma regular, cada mes o dos mesos depenent del 
barri, i tenen com innovador la metodologia, no són taules exclusivament en format 
reunió sinó que incorporen passejades pels barris. 

Des de les passejades als 13 barris, el 2023 s’incorpora l’objectiu de promoure el 
desplegament de campanyes de civisme específiques a cada barri i ajustades a la seva 
realitat i necessitats des de la coproducció i participació veïnal. 

El canvi de contracte de neteja a Nou Barris ha aportat les següents millores: 

/ Estem renovant tots els contenidors del districte, amb un nou model totalment 
tancat que evita les pèrdues que es donen amb el temps als contenidors 
d’obertura bilateral. 

/ Estem agrupant els contenidors per facilitar el reciclatge 
/ Estem reduint les emissions i els sorolls amb una flota 80% elèctrica. Amb la 

implantació hem hagut d’assumir l’endarreriment de disposició d’aquests vehicles 
més pesants pel context internacional.  

/ Estem renovant els contenidors de recollida comercial i dels mercats i en reforcem 
la neteja intensiva anual 

/ Vam incrementar l’escombrada manual 
/ Vam ampliar i intensifiquem la neteja de zones verdes al substituir totalment a 

parcs i jardins en aquesta tasca. Això permetrà també que el personal de parcs es 
dediqui al 100% a preservar el verd i no a netejar. 

/ Es netegen els contenidors una vegada al mes quan abans era cada quatre mesos. 
/ Hem incrementat els aigualejos als carrers. 

A causa de les dificultats de trànsit de vehicles pesants a Torre Baró, estem implantant 
una prova pilot de recollida selectiva a diferents punts del barri de Torre Baró. 
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Convivència, 
civisme i seguretat. 
La realitat diversa del districte es reflecteix en els usos diversos que es fan de les places i 
parcs que hi ha als nostres barris. Fer d’aquests espais de trobada i convivència del 
districte un lloc d’estada amables i segurs ha estat una prioritat per a aquest govern. És 
per això que hem enfocat les accions del Districte a millorar la convivència i crear 
comunitat.  

Per assolir aquest objectiu hem assumit la nostra feina des del reconeixement de les 
diferents iniciatives que comparteixen l’espai, des de la perspectiva física i territorial, la 
generacional, l'econòmica, la social i la cultural, dels recursos econòmics i la xarxa social.  

D’altra banda, també hem dedicat esforços a millorar la vigilància i revertir les situacions 
en què s’ha constatat abús en l’ús de la via pública per part d’algú.  

L’objectiu final és garantir el dret de totes les persones a gaudir de l’espai públic, amb la 
necessitat de l’acció combinada de la responsabilitat i competència de l’administració i la 
corresponsabilitat del territori vers ell mateix.  

Hem endreçat tota aquesta acció de govern en l’aprovació i l’impuls de la Mesura de 
Govern per a la promoció de la convivència a Nou Barris 2022 que fixa els eixos de 
l’activitat per als anys vinents. Aquesta mesura de govern, actualitza l’anterior que data de 
2016 i té una dotació econòmica pressupostada i vinculada a aquest pla que ha suposat 
un increment del 55% de recursos amb relació a l’anterior pla, arribant a una despesa 
anual de 947.000 €.  

Això ha permès, entre d’altres: 

/ El Servei de mediació i suport a la gestió en les comunitats de veïns i l’espai 
públic (SCVIEP), on s'ha incorporat un professional addicional a l'equip. 

/ L'ampliació de Nou Barris Conviu a un segon barri, donant servei a Les Roquetes i 
ara també el Verdun, i l'ampliació de l'equip amb dos professionals més. 

/ L'extensió dels programes de dinamització socioesportiva a tres barris més: 
Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona. 

/ El nou dispositiu de mediació al Turó de la Peira i Can Peguera. 

 

Pel que fa a la seguretat, en aquest mandat:  

/ S'ha impulsat un nou Servei d’Atenció Integral a les víctimes de violència masclista. 
/ La reestructuració del servei nocturn de la Guàrdia Urbana.  
/ La transformació de la policia de barri cap a un model d’intel·ligència policial de 

proximitat. 
/ El reforç amb plans d’actuació de vigilància de l’espai públic, l’oci nocturn i 

esdeveniments clau. 

A Nou Barris continuem aprofundint en una ciutat justa, inclusiva, igualitària i saludable, 
gràcies entre d’altres, a la cohesió social i la convivència. Amb noves iniciatives com el 
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foment de la participació comunitària als barris del Turó de la Peira i Can Peguera i noves 
dinamitzacions esportives a la Zona Nord.  

I amb la consolidació d’altres iniciatives de prevenció com el servei d’intervenció de 
comunitats de veïns i espai públic a la Zona Nord i el Verdun, la iniciativa 9B Conviu als 
barris de les Roquetes, el Verdun i la Trinitat Nova i la dinamització esportiva de les Pistes 
Poliesportives Municipals Antoni Gelabert. 

 
 

Mesura de Govern per a la Promoció 
de la convivència. 
En aquest mandat s’ha pogut aprovar i impulsar la Mesura de Govern per a la promoció 
de la convivència a Nou Barris 2022 mostra els eixos principals de l’activitat en aquest 
mandat a l’hora que fixa el pla d’acció per als anys vinents. 

/ Aposta pel coneixement compartit, avaluant i prioritzant els aspectes més 
urgents i els més rellevants per a garantir una bona convivència, i constituint o 
repensant les taules tècniques de treball. 

/ Mediació, acompanyament i intervenció, definint un model de mediació i treball 
comunitari de Nou Barris i implementant recursos i espais per a donar respostes 
específiques a les necessitats. 

/ Impuls de les xarxes de corresponsabilitat, facilitant la participació de la 
ciutadania en el disseny i implementació de les polítiques i iniciatives i construint 
comunitat, enfortint els vincles de reconeixement i respecte. 

 
La ciutat, els barris, són els espais on es localitzen els reptes de convivència i de seguretat. 
El lloc on cal donar resposta eficient a aquests reptes.  Aquesta mesura es desenvolupa 
sobre aquests eixos:  

/ La mediació. 
/ La dinamització. 
/ El treball multisectorial. 
/ La governança. 
/ La participació en el territori. 

 
La dotació econòmica pressupostada i  vinculada a aquest pla, ha suposat un increment 
del 55% de recursos amb relació a l’anterior Pla, arribant a una despesa anual de  
947.000 euros. 
 
Mediació. 

/ Serveis de mediació i Suport a la gestió en les comunitats de veïns i a l’espai 
públic (SCVIEP).  Aquest servei orientat a la resolució de conflictes tant a l’espai 
públic com a les comunitats de veïns, dels barris de Vallbona, Ciutat Meridiana, 
Torre Baró i Verdun, ha incrementat la seva intervenció professional, ampliant un 
professional, per tal d’abordar des de la prevenció, el seguiment de situacions de 
dones afectades per violència masclista. Projecte Estela. 
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/ Nou Barris Conviu: Aquest programa, que vol comptabilitzar el dret a l’oci amb el 
dret al descans dels veïns i veïnes, és la continuïtat del programa Roquetes Conviu, 
ampliant el seu àmbit d’acció a Verdun, i Trinitat Nova. El programa es va ampliar 
en dos professionals, passant de cinc a set professionals, tots ells representants 
dels col·lectius que utilitzen aquest espai públic, i millorant les relacions entre el 
veïnat i aquests col·lectius. 

/ Servei per al foment de la participació comunitària de col•lectius amb especial 
dificultat d'integració social i d'intervenció a l’espai públic del Turó de la Peira I 
Can Peguera (SICEP).  Aquest nou programa sorgeix de la intervenció i 
experiència acumulada en la intervenció en el barri del Turó de la Peira i Can 
Peguera. Un dels objectius clau del programa és treballar pels col·lectius que 
conviuen al barri del Turó de la Peira, però que actuen de forma segregada sense 
capacitat d’organització col·lectiva i desconnectats de les dinàmiques comunitària. 

 
 

Dinamització. 
/ Programes de dinamització socioesportiva. Hem ampliat l’abast dels programes 

de dinamització socioesportiva al Districte, incorporant també un programa 
estable de dinamització socioesportiva a la zona nord del Districte,  i en relació 
directa als nous espais esportius oberts generats a la plaça del Aqüeducte (Ciutat 
Meridiana) i a les pistes del Campillo (Torre Baró). 

/ De les diferents iniciatives desplegades des del Pla de Barris, en els diferents barris 
del Districte, en coordinació amb les demandes realitzades des del teixit associatiu 
s’han realitzat diferents intervencions amb una clara orientació a la Prevenció i 
intervenció en les problemàtiques associades. Destaquem algunes d’aquestes 
intervencions:  

 
o Actuacions urbanístiques, que pretenen de manera participada, la millora 

de l’espai públic des d’un punt de vista global i de resolució de 
problemàtiques associades a aquests espais, destacant les intervencions en 
via de realització de les reformes del Parc del Turó de la Peira, i de 
l’anomenada Plaça Verda de Ciutat Meridiana. 

o Actuacions de millora del civisme, impulsades des del teixit associatiu de 
diferents barris: Roquetes i Verdun. 

o Actuacions de millora de l’oferta socioeducativa per a adolescents en el 
període estival, destacant les intervencions en patis escolars, dels barris de 
la Prosperitat i del Turó de la Peira. 

o Cuidem Barcelona. Des del Districte de Nou Barris hem acompanyat el 
desplegament del programa CUIDEM  Barcelona, i el Pla de 
Corresponsabilitat ciutadana i civisme de l’Ajuntament de Barcelona, 
acompanyant i impulsant en tot moment la seva aplicació en els tretze 
barris del Districte. En el darrer any s’ha realitzat una caminada 
participativa mensual en tots els barris. 

o Comissió Permanent de Violència Masclista. Aquesta nova eina de treball, 
impulsada des de l’Àrea de Prevenció i Seguretat, i desplegada al Districte 
de Nou Barris aquest 2022, té com a objectiu el treball de vinculació de les 
dones que han presentat episodis de violència masclista als diferents 
serveis que tenen a disposició per a treballar aquesta temàtica. Durant 
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aquest any 2022 aquesta comissió ha tractat 121 situacions de violència 
masclista, i ha tancat 97. 

 
 

La governança. 
Consell de Seguretat i Prevenció/Taules de Prevenció de Barri. Aquests dos espais 
constitueixen el nucli de governança participativa de la intervenció entorn la seguretat i la 
prevenció del Districte.  

