


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 l’Ajuntament i el 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 millorat la qualitat de l’espai públic remodelant els interiors a Canyelles, 
la plaça Sóller amb l’equipament de l’Ateneu la Bòbila o el parc de l’Aqüeducte. 
Estem construint el nou mercat de Montserrat. També estem solucionant 
problemes que portaven temps aturats: hem iniciat l’avantprojecte de l’última 
pastilla d’interiors a la Guineueta i estem recuperant aparcaments buits a la 
Trinitat Nova i Torre Baró.

Fins i tot treballem més enllà millorant 
el funcionament del CIS Cotxeres o 
avançant en la implantació d’una base 
d’ambulàncies a Torre Baró.

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

Els indicadors, 
d’on venim: comparativa 2019-2023.
Aquest període es caracteritza per un increment dels recursos, actuacions i 
iniciatives en tot el districte per reduir l’impacte de la covid-19 i després per 
recuperar l’activitat i ritme anteriors.

L’impacte de la covid-19.
L’Ajuntament de Barcelona i el Districte de Nou Barris han recorregut a 
mesures i dotacions extraordinàries per mitigar 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 persones confinades, especialment a la gent gran.
 Habilitació d’equipaments en punts cribatge i vacunacions.

on estàvem, on estem

Indicadors econòmics:
 Increment de 10,92% de pressupost sobre mandat passat.
 101% d’execució del pressupost al 2022.
 738,01€ d’inversió per habitant, un 23,1% més que el 
mandat passat.

Economia, comerç, ocupació:
 24.735.210 € d’inversió en desenvolupament econòmic.
 10% reducció d’atur febrer 2019 a 2023.

Habitatge:
 Construcció de 107 habitatges i 166 més en construcció.

Educació:
 79% més d’inversió als centres educatius del districte.

Espai Públic:
 Escales mecàniques: +10 milions €.
 Urbanitzacions illes interiors: +10 milions €.
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Promoció econòmica 
i del comerç.
Aquest mandat ha estat especialment afectat per la 
gestió de la pandèmia de la covid-19 i la immensa tasca 
per atenuar i reduir l’impacte en el teixit econòmic i el 
mercat de treball de Nou Barris.

A través de les subvencions i ajuts hem pogut:

 Impulsar 95 projectes socioeconòmics d’impacte en 
el districte .

 Atorgar 870 mil € en subvencions per creació de feina 
i manteniment d’empreses.

Nou Barris Activa ha atès 7.160 persones usuàries, i ha 
assessorat a 449 projectes d’emprenedoria i 233 em-
preses. La mitjana de participants mensuals ha crescut 
un 45% en relació al 2019. 

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

Nou Barris disposa d’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.

Millorem els  mercats municipals:

 El nou mercat de Montserrat (19 milions €).
 Inversions en cinc mercats municipals (1,8 milions €).

Suport al comerç de proximitat amb activitats extraor-
dinàries de dinamització, com l’encesa de llums de la 
ciutat de Barcelona a Nou Barris el 2022.
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Atenció a les persones.
El Districte de Nou Barris ha posat en el centre 
de la seva acció l’atenció a les persones i la gestió 
de la salut en totes les seves vessants per mitigar 
l’impacte de la pandèmia de la covid-19. 

Una dotació de ciutat ha permès disposar de fons 
de contingència de 35 milions € amb plans de 
xoc, entre d’altres el de salut mental, que han fet 
possible:

 El servei d’odontologia per a persones 
vulnerables: més de 3.000 persones ateses.

 La futura estació d’ambulància permanent a 
Torre Baró.

 L’ampliació del Pla de Barris a un total de nou 
barris.

 La iniciativa Vilaveïna: 715 persones ateses.
 El projecte Concilia: 313 famílies ateses i 4.200 
serveis duts a terme.

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. També s’han aprovat el Pla d’Acció 
Social i la Mesura de Govern contra la soledat no 
desitjada.

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

També s’han reformat o construït de nou 
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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Dret a una societat diversa, plural.
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 permés:

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

El Districte ha consolidat la Taula de Feminismes i LGTBI per a articular una 
resposta ferma i consensuada a les desigualtats i que ajuda a organitzar de 
manera col·laborativa activitats.

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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Dret a l’habitatge digne.
En aquest mandat el Parc d’Habitatges amb Protecció Oficial s’ha ampliat 
arribant a 2.268 habitatges a Nou Barris (un increment del 4,8%) i un total de 
2.791 habitatges de lloguer protegit, social i assequible.

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. 

Un total de 415 habitatges més de lloguer protegit, social i assequible.

En aquest període s’han realitzat 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.

Es continua impulsant la rehabilitació d’habitatges amb projectes com la 
regeneració urbana de Canyelles i Can Peguera o els programes de suport a la 
rehabilitació per eficiència energética.
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Educació de qualitat per a tothom.
A través del Districte hi ha una escolta i relació propera als 
centres educatius, donant suport en:

 Millora de la convivència.
 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 
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’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% al 2019 a un del 25,6% al 2022.

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

 Diversificació Curricular amb una participació mitjana 
de 40 joves per curs.

 Escola de Segones Oportunitats, a l’Espai Jove 
Les Basses, per on han passat ja 87 joves. 

 Pacificació de 15 entorns escolars i 4 mes 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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Esports, cultura, entreteniment i oci.
El Districte segueix 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, per tant, la cohesió social.

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.

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.

Esdeveniments culturals com:

 El suport a la cultura popular i les festes majors dels tretze barris.
 Festival de Blues: més de 1.400 espectadors anuals.
 Festival Brunch: més de 2.000 participants.
 La Festa Major de Nou Barris: més de 30.000 persones l’any 2022.
 La recuperació dels premis Nou Barris.
 El Campament Reial i la Cavalcada.
 El Festival de flamenc Desvarío.

Així com:
 La recuperació estructural de la masia de Can Valent.
 Millores a la sala Can Basté i el Teatre de la Zona Nord.
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Mobilitat i espai públic de qualitat.
El període 2019-2023 ha permès avançar en la transformació de la mobilitat 
urbana en el districte gràcies a l’increment de carrers amb velocitat limitada a 
30 km/h, l’increment de quilòmetres de carril bici, 16 noves estacions del Bicing, 
tres punts de recàrrega per a vehicles elèctric i més línies de bus.

Amb les Marxes exploratòries hem pogut radiografiar amb perspectiva de 
gènere el disseny de l’espai públic.

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 (Canyelles i Trinitat Nova).

 Nombroses reformes i urbanitzacions com la de la plaça Sóller o el nou parc 
de l’Aqüeducte.

 Les reformes integrals de carrers com: Amílcar, Pardo, Font d’en Magués, 
escales Matagalls o Llopis amb Pla de Cirerers.

La millora del transport públic gràcies a la transformació del