Durant aquest mandat s’ha ampliat la realització de Taules de Prevenció específiques 
pels diferents barris del Districte, realitzant Taules de manera regular en set dels tretze 
barris del Districte:  

/ Zona Nord. 
/ Verdun. 
/ Roquetes. 
/ Trinitat Nova. 
/ Turó de la Peira. 

Les taules de Prevenció continuen treballant per a constituir-se com a espais de treball 
participatius per tal d’abordar les problemàtiques expressades pels ciutadans i les entitats 
representatives dels barris.  

Tanmateix, també s’han creat grups de treball específics per a treballar determinats 
temes en barris com Porta, Prosperitat, Guineueta i Can Peguera. 

 

Coordinació sectorial. 
Les problemàtiques han de resoldre’s amb respostes coordinades i el treball 
interprofessional és clau en aquest cas. El funcionament de les Taules de Treball 
interprofessionals és l’eina que permet la coordinació i relació entre els diferents 
professionals, departaments i organismes amb competència per atendre i respondre a 
necessitats i problemàtiques. 

A més a més de mantenir aquests espais de coordinació s’ha treballat per sistematitzar-
ne la informació permetent una millor orientació de l’acció. Aquestes taules són: 

/ Policia administrativa, que tracta assumptes que alteren la convivència en espais 
privats. Alguns indicadors: 

o Reunions: mensual, excepte període estival: 8 reunions per any. 
o Locals de pública concurrència: 37. 
o Infrahabitatges amb dinàmica assentament: 23. 

/ Acumuladors patològics, relacionada amb aquests processos d’acumulació de 
residus que pot arribar a afectar la convivència. Alguns indicadors: 

o Reunions: bimensual: 5 reunions per any: 15 reunions. 
o Situacions treballades: 25. 

/ Servei d’Atenció Social al Sensellarisme a l’Espai Públic (SASSEP), que fa 
seguiment d’aquest col·lectiu de la mà de recursos especialitzats Alguns 
indicadors: 

o Reunions: mensual, excepte període estival: 8 reunions per any. 
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o Situacions treballades: 346 (118, 75 i 156). 
/ Comissió permanent de violències masclistes, que detecta els potencials casos i 

els deriva als serveis adients.  
o I altres taules de mirada més transversal com: 

§ Taula de Salut Mental. 
§ Taula d’Absentisme. 

/ I altres taules d’atenció a circumstàncies molt especifiques com: 
o Taula de treball del Carrer Ogassa: conflicte de la casa d’acollida amb els 

veïns de la comunitat.  
o Taula de treball de joves amb dinàmiques delinqüencials. 
o Taules de treball per a abordar conflictes en centres escolars. (assetjaments 

escolars, vandalisme, possibles radicalitzacions, robatoris...). 

Amb relació a la gestió de conflictes, podem destacar les següents intervencions que 
s’han demanat i executat en el districte de Nou Barris durant aquest mandat: 

/ Intervenció Barri Turó- Parc Turó de la Peira (2018-2020). 
/ Intervenció Parc Central Nou Barris- entorns CPA (2018-2022). 
/ Intervenció estiu barri Prosperitat (2021-2022). 
/ Intervenció botellades o beure al carrer (2022). 
/ Intervenció seguiment grups juvenils organitzats (2022). 
/ Intervenció comunitat Ogassa (2022-2023). 

 

Millores en recursos de seguretat. 
Amb l’objectiu d’augmentar la seguretat i revertir l’incivisme a la via pública s’han 
impulsat diferents millores de cobertura del servei de la Guàrdia Urbana. S’ha ampliat el 
nombre d’agents, superant les necessitats de substitució pròpies del servei, aconseguint 
un major nombre d’atencions al carrer fruit de la disposició de més personal. També hem 
traslladat el servei de nit del districte de la Guàrdia Urbana, passant la seu de Sant Andreu 
a Nou Barris. Hem creat una unitat d’atenció a la víctima de violències masclistes i hem 
millorat el servei de policia de barri. Tot això ha permès millorar els temps de resposta dels 
agents de la Guàrdia Urbana i disposar d’un major contacte amb els veïns i les veïnes. 

 

Ampliació del servei nocturn de la Guàrdia Urbana. 
Pel que fa a la seguretat en aquest mandat s’ha produït la reestructuració del servei 
nocturn de la Guàrdia Urbana, A conseqüència d’aquesta reestructuració, en la primera 
fase de la seva execució, va fer que les dependències de la Guàrdia Urbana a Nou Barris 
es convertissin el febrer de 2021 en la seu del servei nocturn policial per donar atenció al 
territori de Nou Barris i d’Horta. 

Aquesta reestructuració ha comportat diferents millores en el servei com ara, disposar 
d’una dependència de la Guàrdia Urbana a Nou Barris oberta les 24 hores, històricament 
demandada pel veïnat, però no ha estat l’única millora. 

El fet de la reducció del territori a gestionar, en passar de 3 a 2 els districtes a qui 
donar servei, ha permès entre altres coses: 
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/ Una millora en el temps de resposta a les demandes. 
/ Major recorregut de patrulles pel territori del districte. 
/ Un major i millor coneixement de les problemàtiques que es donen en el districte 

en horari nocturn i poder-les tenir més focalitzades. 
/ Una millora en la coordinació entre els serveis, ni que sigui per la continuïtat que li 

dona estar en les mateixes dependències. 
 

Creixement de plantilla. 
A més de la incorporació del servei nocturn a les dependències de la Guàrdia Urbana a 
Nou Barris, les plantilles de matí i tarda han tingut un creixement net prop de l’11%, 
entenent que les incorporacions han cobert també les jubilacions que s’han produït en els 
darrers 4 anys. 

Al marge del creixement quantitatiu, cal destacar el creixement qualitatiu, en el sentit 
d’incorporació d’efectius joves, que han permès baixar l’edat mitjana de la plantilla. 

 

Creació del Servei d’Atenció a la Víctima. 
Amb l’objectiu de donar resposta a les necessitats de les persones més vulnerables, amb 
una atenció especialitzada de cara a poder detectar i atendre aquelles tipologies 
delictives que afecten aquests col·lectius, el passat 13 de març de 2023 es va obrir en la 
dependència de Guàrdia Urbana a Nou Barris el SAV (servei d’atenció a la víctima), sent el 
districte de referència juntament amb el de Ciutat Vella per l’atenció especialitzada en 
matèria de violència masclista.   

El fet que siguin les dependències de la Guàrdia Urbana a Nou Barris, les que disposin 
d’aquest servei implica la projecció del Districte i els diferents serveis vinculats, i un gran 
compromís de responsabilitat amb els veïns i veïnes, no només del nostre districte sinó 
d’altres com Les Corts, Sarrià, Gràcia, Horta i Sant Andreu, per als que el SAV de Nou Barris 
serà el seu servei de referència. 

 

Nou model del policia de barri. 
El model del policia de barri ha propiciat tenir un coneixement profund i objectiu de les 
problemàtiques que afectaven cada barri i mantenir una diagnosi continuada del barri, a 
partir del treball amb la informació obtinguda pel seguiment de les demandes, però 
especialment per al contacte amb el teixit veïnal i associatiu.   

En la primavera del 2021, es materialitza la revisió i millora del procediment de 
proximitat establert al 2017, amb l’objectiu principal de transformar els equips de Policia 
de Barri en analistes experts en la gestió de conflictes al territori amb la capacitat 
d’aconseguir informació i transformar-la en intel·ligència policial, que permeti la 
prospecció i presa de decisions. Aquest canvi comporta avenços en el coneixement, 
detecció, prevenció i en el seu cas intervenció sobre problemes incipients o actius. 

En detall, la transformació del model de policia de barri ha permès la integració en taules 
tècniques i grups de treball. La progressiva implantació de l’Equip de Policia de Barri ha 
afavorit la integració dels seus efectius en les diferents taules tècniques i grups de treball 
que operen a Nou Barris, amb responsabilitat en la gestió de la convivència, i en tot cas en 
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aquells grups de treball creats per al tractament de certes problemàtiques que 
requereixen un treball transversal dels diferents serveis. 

El nou agent del barri incrementa i optimitza les relacions. L’Equip de Policia de Barri, 
en la seva funció de relació amb entitats i col·lectius representatius de la ciutadania a Nou 
Barris, amb l’objectiu de copsar en tot moment l’estat de la convivència i la seguretat, així 
com recollir altres necessitats, ha anat incrementant els contactes i optimitzant-los en el 
sentit de treballar no només la realitat sinó també la percepció i la corresponsabilitat en el 
tractament de certs problemes. 

En el 2022 s’han dut a terme gairebé 650 contactes amb entitats i col·lectius, als que cal 
afegir els contactes quotidians amb ciutadans i ciutadanes que manifesten 
problemàtiques complexes ja sigui gràcies al seguiment d’incidents, contacte directe o a 
través de l’IRIS, en especial en l’àmbit de la convivència però també en el de la seguretat. 

Finalment, en el nou model de policia de barri s’ha fet l’obertura i consolidació de canals 
de comunicació. Davant la necessitat de mantenir una relació fluida amb determinats 
col•lectius, en especial per al seguiment d’incidents de certa rellevància, i aprofitant les 
noves tecnologies, hem cercat formes àgils de comunicació, sense que això signifiqui 
generar canals de demanda immediata de servei, que s’han de fer a través del 112. La idea 
d’aquests canals de comunicació és rebre o donar informació a grups o col•lectius veïnals, 
en relació a problemàtiques en seguiment o consultes. 

A més de les plataformes ja existents com ara correu a la Policia de Barri, hem afegit la 
plataforma Whatsapp a través de la creació de grups de difusió o de grups de 
comunicació. Aquesta plataforma és la que entre altres, es fa servir amb els eixos 
comercials de Nou Barris, amb Mossos d’Esquadra i també altres grups. La utilització 
d’aquest canal està sotmès a unes condicions específiques, d’acord amb la protecció a la 
intimitat de les persones. 

 

La Guàrdia Urbana en la postpandèmia. 
Després del parèntesi que va imposar la pandèmia, calia observar l’impacte de la nova 
situació en l’àmbit de la convivència i la seguretat i la seva evolució per a fer una 
prospecció de la tipologia de demanda, i en el seu cas tipologia de problemes en els 
àmbits esmentats, que ens permetés anticipar i orientar l’acció policial. A conseqüència 
de tot plegat s’han dut a terme diferents plans d’acció: 

/ Plans d’actuació estiu Zona Nord:  
o 2021 - Pla d’actuació estiu al Rec Comtal des de juny a setembre focalitzat 

en l’ocupació intensiva de l’espai públic en caps de setmana al Rec 
(especial incidència en la zona coneguda com la “platgeta”) Aquest pla 
d’actuació es va coordinar amb diferents treballs per a la millora de la zona. 

o 2021 (agost-setembre) i 2022 (maig-setembre) - Pla d’actuació estiu a 
Zona Nord (barris de Ciutat Meridiana i Torre Baró), en especial en la zona 
de centralitat compartida a tocar de l’avinguda Vallbona estació Renfe-
Torre Baró, però també en espais definits d’ús intensiu a Ciutat Meridiana. 

/ Definició i execució del pla de vigilància d’espais públics de relació. Amb 
vigilància preventiva, visualització i actuació sobre l’ús intensiu o excloent. Tots els 
barris disposen d’espais predefinits que es revisen d’acord amb la demanda veïnal. 

/ Pla d’actuació sobre problemàtiques derivades de l’activitat de locals de 
concurrència pública. A conseqüència de la finalització de les mesures 
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preventives derivades de la Covid-19 i la normalització de l’activitat, es va reprendre 
el seguiment de la demanda i el control de les activitats d’aquest locals i trasllat en 
el seu cas a la Taula de Policia Administrativa del Districte. 

/ Pla específic per al control de l’oci nocturn: 
o Plaça Angel Pestaña. Estiu 2022 - Des del servei nocturn de Guàrdia 

Urbana es va engegar un pla específic per al control de l’ús intensiu a la 
plaça, amb participació dels serveis de neteja per a l’aigualeig i neteja de 
l’espai. 

o Parc de la Guineueta. Durant l’estiu i la tardor de 2022, ha estat un punt 
d’especial vigilància en detectar l’ús intensiu per les persones usuàries de 
locals de concurrència pública properes al Parc, en especial després del 
tancament d’aquests locals.  

/ Plans d’actuació amb motiu d’activitats de festa major de Districte i dels barris. 
Sent conscients que aquests actes es convertirien en una expressió de la 
normalitat, per part de Guàrdia Urbana s’ha parat molta atenció en garantir 
presència preventiva i suport a les activitats de participació i assistència elevada de 
persones.  
Aquests plans s’han estès igualment a les activitats tradicionals, culturals, lúdiques 
o esportives d’elevada participació i assistència, com ara cavalcades de reis, rues de 
carnestoltes, concerts o altres. En aquests plans d’actuació cal esmentar la 
definició dels itineraris segurs i llurs plans de prevenció.  

/ Operació Nadal. En el 2021 com en el 2022 ha estat objecte d’especial atenció per 
l’increment d’activitats a l’espai públic i l’afluència de persones en eixos i espais 
comercials.  

/ El model de servei de prevenció i actuació policial s’ha basat en l’actuació conjunta 
i coordinada amb Mossos d’Esquadra per a garantir la presència en eixos i zones 
comercials, previ contacte amb referents del comerç. Accions d’informació de les 
mesures de prevenció que es podien prendre des de l’establiment, com també 
copsar la seva percepció de seguretat, tot facilitant un canal de comunicació via 
Whatsapp amb referents del comerç per al seguiment de l’operació. 
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Despesa corrent. 
Un pressupost expansiu. En aquest mandat la despesa corrent dels capítols 2 i 4 
(despesa de gestió de serveis d’atenció a les persones) aterrada al Districte s’ha vist 
incrementada per transferències extraordinàries de caràcter social i econòmic, a més de 
l’increment que significa Pla de Barris, fet que ha comportat la disposició d’un pressupost 
de 142.270.803 € entre el 2020 i el 2023.  

Comparant el pressupost del 2023 amb el del 2019, l’increment és d’un 10,92% 

 
Analitzant amb més detall el pressupost del districte es pot observar l’increment i el canvi 
de tendència una vegada superada la crisi de la Covid-19. 

L’ampliació de l’abast de Pla de Barris sumant quatre barris als cinc que ja en gaudien, 
cobrint un total de nou barris, i el fet d’executar-los tots alhora i no de forma esgraonada, 
n’explica una part.  

L’altre fet que ho explica és el conjunt de transferències extraordinàries que el Districte 
ha anat afegint a l’execució del pressupost, tot i no haver estar aprovades inicialment dins 
del pressupost del Districte. Dins d’aquests conceptes hi apareixen: 

/ Transferències extraordinàries de promoció econòmica el 2021, 2022 i 2023. 
/ Transferències incrementades derivades de la recuperació del Turisme: taxa 

turística 2021 – 2022 -2023 més el projecte “experiències de ciutat” el 2023. 
/ Transferències per als processos participatius de l’eix verd de Pintor Alsamora i 

futur de Can Xiringoi. 
/ Transferències per a la posada en marxa de l’espai familiar de Porta. 
/ Assumpció del conveni del Centre Obert de Torre Baró amb Càritas. 
/ Altres. 
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 2020 2021 2022 2023 TOTAL 20-23 

Aprovació inicial CAP 1 I 4 Dte 32.146.076 €  31.056.048 €  31.207.673 €  31.361.005 €  125.770.803 €  

Increment mitjà pressupost 21-23 -   €  531.032 €  531.032 €  531.032 €  1.593.096 €  

Pla de Barris 2.250.000 €  4.218.968 €  4.218.968 €  4.218.968 €  14.906.904 €  

Total 34.396.076 €  35.806.048 €  35.957.673 €  36.111.005 €  142.270.803 €  

 
Però el Districte també ha treballat per a obtenir la major rendibilitat social possible del 
pressupost. Tan important és tenir un pressupost per executar com acabar-lo executant. 
És per això que hem treballat per a aconseguir el màxim nivell de compliment de 
l’execució del pressupost disponible amb relació al pressupost inicial.  

 

 
 

En el tancament del pressupost del 2022 hem assolit un grau d’execució del 101,32%. 
Això ha estat possible perquè al pressupost inicial aprovat per aquest darrer any s’hi han 
fet increments posteriors que des del districte també hem pogut executar.  

De fet, en 2022 el grau d’execució de la Direcció de Serveis a les Persones ha estat del 
101,23% i la Direcció de Llicències i Espai públic ha assolit el 104,75%. 

Cal tenir en compte que una direcció de Serveis Generals difícilment pot arribar al 90% 
donat que és la direcció on es fa una reserva de contingència per a imprevistos fins a final 
de l’any. 
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Inversions. 
El conjunt de les principals inversions al districte és de  217.501.422 €, sent aquesta 
inversió la que correspon al període 2020 - 2023.  

Si afegim la inversió compromesa per obres ja iniciades o licitades durant el 2023, la 
inversió acumulada s’incrementa fins a 252.376.734 € durant el període 2020 – 2024. 

La inversió per habitant a Nou Barris, amb la que es tancarà aquest mandat, ha estat de 
738,01 € / hab. Un 23,1% més que la del mandat anterior 2016 - 2019 i un 6,93% més que la 
del mandat 2012 - 2015. 
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La principals inversions del mandat han estat: 

 

 

OBRES EXECUTADES ENTRE 2020 I 2022 INVERSIÓ (€)
Piscina i pista Turó de la Peira. Reforma 177.997 €         
Millores a la piscina actual de Can Cuiàs 600.000 €      
Substitució de gespa Camp de futbol Porta 396.260 €        
Connectem Barcelona 419.415 €         
Connectem Barcelona. Donacions 283.674 €        
Millores a l'Institut Tecnològic de Barcelona 594.000 €       
Escola d’Art i Superior de Disseny Deià. Cobertura pista. Obra 199.589 €         
Centre de desenvolupament infantil i precoç. Adequació local nou 

edifici IMHAB 800.000 €      
Construcció de l'Ateneu La Bòbila 2.573.301 €      
Adequació espai familiar la Bòbila. 33.972 €           
Gran Manteniment Rambleta Pablo Iglesias 206.476 €        
Entorns Escolars 2021-2022 1.037.848 €     
Inversió instal.lacions elèctriques parc del Turó de la Peira 114.217 €           
Urbanització carrer Castelldefels Torre Baró 1.540.000 €    
Millores per a la reducció de l'excessiva temperatura d'ascensors 82.431 €           
Millores  actual Mercat de Montserrat 26.508 €          
Millores Mercat de Canyelles 561.677 €         
Millores Mercat de la Mercè 1.018.959 €      
Millores Mercat de Ciuitat Meridiana 100.000 €       
Millores Mercat de Trinitat Nova 82.874 €          
Urbanització C. Amilcar 417.566 €         
Urbanització C. Pardo 472.196 €         
Parc Central Torre Baró 1.026.304 €     
Urbanització carrer Llopis Pla de cirerers 640.000 €      
Primera fase balcó d'equipaments de Can Peguera 360.000 €       
Escales Mecàniques Ciutat Meridiana fase 2 850.000 €       
Espai infantil a l'Escola Turó 400.000 €      
 Accesiblitat i altres millores pati escola Santiago Rusiñol 300.000 €       
Ajuts per l'accessibilitat als comerços 50.000 €         
Millores per l'accessibilitat equipaments públics 41.880 €           
Millores per l'accessibilitat a l'espai públic 47.465 €          
Millores a Francesc Layret i entorns 165.000 €        
Recuperació d'escultures "Escullera" de Jaume Plensa 102.498 €        
Adecuació del rec comptal 70.057 €          
Màquines gent gran al parc Josep Serra Martí 45.711 €            
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Però el mandat encara continua. La inversió per executar el 2023 més la compromesa el 
2024 per acabar les obres començades o licitades signifiquen més de 104 milions d’euros. 

 
Executat (2020-2022) A executar 2023 i 2024 

Inversions 148.020.941,00 €  104.255.793,00 €  

 

 

  

OBRES EXECUTADES ENTRE 2020 I 2022 INVERSIÓ (€)
Adaptació parades de bus a Torre Baró 32.000 €          
Bossa mobiliari esports als parcs 72.375 €           
Petit manteniment a l’escola Benjamin 218.023 €         
Urbanització a Font Magués, fase 1 del parc central de Torre Baró 1.026.304 €     
bombes de la font del parc central (previ a bressol Can Carreras) 970.000 €       
Urbanització de carrer Llopis amb el carrer Pla dels cirerers 1.100.000 €     
Millores IBE 627.948 €        
Millores a les biblioteques 108.185 €          
Petites inversions a la via pública 3.731.087 €      
Petites inversions equipaments de proximitat 1.803.656 €      
Execució del projecte de retirada d’amiant escola prosperitat 1.197.622 €       
(CEB) Reformes a les escoles i instituts del districte RAM 5.294.153 €      
(IMEB) Reformes a les escoles bressol del districte 786.668 €        

Pla de Barris
Institut-Escola Trinitat Nova. Construcció 137.990 €         
Interiors Trinitat Nova. Reurbanització 4.820.649 €    
C. Mina de la Ciutat. Construcció 1.136.638 €       
Espais esportius Antic Camp de Futbol Ciutat Meridiana. Construcció 3.008.985 €    
Coberta Campillo de la Virgen. Construcció 1.316.031 €        
intervencions a centres educacius 343.600 €       

Pressupostos Participatius
Reforestem Collserola 47.871 €           
Instal.lem bancs adaptats per a la gent gran 47.068 €          
Salvem Can Valent, rehabilitació estructural 982.535 €         
(Generalitat de Catalunya) Substitució de vies linia 5 10.500.000 €  
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Durant el 2023 s’acaben o començaran obres rellevants com: 

OBRES EN EXECUCIÓ ENTRE 2023 i 2024 INVERSIÓ (€)
Reforma integral de l'escola Àgora 5.119.342 €        
Construcció de l'Escola Bressol a Trinitat Nova, Palamós 70 3.214.131 €         
Millores a biblioteques Nou Barris 433.185 €          
Construcció del nou Casal de joves Prosperitat 5.170.531 €        
Rehabilitació dels Apartaments Gent Gran Pau Casals 930.000 €        
Adequació del CDIAP Nou Barris 1.156.483 €        
Oficina SARA Nou Barris.  Remodelacions i altres obres Drets Socials 725.000 €         
Equipaments Nou Barris. Manteniment 789.984 €         
Gran Manteniment Interior illa Isard / Esquirol Volador 245.412 €          
Gran Manteniment Interior illa Gasela / Isard 300.778 €         
Urbanització Interiors de Canyelles fase 1 5.607.198 €       
Pla de manteniment integral Nou Barris. Manteniment via pública 2.553.599 €       
Urbanització c/Escultor Ordóñez núm. 177U-191 i carrer Horitzontal núm. 9-17 324.196 €          
Manteniment de parcs: parc central de Nou Barris 200.163 €          
Obres de millora als parcs infantils ja existents 270.000 €        
Escales mecàniques: substitució d'obsoletes 3.258.048 €      
Talusos: c/ llobera (pl. Salvador Puig Antich) 470.000 €        
Talusos: c/ vall dordesa, 36 145.000 €         
Talusos: av. Rasos de peguera, 161 140.000 €        
Talusos: av. Rasos de peguera, 56 95.000 €           
Clavegueram Vallcivera 1.294.601 €       
Clavegueram Guineueta sector 13 400.554 €        
Mercat de Montserrat. Construcció del nou 19.842.446 €   
Millores Mercat de la Guineueta 617.740 €          
Trasllat camp de futbol Vallbona 1.200.000 €     
Adecuació de la nova estàcio d'ambulàncies Zona Nord 355.000 €         
Església Sant Rafael, reurbanització 1.870.000 €      
Escàles Matagalls, reurbanització 1.885.000 €      
Escales RENFE, Entorns Av. Rasos de Peguera 710.000 €         
(CEB) Reformes a les escoles i instituts del districte RAM 5.820.423 €      

Prova pilot a 8 habitatges de Can Peguera (Pla de Futur) 886.000 €        
Construcció d'habitatges Torre Baro i Trinitat Nova 51.042.840 €   

Espai expositiu Casa de l'Aigua. Museografia Digital 500.000 €        
Laboratori d'art urbà a Nou Barris 953.018 €          
Rec comptal. Intinerari veinal i ciclable 3.343.873 €      
Fonts de Collserola 250.000 €        

IMHAB

NEXT GENERATION (TURISME)
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Aquest mandat també deixa un seguit de projectes redactats per ser executats així que es 
dotin econòmicament: 

/ La masia de Can Carreras, que inclou la rehabilitació, l’escola bressol i el centre 
EAIA. 

/ El projecte de consolidació d'estat del Xalet a la Trinitat Nova. 
/ El projecte del CEM Artesania. 
/ La passera de Ciutat Meridiana amb Montcada per l'Aqüeducte. 
/ El projecte de carril bici del carrer Arnau d'Oms entre Felip II i Pintor Alsamora. 
/ La reurbanització del carrer Molí. 
/ La Terrassa de la Cosa Nostra que ha d’esdevenir un espai jove. 
/ Obrir un carril bici al passeig de Fabra i Puig (alternatives pactades): dos redactats 

de projecte de carrils bici: la baixada de vorera a calçada a Valldaura entre Karl 
Marx i República i la connexió Valldaura amb el parc del Turó per Fabra i Puig. 

Pla de Barris
Reurbanització del C/Pedrosa com a eix cívic i educatiu. 1.065.000 €      
Obres de millora de l'IE Antaviana 2.821.000 €      
Construcció Magatzem-Taller IE Turó de Roquetes 247.225 €          
 Millores plaça de Verdum i entorns. 750.000 €        
Escales Mecàniques Ciutat Meridiana fase 2 3.580.000 €     
Pas pels vianants al Pont dels dos Ulls al carrer Oristà, Vallbona 2.535.000 €      
Intervenció a la via pública de Torre Baró 592.929 €         
Construcció de l'Espai per a Joves 489.820 €        
Primera fase balcó d'equipaments de Can Peguera 3.900.000 €    
Millora jocs infantils: rosario Pi 555.000 €         
Projecte de transformació integral del Parc del Turó de la Peira 2.250.000 €     
Remodelació Escola El Turó 1.649.999 €      
Institut Escola El Moli (Institut Galileo Galilei-Escola Prosperitat) - Intervenció adequació interior2.745.492 €      
Sala d'actes IES Nou Barris 257.181 €           
Finques d'alta Complexitat 2.500.000 €     

Creem un parc inclusiu a Can Dragó 578.000 €        
Obrim un carril bici al passeig de fabra i puig (alternatives pactades: 
carril bici c/ Escocia + Pla mobilitat integral Fabra i Puig + 2 redactats de 
projecte carrils vici: baixada de borera a calçada Valldaura i connexió 

valldaura amb fabra i puig 650.000 €        
Fem un parc agrari urbà a Can Valent 700.000 €        
Millorem les voreres a l'avinguda Rio de Janeiro entre el carrer de Vèlia 

i el passeig de la Ciutat de Mallorca 270.000 €        

Pressupostos Participatius
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/ Estudis previs del nou CEM Can Cuiàs. 
/ El CEM Artesania. 
/ Els equipaments culturals al solar de La Ideal Flor. 
/ Els equipaments de l’illa Q. 
/ La nova plaça de Roquetes (entorns del mercat de Montserrat). 
/ La consolidació d'estat Xalet Trinitat Nova. 
/ L’estudi d’insonorització del Centre Cívic de la Zona Nord. 
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PAD 2019 - 2023. 
El PAM comprèn els objectius i les polítiques que cal impulsar en els quatre anys del 
mandat electoral a través de les activitats i serveis de l’Ajuntament de Barcelona. Aquest 
PAM es complementa amb el PADs (Pla d’Actuació de Districte) de cada districte. 

El PAD de Nou Barris 2019-2023 comprèn tots els compromisos del govern municipal que 
han de concretar-se al districte, fruit de diferents trobades amb veïns i veïnes i entitats del 
barri, i també d’altres recollits en els diferents programes electorals dels grups de govern. 

L’execució del PAD s’estima en un 97% amb un total de 335 projectes finalitzats i 42 
projectes en curs. No hi ha cap projecte definit que no hagi estat arrencat. 
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Pel que fa a cadascun dels eixos del PAD 
l’execució varia entre el 93% de l’eix d’Espai Urbà 
i Habitatge al 100% de l’eix de Bon Govern i 
Digitalització. 

 

En Economia i Ocupació s’han finalitzat 31 
projectes i 6 estan en curs. En Inclusió social i 
Cures s’ha assolit el 98% gràcies a l’execució de 
71 projectes i 12 que estan en curs.  

 

A Transició Ecològica la realització de 64 
projectes ha permès assolir el 96% d’execució, 
restant en curs un total de 9 projectes. 

 

Educació, esports, cultura i ciència assoleix el 
97% d’execució gràcies als 74 projectes 
executats i els 8 que estan en curs. 

 
A continuació es recull una relació de les deu fites més rellevants que s’han acomplert 
dins del PAM-PAD: 

PAD 1.2.2. Nou Mercat de Montserrat.  
El nou Mercat de Montserrat tindrà una superfície construïda de 10.045 m2 (2 plantes, 
soterrani, planta baixa i entresolat). L’actuació, que té previst el seu acabament el 2024, 
disposa d’un pressupost de 14M € més 5M € compromesos al proper mandat. L’edifici del 
mercat actual serà un equipament del barri, i conservarà una de les seves naus. També 
estan previstes zones d’aparcament, un moll de descàrrega del mercat i petites àrees de 
jocs infantils  

PAD 1.2.2. Promoció econòmica i del comerç de proximitat. 
Noves accions en marxa com els punts addicionals de músics al carrer, la pista de gel 
sintètic a la plaça de Garrigó, el concurs dinamitzador de la restauració del districte 
“Concurs d’aperitius de Nadal” i el concurs de decoració d’aparadors. L’increment del 
nombre de dinamitzadors comercials que cobreixen la cooperació amb eixos comercials a 
tots els barris del districte. I un lloc especial a l’encesa de llums a Nou Barris al Nadal del 
2022. 

PAD 2.4.9. Servei d’odontologia per a persones vulnerables, ampliat.  
Des del 2021 Torre Baró disposa d'un nou centre d’atenció odontològica gratuït per a 
persones vulnerables. Situat a la plaça dels Eucaliptus, presta servei sobretot als veïns i 
veïnes de Nou Barris, Horta-Guinardó i Sant Andreu en una nova aposta per a apropar 
territorialment els serveis a la ciutadania. 
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PAD 2.5.2. “Dones amunt” i “Anem juntes” es despleguen als barris.  
Programa d‘empoderament i millora de la vida social de les dones en situació de 
precarietat, en la seva 3a edició, arriba al Verdun, Canyelles i la Trinitat Nova. “Anem 
juntes”, el projecte comunitari i de proximitat per a l’acompanyament a dones que han 
patit violències masclistes, ofereix atenció integral. A Zona Nord el “Projecte Estela” 
s’activa per a la prevenció de les violències masclistes. 

PAD 3.2.7. 2.3.1. Rehabilitació i millora de carrers.  
S’han portat a terme rehabilitacions integrals amb canvi de pavimentació als carrers 
Amílcar, Prada, Llopis, Molí i Pedrosa, per a la millora de l’accessibilitat i la qualitat de tot 
l’espai públic. 

PAD 4.1.2. Rehabilitació, ampliació i millores a centres escolars. 
 Obres necessàries per assolir les condicions tècniques i de confortabilitat òptimes per al 
curs escolar 2022-2023. Es tracta d’actuacions a les escoles Marinada, Mercè Rodoreda, 
Santiago Rusiñol, Àgora, Elisenda de Montcada, l’Institut la Guineueta, els Instituts escola 
Antaviana i Oriol Martorell i el CEE Sant Joan de la Creu. 

PAD 4.1.3. Noves escoles bressol municipals, en construcció. 
Les obres de l’escola bressol de la Trinitat Nova ja han començat al carrer Palamós, 70. 
Això permetrà incrementar el nombre de grups de dos a set i ampliarà el seu horari. Té 
872 m2 . Pel que fa a l’escola bressol de la Guineueta està pendent d’execució però inclosa 
en la planificació de les inversions. 

PAD 5.1.1. Pla de Barris, projectes en marxa i inversions Desenvolupament de 
projectes que vinculen educació i comunitat.  
(obertura de l’Espai 3 Ulls a l’Institut Escola Trinitat Nova i sales comunitàries a l'Institut 
Escola Antaviana i l’IES Nou Barris).  

Inversions en espai públic amb la 2a fase d’implementació de les escales mecàniques de 
Ciutat Meridiana i arranjament dels espais entre blocs. Creixement dels dispositius 
d’orientació laboral als barris del Turó de la Peira i Can Peguera, la Prosperitat, el Verdun i 
manteniment dels de la Trinitat Nova i Vallbona. 

PAD 5.3.3. 382 habitatges a Nou Barris, 32 dels quals són cooperatius.  
Quatre promocions d’habitatge públic protegit al districte: una promoció de 47 
habitatges dotacionals a Torre Baró; una de cohabitatge amb 29 habitatges al Pla dels 
Cirerers; una promoció de 31 habitatges de lloguer a Torre Baró i 2 promocions més al 
barri de la Trinitat Nova, amb un total de 

179 habitatges de lloguer i de dret de superfície. Sumem també que la Cooperativa Sostre 
Cívic va lliurar 32 habitatges amb espais compartits; és la 5a promoció d’habitatge 
cooperatiu a la ciutat. 

PAD 5.3.5. Rehabilitació de les cases barates de Can Peguera. 
Acord amb el veïnat de Can Peguera per a començar la rehabilitació amb una prova pilot 
a una illa de 8 habitatges (cases d’uns 60 m2 de superfície). A Canyelles s’accelera 
l’execució de la rehabilitació de les façanes dins de l’acord amb la Generalitat i les 
comunitats de veïns: l’aïllament de les façanes i la reparació dels desperfectes, que es 
tradueix en una millora del confort tèrmic dins els habitatges. 
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Destacats dels barris. 
A continuació trobareu els fets, actuacions i iniciatives més destacades de cadascun dels 
13 barris del districte. 

/ Can Peguera 
/ Canyelles 
/ Ciutat Meridiana 
/ El Turó de la Peira 
/ La Guineueta 
/ La Prosperitat 
/ La Trinitat Nova 
/ Les Roquetes 
/ Porta 
/ Torre Baró 
/ Vallbona 
/ Verdun 
/ Vilapicina i la Torre Llobeta 
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Can Peguera 
Actuacions destacades: 

/ Pla de Barris. 
/ SICEP (Servei foment de la participació comunitària i d’intervenció a l’Espai 

Públic) a Can Peguera. 
/ Pla Futur Can Peguera:  des de 2022 forma part del projecte de Regeneració 

Urbana juntament amb altres cinc barris de Barcelona. 
/ 184 ajuts als autònoms per a la reactivació d’ocupació. 
/ Ajuts per famílies amb Infants 0-16 anys: 198. 
/ Ajuts econòmics d’inclusió: 216. 
/ Pavimentació de la placeta Josep Maria Jaén. 
/ Obres i millores al Casal la Cosa Nostra. 
/ Execució de la fase 1 del Balcó d’Equipaments i redacció de projecte de la fase 

2. 
/ Implantació de l’àrea verda. 
/ Millores al casal d’avis: reforma de la terrassa i obres d'accessibilitat des del 

carrer Camós. 
/ Inici del servei de mediació a l’espai públic. 
/ Inici de prova pilot de regeneració urbana amb 8 habitatges. 
/ Centre Obert Tronada i continuïtat del Casalet amb Pla de Barris. 
/ Pla Especial i redactat de projecte per habilitar terrassa de la Cosa Nostra en un 

espai jove (p. participatius). 
/ Remodelació del Parc del Turó de la Peira, fase 1. 
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Canyelles 
Actuacions destacades: 

/ 149 ajuts per a famílies amb infants menors de 16 anys. 
/ 216 ajuts econòmics d’inclusió. 
/ 200 ajuts a la campanya de vacances d’estiu. 
/ Reformes i millores a les escoles T. Moro i bressol El Vent. 
/ Pista coberta de bàsquet a l’escola d’Art i Disseny Deià. 
/ Finalització del projecte bàsic del CEM Artesania. 
/ Millores al Camp de futbol Canyelles. 
/ Reconversió de la pèrgola de la Via Favència - C. Castor. 
/ Refugis climàtics: Biblioteca i Parc J. M. Serra i Martí. 
/ Renovació de l’enllumenat públic de la pèrgola de Via Favència 49 i porxos del 

C. Miguel Hernández.
/ Millora de la senyalització vertical i horitzontal a l’espai urbà C. Antonio 

Machado. 
/ Execució de la fase 1 del Balcó d’Equipaments i redacció de projecte de la fase 

2. 
/ Reurbanització dels interiors d’illes fase 1 Canyelles. 
/ Nova font de jocs d’aigua accessible al parc. 
/ Inici de les fases restants de la rehabilitació de façanes. 
/ Rehabilitació dels Apartaments Tutelats Pau Casals i instal·lació de plaques 

fotovoltaiques. 
/ Instal·lació de nova àrea de cal·listènia al passeig central de Via Favència 47 

davant del Parc Serra i Martí. 
/ Instal·lació de màquines per a gent gran al Parc Josep Serra i Martí. 
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Ciutat Meridiana 
Actuacions destacades: 

/ Pla de Barris. 
/ Accions per millorar la convivència a la Plaça Verda i els seus entorns. 
/ Quant a ajuts a l’habitatge: 23 ajuts a la rehabilitació, 237 ajuts al lloguers i 37 

ajuts a l’IBI. 
/ Tres iniciatives “Impulsem el que fas”, 32 ajuts a autònoms i dos ajuts a 

microempreses i autònoms B-credits. 
/ Millores en el mercat municipal de Ciutat Meridiana. 
/ Protegim les escoles: escola Elisenda de Montcada. 
/ Tres patis escolars transformats. 
/ Un punt Concilia a l’escola bressol La Muntanya. 
/ Reurbanització del parc de l’Aqüeducte. 
/ Substitució escales mecàniques: 2 trams des de la plaça Roja fins al mercat 

Ciutat Meridiana, 6 trams des del parc de l’Aqüeducte fins a Rassos de Peguera. 
/ Reurbanització escales mecàniques: Les Agudes (fase 1 i fase 2) i Escales 

RENFE Ciutat Meridiana. 
/ Redacció projecte passera Aqüeducte Can Cuiàs. 
/ Impulsem la futura estació d’ambulància de la Zona Nord (SEM). 
/ Reurbanització i connexió del carrer Pedraforca amb el carrer Agudes. 
/ Impulsem el MPGM de Ciutat Meridiana. 
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El Turó de la Peira 
Actuacions destacades: 

/ Pla de Barris. 
/ Ajuts per famílies amb Infants 0-16 anys: 1.340. 
/ Assessorament Energètic: 850 llars ateses. 
/ Ajuts econòmics d’inclusió: 1.465. 
/ Programació de l’Espai Jove de les Basses. 
/ Millores en l’Escola El Turó i impuls de projecte educatiu. 
/ Aplicació mesura per la reducció del límit màxim de velocitat a 30 km/h a 18 

carrers del barri. 
/ Subministrament i instal·lacions d’equips d’il·luminació del Centre Cívic Can 

Basté. 
/ Actualització del dictamen de l’edifici C/Sant Iscle,73. 
/ Projecte i construcció vestidors del Camp Futbol Turó. 
/ Construcció Equipaments Illa Q 

(inclou un CSS –trasllat- un casal Gent Gran i espai veïnal). 
/ Inici del servei de mediació a l’espai públic. 
/ Remodelació del Parc del Turó de la Peira, fase 1. 
/ Implantació de l’àrea verda. 
/ Protegim les escoles: seguretat als entorns escolars i una ampliació dels 

espais educatius a l’Escola El Turó i l’Escola Calderón de la Barca. 
/ Reurbanització de les escales Matagalls. 
/ Obres de millora d’accessibilitat del solar ubicat al Ptge. Nil. 
/ Actualització del dictamen de l’edifici C/Sant Iscle,73. 



 142 

La Guineueta 
Actuacions destacades: 

/ Pavimentació i millora de voreres al carrer Gasela. 
/ Podada d’arbrat al carrer Isard i Marne. 
/ Millora del Parc Central i millora de la instal·lació i maquinària del llac. 
/ Renovació de l’enllumenat públic als interiors del C. Lorena, el carrer Alsàcia i 

passeig Verdun. 
/ Millores a l’interior de les illes Isard / Esquirol Volador i Gasela / Isard. 
/ Redacció de projecte executiu carril bici al passeig Valldaura i al passeig Fabra i 

Puig. 
/ Reducció del límit màxim de velocitat a 30 km/h al Passeig Valldaura. 
/ Reurbanització entorns de l’església Sant Rafael. 
/ Rehabilitació de l’església antic mental. 
/ Reforma integral de l’escola Àgora. 
/ Millores del Mercat de la Guineueta. 
/ Remodelació de la pista poliesportiva del CEM Guineueta. 
/ Nova pavimentació de l’interior de l’illa Castor / Gasela. 
/ Estudi de millora de la senyalització de la superilla Castor- Via Favència- 

Valldaura). 
/ Estudis previs i avantprojecte de la fase IV d’interiors d’illes. 
/ Redacció del projecte executiu de l’escola Bressol i centre EAIA a la masia Can 

Carreras. 
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La Prosperitat 
Actuacions destacades: 

/ Adaptació de l’equip docent a les escoles Mercè Rodoreda, Santiago Rusiñol, 
Tibidabo, Víctor Català i l’IE El Molí.  

/ Transformació de tres patis: Escola Víctor Català, Tibidabo I Mercè Rodoreda. 
/ Redacció del projecte de l'equipament cultural i el pàrquing soterrat al solar de La 

Ideal Flor. 
/ Millora de l’accessibilitat i el paviment de la plaça Harry Walker. 
/ Suport al Prospe Beach. 
/ Dotació econòmica i suport a set iniciatives del teixit comercial i empresarial: 

o Programa “Impulsem el que fas”. Empresa i emprenedoria al territori. c/
Argullós i  c/ Pablo Iglesias.

o Innovació climàtica i telemàtica Camí Roses. c/Pablo Iglesias.
o Millorem la viabilitat. Empresa i emprenedoria al territori. c/Pablo Iglesias.
o Renovació i actualització de l’exposició de rehabilitació d’habitatges.

c/Pablo Iglesias.
o Dissenyem comerços a la Rambleta.

/ Concurs d’aparadors a Joaquim Valls 
/ Construcció del Casal de joves de la Prosperitat. 
/ Redacció del projecte de l'equipament cultural i el pàrquing soterrat al solar de La 

Ideal Flor. 
/ Trasllat del conjunt escultòric de l’Escullera (i arranjament del seu entorn) de 

Jaume Plensa. 
/ Reforma del Casal de barri de la Prosperitat. 
/ Retirada de l’amiant de l’escola Prosperitat. 
/ Rehabilitació i millora tècnica global dels centres educatius: l’Escola Prosperitat, 

l’Institut Galileo Galilei, la creació de l’Institut Escola El Molí. 
/ Pavimentació de la Rambleta Pablo Iglesias. 
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La Trinitat Nova 
Actuacions destacades: 

/ Pla de barris. 
/ Millores al Mercat de la Trinitat Nova. 
/ Nou Institut Escola Trinitat Nova. 
/ Millores a l’Institut Tecnològic de Barcelona. 
/ Nou Centre de desenvolupament infantil i precoç. 
/ Millores al Casal de Barri. 
/ Manteniment als espais de l’escola Benjamin. 
/ Climatització del gimnàs de l’Ateneu Nou Barris. 
/ Construcció de l’escola bressol al carrer Palamós 70. 
/ Reurbanització dels interiors d’illa entre els carrers Aiguablava i Portlligat. 
/ Suport al programa cultural de la Casa de l’Aigua. 
/ Implantació de l’àrea verda. 
/ Connectem Barcelona. 
/ Construcció d’habitatges: 
/ Bloc H: 83 habitatges + 83 places d’aparcament. 
/ Bloc E: 95 habitatges + 24 places d’aparcament. 
/ Bloc I: 67 habitatges + 72 places d’aparcament. 
/ Pacificació d’entorns escolars: carrer Pedrosa. 
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Les Roquetes 
Actuacions destacades: 

/ Pla de Barris. 
/ Pla Comunitari de les Roquetes. 
/ 492 ajuts d’habitatge i 119 mediacions en desnonaments. 
/ Punt “Làbora” a la Plataforma d’Entitats de les Roquetes. 
/ Protegim les escoles a l’Institut Escola Turó de Roquetes. 
/ 1.240 ajuts per a famílies amb infants menors de 16 anys. 
/ 152 atencions en el Servei d’Atenció Domiciliària. 
/ 1.602 ajuts econòmics d’inclusió. 
/ 378 ajuts de la campanya de vacances d’estiu. 
/ 154 ajuts quant a respostes a la Covid dins del fons d’emergència social 

extraordinari. 
/ 446 ajuts a famílies per accedir a la pràctica esportiva. 
/ Remodelació del Mercat de Montserrat i reurbanització dels entorns. 
/ Reforma i ampliació Institut Escola Antaviana. 
/ Reurbanització C. Mina de la Ciutat i C. Llopis i Pla de Cirerers. 
/ Promoció de 32 habitatges, 9 places d’aparcament del C. Pla de Cirerers de 

Roquetes. 
/ Projecte de remodelació de la plaça de les Roquetes. 
/ Xarxa de refugis climàtics: Biblioteca de les Roquetes- Rafa Juncadella, parc 

del Pla de Fornells i IE Antaviana. 
/ Noves estacions Bicing: C. Nou Barris,23. 
/ Millores en l’enllumenat. 
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Porta 
Actuacions destacades: 

/ 184 ajuts als autònoms per a la reactivació d’ocupació. 
/ Ajuts per famílies amb Infants 0-16 anys: 380. 
/ Ajuts econòmics d’inclusió: 568. 
/ Campanya d’estiu - beques: 275. 
/ Nova gespa al CM Futbol Porta. 
/ Entorns Escolars EB Ciutat de Mallorca i Escola Palma de Mallorca. 
/ Transformació del pati de l’escola Palma de Mallorca. 
/ Protegim les escoles: Escola I escola bressol Palma de Mallorca. 
/ Manteniment del verd urbà a diferents punts del barri. 
/ Reducció del límit màxim de velocitat a 30 km/h a 4 carrers. 
/ Reurbanització Plaça Sóller i ampliació Ateneu La Bòbila. 
/ Pressupostos Participatius: Can Valent, Parc Agrari, Zona esportiva inclusiva i 

bancs ergonòmics Can Dragó i millora voreres Rio Janeiro. 
/ Implantació àrea verda. 
/ Entorns escolars i patis escolars. 
/ Pla de mobilitat integral Passeig Fabra i Puig. 
/ Enderrocament d’espais a les illes Escultor Ordóñez i Horitzontal. Queden 

com zones verdes. 
/ Implantació carrils bici a Pintor Alsamora i Rosselló i Porcel des d’Av. Meridiana 

a Av. Rio Janeiro. 
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Torre Baró 
Actuacions destacades: 

/ Antena de Barcelona Activa (davant del casal de barri). 
/ Barcelona Treball Joves i coaching laboral per a joves a partir d’ara al nou 

Espai Joves de Torre Baró. 
/ Projecte entorns del Centre Obert de Torre Baró. 
/ Konsulta’m al Centre Cívic de la Zona Nord. 
/ Servei de dinamització esportiva i foment de la convivència. 
/ Dinamització de la Plaça Eucaliptus i Pati IES Picasso a l’estiu. 
/ Laboratori d’art urbà. 
/ Millora del parc infantil del carrer Lliçà amb C. Castellví I millora del carrer 

Bellprat. 
/ Millores d’enllumenat al carrer Lliçà i a les escales de l’escola Elisenda 

Montcada. 
/ Construcció de la pista esportiva coberta 

Campillo de la Virgen. 
/ Obertura nou centre odontològic municipal. 
/ Construcció dues noves promocions d’habitatges: 47 habitatges (Illa F) i 31 

habitatges (Illa E) a l’Av. Escolapi Càncer 10 i 27. 
/ Urbanització (Fase 1) Parc Central Torre Baró (Font Magués). 
/ Implantació del nou bus a demanda. 
/ Regulació de la llum a la zona alta. 
/ Impulsem la futura estació d’ambulància de la Zona Nord (SEM). 
/ Places de pàrquing de C. Sant Feliu de Codines i C. Lliçà. 
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Vallbona 
Actuacions destacades: 

/ Pla de Barris:
§ Ocupació, promoció econòmica i ESS.
§ Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària.
§ Educació i salut pública.
§ Habitatge.
§ Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica.

/ Servei d’orientació laboral a Vallbona: 1 tècnica d’ocupació de proximitat al barri. 
/ Projecte d’acció participativa (IAP) a l’escola Ciutat Comtal. 
/ Projecte Educarts a la Zona Nord ( caixa d’eines de Pla de Barris). 
/ Projecte menja llibres, servei de reforç escolar en competències bàsiques de 

l’àmbit lingüístic. 
/ Reubicació Camp de Futbol de Vallbona. 
/ Construcció pas de vianants del Pont dels Dos Ulls: pas exclusiu per a vianants fins 

a la finalització del soterrament de les vies de l’AVE. 
/ Projecte AgroVallbona:  intervenció integral al barri. Definició de funcional de la 

futura Granja del Ritz, remodelada. 
/ Bus a demanda Vallbona 
/ Obres reurbanització i treballs de plantació vegetal del Rec Comtal. 
/ Protegim les escoles i transformen els patis: escola Ciutat Comtal. Futura 

transformació integral del pati. 
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Verdun 
Actuacions destacades: 

/ Caixa d’eines i millores a l’escola Marta Mata. 
/ Grup d’empoderament femení Dones Amunt Verdun. 
/ 307 ajuts per a la campanya de vacances d’estiu. 
/ 108 ajuts del fons d’emergència social extraordinari durant pandèmia Covid-19. 
/ Ajuts a les famílies per a accedir a la pràctica esportiva: 424. 
/ Implantació àrea verda. 
/ Un refugi climàtic: Biblioteca de Les Roquetes 
/ 2 noves estacions de Bicing: Góngora 23 i Pl. Jesús Carrasco. 
/ Reurbanització de la plaça de Verdun i entorns. 
/ Faristol del safareig a Verdun. 
/ Projecte en redacció: Locals Alonso Cano i Robert Robert, adequació per a 

usos comunitaris. 
/ Obres de millora del mobiliari urbà  i placa Figures Jaume Plensa a la Plaça 

Francesc Layret. 
/ Obres semaforització de la cruïlla Casals i Cuberó amb Almansa, i cruïlla Pare 

Rodés amb Almansa. 
/ Millores de l’enllumenat en 10 zones. 
/ Millora de la pavimentació del carrer Batllori i plaça Francesc Layret. 
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Vilapicina  
i la Torre Llobeta 
Actuacions destacades: 

/ 130 ajuts Activa Autono+. 
/ Ajuts a famílies per a accedir a la pràctica esportiva d’infants i adolescents: 480. 
/ Obres de millores d'accessibilitat al pavelló esportiu Virrei Amat 
/ Pista de gel i fira comercial en el camp de la campanya de Nadal, com a activitat 

destacada de Districte i de Ciutat. 
/ Millores a l’escola Timbaler del Bruc (menjador, cuina/càtering, cobertes, lavabos 

i vestuaris). 
/ Nou carril bici de baixada pel carrer Escòcia. 
/ Implantació del projecte d’atenció social de proximitat “Vilaveïna”, centrat al 

suport a la cura. 
/ Implantació de l’àrea verda al barri en dues fases. 
/ Reurbanització dels carrers Amílcar i Pardo. 
/ Adequació  de la calçada al carrer Cartellà. 
/ Millora de l'accessibilitat al pavelló Virrei Amat. 
/ Ampliació de la vorera al carrer Vilapicina. 
/ Millora de la il·luminació als entorns de Virrei Amat, Can Sitjar i Torre Llobeta 
/ Expropiació de Torre Llobeta. 
/ Eliminació dels sorolls de les vibracions gràcies a la millora de l’L5 del metro. 
/ Procés participatiu de l’espai de Can Xiringoi, previ a la seva transformació 

urbanística. Impuls de la futura Escola Bressol del barri. 
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Gestió de la pandèmia de la 
Covid-19 i el desconfinament. 
Des de la declaració de l’estat d’alarma declarat al Consell de Ministres del dia 14 de març 
de l’any 2020 per la pandèmia de la Covid-19, totes les àrees, direccions, organismes 
autònoms i altres ens que formen part de l’Ajuntament de Barcelona es van posar en 
marxa per a respondre i atendre les necessitats de la ciutadania.  

En aquesta posada en marxa, els Districtes, institucions de primera línia de proximitat a la 
població, hi van tenir un paper clau. Un cop superat el primer moment d’incertesa, el 
Districte de Nou Barris ràpidament va passar a analitzar i dur a terme accions per 
alleugerir la càrrega emocional i econòmica del veïnat. Calia repensar l’acció de Govern 
des del Districte doncs l’excepcionalitat de la situació demanava una resposta a l’alçada. 

Accions de caràcter intern. 
Des de la Direcció de Serveis Generals a l’inici del confinament es van suspendre els 
contractes, convenis i concessions de tots els serveis i equipaments excepte els que eren 
serveis essencials. Amb aquest criteri no es van suspendre els que afectaven: 

/ Neteja.
/ Educadors de carrer (dins del projecte “Barris bon confinament”).
/ Urgències de manteniment.

Les suspensions van ser temporals i parcials. A l’etapa de desconfinament, es va anar 
reobrint els serveis i reactivant els contractes amb la indemnització corresponent en cada 
cas. Altres actuacions que es van haver de gestionar són: 

/ Compra de dispositius portàtils per a tota la plantilla (ordinadors, ratolins...) per a 
poder treballar des de casa. 

/ Activació de la xarxa per al treball en remot. 
/ Adaptació dels llocs de treball amb atenció al públic (mampares,...) tant als serveis 

municipals com als equipaments. 
/ Compra de material de suport per a les activitats impulsades des de Districte 

(carpes per vacunacions). 
/ Implantació de programes de neteja especialitzats tant de locals com 

d’equipaments. Activació del dispositiu especial per casos de contagi en centres. 
/ Activació de mesures de desconfinament (mampares, climatització forçada, 

ventilació, tractament preventiu per la legionel·losi...) d’acord amb les indicacions 
de manteniment. 

Accions de llicències i obres i manteniment. 
Durant la pandèmia i postpandèmia es van dur a terme des de la Direcció de Llicències i 
Obres treballs de brigada per al suport de les mesures Covid-19 entre els mesos d’abril i 
setembre de l’any 2020. Aquests treballs van ser: 
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/ Recollida i col·locació de cartells en porteries en set barris diferents del districte. 
/ Recollida i distribució d’EPIS, des del carrer Aragó per a dur-los a Can Basté. 
/ Realització de talls de carrer al districte de Nou Barris per tal de permetre la 

circulació de vianants amb col•locació de tanques. Es col·locaven les tanques al 
matí a les nou i es retiraven a la nit a les 21 hores.  

/ Col·locació de tendal davant el CAP de Roquetes  
/ Reorganització de l’atenció del Departament de Llicències i Inspecció del Districte 

per a atendre: 
o Telefònic en el cas d’atenció tècnica 
o Telemàtic en el cas d’atenció administrativa (mitjançant l’IRIS  i si no l’e-

mail només d’enviament) 
/ Concessions de terrasses temporals i llicències extraordinàries de terrasses. 
/ Reducció de la taxa d’ocupacions de via pública. 
/ Autorització del mòdul de suport al CAP Roquetes (proves de detecció i campanya 

de vacunació Covid-19) any 2021, 2022 i 2023. 
/ Aturada d’equips i instal·lacions a tots els centres que van tancar (confinament). 
/ Segons la previsió i priorització de dates de reobertura d’equipaments: 

o Tractaments de prevenció de legionel·la (aigua freda i calenta): 
hipercloració, analítiques, etc. 

o Actuacions sobre la climatització: neteja o canvi de filtres, revisió de 
funcionament. 

o Actuacions sobre la ventilació: anàlisi dels sistemes de ventilació natural o 
forçada, desconnexió d’equips re-circuladors d’aire, programació d’horaris 
mes intensius, millora de ventilació d’alguns espais. 

o Ventilació de banys. 
o Estudi de necessitats de mampares de protecció personal per a cada 

centre, encàrrec i posterior col•locació.  
o Senyalització específica Covid-19: distàncies, recorreguts, aforaments 

d’espai, etc. 

 

 Col·locació de cartells en porteries. 
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Accions desenvolupades des de la direcció de 
serveis a les persones i territori.  
Des de la Direcció de Serveis a les Persones i Territoris es va dur a terme una actuació de 
suport i reforç a les escoles per tal de donar espais oberts o tancats i complementaris  a 
la infància en quant va començar la fase de postpandèmia.  

Es va crear un grup de treball interdepartamental “Ampliem espais educatius” on es 
treballava l’oferiment d’espais alternatius, tancats com oberts, perquè les escoles 
poguessin respectar al màxim les restriccions en aforaments o bé garantir uns 
aforaments a les aules respectant les mesures sanitàries. Assenyalem alguns dels centres 
amb els quals es van treballar. 

/ Escola Calderón de la Barca. 
/ Escola Àgora.  
/ Institut Valldemossa.  
/ Institut Pablo Ruiz Picasso.  
/ Escola Santiago Rusiñol. 
/ Escola Splai. 
/ Institut Escola Antaviana. 

També va haver col•laboració amb el Consorci Sanitari de Barcelona (CSB) i els Centres 
d'Atenció Primària (CAP) per a la cessions i adequacions d'espais municipals per a proves 
diagnòstiques, vacunació i suport administratiu per a la gestió de la cita de vacunació. 

 

Els espais de vacunació cedits pel Districte de Nou Barris van ser: 

Centre d’Atenció Primària Espai Municipal cedit per a vacunació 

CAP Rio de Janeiro  Poliesportiu Valldaura 

CAP Roquetes-Canteres  Casal de Gent Gran Les Roquetes  

CAP Guineueta Espai Social de Salut Comunitària Guineueta 

(no és un espai municipal, però sí hi ha una 
participació municipal en la gestió) 

CAP Ciutat Meridiana Casal de Barri de Torre Baró 

CAP Guineueta-Rio de Janerio i Turó Parc Tecnològic (zona restaurant) 

CAP Turó Espai a dintre del mateix CAP 

CAP Chafarinas Espai al pati del mateix CAP 

CIS Cotxeres Espai en el mateix edifici del CIS 
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Els espais cedits pel Districte per fer proves diagnòstiques PCR van ser: 

Centre d’Atenció Primària Espai Municipal cedit per a test PCR 

CAP Rio de Janeiro  Poliesportiu Valldaura, c/Baltasar Gracián, 9, per a 
necessitats Covid. 

CAP Roquetes-Canteres  Espai Casal de Gent Gran de Roquetes per a 
necessitats Covid, Pl. Titellaires, 1, fins disposar 
del Mòdul adjacent al CAP, a c/Garigliano, 23-27 

CAP Guineueta Espai Social de Salut Comunitària Guineueta, Pg. 
Valldaura, 135, per a necessitats Covid 

CAP Ciutat Meridiana Casal de Barri de Torre Baró, Av. d'Escolapi 
Càncer, 5, per a vacunació grip. També es va 
habilitar un espai per fer PCR a la Clínica  
Odontològica de Torre Baró, situada al c/ Sant 
Feliu de Codines, 3. 

CIS Cotxeres Equipament del Casal de Gent Gran i Biblioteca 
de Vilapicina i la Torre Llobeta. 

 

Recuperació dels esdeveniments.  
Es va implantar un protocol per la concessió de llicències durant el desconfinament. 
Aquest protocol consistia en un permís on s’especificava el perímetre on es duia a terme 
l’activitat i l’aforament permès. 

Pel que fa als contractes de serveis, tots ells fan referència explícita a l’atenció presencial 
a la ciutadania. Es va fer va ser una suspensió parcial dels contractes que afectava només 
a aquestes indicacions d’atenció presencial. Així es va fomentar el teletreball, demanant 
als equips professionals que fessin una feina de gestió dels equipaments des dels seus 
domicilis o altres espais de treball. 

Pel que fa als convenis de gestió cívica i altres tipus de gestions, també es van veure 
afectats per aquesta suspensió parcial d’atenció als usuaris. Si bé en el cas dels contractes 
va haver-hi una compensació econòmica, en aquests casos no va ser així, ja que la relació 
administrativa i contractual no es centrava en els serveis presencials.  

 

Recuperació de l’activitat als equipaments 
municipals.  
Pel que fa als equipaments municipals del Districte de Nou Barris: Casals de Joves, 
Centres Cívics, Casals de Gent Gran, etc. segons s’anaven suavitzant les mesures es va 
establir torns de treball i també es van començar a programar activitats i tallers en format 
en línia, a través de Youtube o altres canals, perquè els usuaris poguessin continuar 
realitzant els tallers o atenent les activitats culturals que es feien des dels centres.  

Tan bon punt van poder començar amb la primera fase de la desescalada vam oferir els 
espais per a dur a terme activitats en grups de sis persones amb mascareta i totes les 
mesures que en aquell moment la Generalitat de Catalunya havia establert. Les activitats 
que es van dur a terme en aquesta fase eren: 
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/ Tallers. 
/ Grups de suport. 
/ Grups de dol. 
/ Acompanyament. 
/ Assessorament. 
/ Reforç escolar telemàtic. 

 

Durant l’estiu del 2020 la programació d’activitat infantil va ser especialment difícil ja que 
calia buscar alguna alternativa d’entreteniment per a una població que havia patit de 
forma molt particular el confinament. D’altra banda els casals de gent gran i les activitats 
associades a aquest vector de població van ser de les que van ser més difícils de 
recuperar, atesa la seva vulnerabilitat davant la crisi sanitària. 

En fases posterior es va anar ampliant les activitats però sempre complint amb les 
exigències de seguretat que s’establien des del Departament de Salut de la Generalitat. 

 

Un projecte singular que va néixer a Nou Barris.  
Nou Barris compta amb unes dinàmiques molt diferents en funció del barri on ens 
trobem, però de manera igual a la resta de Barcelona ,una de les dinàmiques que es 
repetien era les dificultats per dur a terme un confinament estricte. Per entendre aquesta 
realitat ciutadana és necessari conèixer les condicions residencials de moltes de les 
persones que viuen a Nou Barris (pisos petits, sobre poblats per famílies extenses, manca 
d’espai, ...). Tot i això, cal evidenciar que aquest comportament va ser comú a tota la 
ciutadania (amb més intensitat a uns territoris que altres) donada l’excepcionalitat de la 
situació. 

Aquesta realitat sumada al fet que les primeres dades d’afectació de la Covid-19 tenien 
més impacte als barris amb menys renda de Barcelona va promoure la posada en marxa 
d’un projecte que posteriorment es va anomenar “Barris bon confinament”. Aquest 
projecte va estendre’s a la resta de la ciutat al trobar més casuístiques en l’espai públic 
semblants a les de Nou Barris. Passem a enumerar les actuacions i estratègies que es van 
dur a terme. 

El projecte va viure dos fases:  

/ Fase 1: identificació dels espais públics amb incidències relacionades amb el 
confinament, l’anàlisi del perfil dels no confinats i les accions de comunicació i de 
correcció necessàries.  

/ Fase 2: detecció de confinaments en precari i les accions addicionals de suport a 
aquest confinament. 

En les tasques de difusió d’informació a l’espai públic durant el confinament: 

/ Es van mobilitzar fins a 374 mediadors a tota la ciutat, 72 d’ells dedicats 
expressament a cinc districtes.  

/ Es van distribuir 24.400 cartells específics d’aquesta campanya, a més dels cartells 
del servei RADARs per a la gent gran, i dels del servei de neteja. 
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/ Es va implementar un servei de megafonia amb vehicles de manteniment a tres 
districtes, a més de la feina de megafonia dels vehicles de la Guàrdia Urbana. 

/ Mediacions amb comerços (botigues d’alimentació i Farmàcies) 
o Seguiment de cues, aforaments i equipament del personal de la botiga 
o Distribució de 1.500 cartells amb consells i nombre de telèfons d'interès. 
o Mediació amb més de 250 comerços. 

Es va activar un equip d’acompanyament telefònic a veïns i veïnes vulnerables i gent gran 
en general. Això va permetre fer derivacions dels casos d’emergència social detectada i 
coneixement de tipus de confinament que estaven vivint. Es van fer 10.392 
acompanyaments en quatre districtes. 

L’àrea de Parcs, Medi Ambient i Serveis Urbans: 

/ Reforç de la neteja als punts indicats pels districtes. 
/ Priorització de desinfecció dels voltants de centres sanitaris, residències, mercats i 

grans supermercats. Priorització de desinfecció dels contenidors, amb més 
freqüència als barris amb més afectació. 

/ Comunicació de les observacions a l’espai públic dels operaris de neteja.  
/ Distribució de cartell de bones pràctiques sobre residus als barris amb mes 

problemes de voluminosos. 
/ Increment del servei una vegada s’observava algun cas crític per part del personal 

que estava a l’espai públic (guàrdia urbana, neteja, mediadors). 

Col·laboració de l’equip de Pla de Barris: 

/ Aportació de dos mediadors als equips dels districtes. 
/ Trucades setmanals als usuaris de vuit projectes de Pla de Barris i dels usuaris del 

punt Nou Barris Activa. 
/ Col·laboració en l’elaboració de vídeos de foment del bon confinament infantil. 
/ Comunicació del projecte de distribució de material escolar a estudiants becats als 

centres de primària. 

Col·laboració amb Comunicació: 

/ Coordinació de calendari de cartelleria de districtes amb els de neteja i els del 
projecte RADARs. 

/ Homogeneïtzació del format dels cartells per a tots els districtes. 
/ Compartició de tot el material de comunicació per distribuir. 
/ Elaboració de cartell de reforç del confinament comú i del cartell de comunitats. 
/ Elaboració de les locucions de megafonia per al foment del confinament, la neteja, 

els passejos dels gossos i la sortida amb nens i nenes. 

Col·laboració amb la Guàrdia Urbana: 

/ Reforç del seu servei habitual. A l’inici del projecte amb dos cotxes als districtes 
d’Horta-Guinardó i Nou Barris on les xifres de contagis (i defuncions) eren més 
elevades. Trasllat d’aquests recursos addicionals durant la resta del projecte als 
barris que anaven pujant en contagis i concentració de gent a la via pública. 
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/ Col·laboració amb els districtes comunicant els llocs més conflictius d’ús de l’espai 
públic per a treballar-los amb mediadors. 

/ Ús de la megafonia als cotxes durant la patrulla. 

Col·laboració amb Salut i l’Agència de Salut Pública de Barcelona: 

/ Anàlisi contínua de les dades publicades per la Generalitat de Catalunya. 
/ Desglossament de les dades publicades per la unitat de salut en dades per barris i 

per seccions. https://aspb.shinyapps.io/COVID19_BCN/ 
/ Elaboració i publicació web del document de mesures de prevenció per a les 

xarxes veïnals. 

Col·laboració amb el projecte de Barris, suport a les quarantenes de l’àrea de Salut i 
Serveis Socials:  

/ identificant si s’escau, famílies potencialment en risc, fent un seguiment telefònic 
continu per a verificar el seu estat de salut i oferir si és possible àpats o assistència 
sanitària. 

/ Amb tota la informació obtinguda, es van elaborar eines per a facilitar l’explotació 
de dades, l’avaluació continuada, informes i la presa de decisions (amb diversos 
nivells de prevenció). 

L’objectiu d’aquesta explotació de dades era dur a terme una diagnosi periòdica 
(avaluació continuada) per a avaluar l’impacte de les actuacions. També, una vegada 
analitzades  i avaluades les dades es va aprofitar aquesta informació per a valorar les 
millores dels serveis municipals en el moment que començava a recuperar-se la 
normalitat. 
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Acció de govern:  
què estem fent. 
L’acció de govern no s’atura i al llarg de l’any 2023 s’estan impulsant i executant 
nombrosos projectes i iniciatives, com: 

 

Promoció econòmica i comerç. 
/ El futur mercat de Montserrat serà una realitat, en construcció actualment. 
/ Noves campanyes de subvenció pel suport a nous projectes socioeconòmics com 

“Impulsem el que Fas” o “amunt persianes”. 

 

Atenció a les persones. 
/ L’extensió del programa Vilaveïna a la Prosperitat. 
/ El nou Casal de Joves de la Prosperitat. 
/ La implantació de la nova estació d’ambulàncies (SEM) a Torre Baró. 
/ Finalització del nou espai per a joves a Torre Baró. 
/ Rehabilitació dels apartaments a Pau Casals. 
/ Finalització del nou espai infantil i juvenil de la biblioteca Nou Barris. 

 

Dret a l’habitatge digne. 
/ Impuls de la rehabilitació de façanes a Canyelles dins de la cobertura de fons Next 

Generation. 
/ Impuls de la rehabilitació d'habitatges amb subvencions d’eficiència energètica 

dins de la cobertura de fons Next Generation. 
/ La finalització de 67 habitatges a Palamós 88 UA3 Bloc I. 
/ La finalització de 3 habitatges a Maladeta 110. 
/ La finalització de 96 habitatges a Aiguablava 68 (previst en 2024). 

 

Educació de qualitat per a tothom. 
/ La reforma de l’Institut Escola Antaviana i l’Institut Escola El Molí. 
/ La reforma integral de l’escola Turó. 
/ La reforma integral de l’escola Àgora. 
/ La nova escola bressol a Palamós 70, a la Trinitat Nova. 
/ Inversió en el manteniment dels centres escolars (RAM). 
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Esports, cultura, entreteniment i oci. 
/ Obres de millora de la piscina del CEM Can Cuiàs. 
/ Trasllat provisional del camp de futbol Vallbona. 
/ Desenvolupament dels projectes amb fons turístics Next Generation com 

l’innovador museu de l’aigua a la Casa de l’Aigua. 
/ Impulsar els grans esdeveniments com el festival de Flamenco Desvarío dins del 

Grec o altres com el festival de Sopes del Món o el festival San Froilán. 

 

Mobilitat i espai públic de qualitat. 
/ Finalització de la reurbanització dels entorns de l'Església Sant Rafael. 
/ Finalització de les millores de mobilitat i accessibilitat al Pont dels Dos Ulls al carrer 

Oristà. 
/ Reurbanització de les escales del carrer Matagalls. 
/ Reurbanització d'escales entorns de l’avinguda Rasos de Peguera connexió amb 

l’estació de tren de Torre Baró. 
/ Urbanització de Prat del Rei. 
/ Urbanització de la placeta Llopis-Alvarado. 
/ Finalització de les obres d’espai públic al Balcó d’Equipaments. 
/ Iniciar les obres del parc inclusiu de Can Dragó i el parc agrari de Can Valent. 
/ Iniciar les obres de millora de les voreres a l'av. Rio de Janeiro entre el carrer de 

Vèlia i passeig Ciutat de Mallorca. 
/ Finalització de la substitució de dos trams d’escales mecàniques a Ciutat 

Meridiana. 
/ Implantació de les millores urbanístiques a la plaça de Verdun i entorns. 
/ Millores als jocs infantils a Rosario Pi. 
/ Implantar un nou carril bici al carrer Escòcia en sentit del carrer. 
/ Inici de la transformació integral del Parc del Turó de la Peira en una primera fase. 
/ Pacificació parcial al carrer Sant Engràcia a l’altura de l’escola Víctor Català 
/ Implantació del nou bus a demanda a Vallbona i millores als busos a demanda de 

Torre Baró. 
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Seu del Districte i Oficina  
d’Atenció Ciutadana de Nou Barris  
 

Adreça  
Pl. Major de Nou Barris, 1  
 

Web del districte  
barcelona.cat/noubarris  
 

Web per a tràmits  
seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat  
 

Segueix-nos!  
 

 
 

@districtenoubarris 

@bcn_noubarris 

@bcn_noubarris 

@noubarrisbarcelona 




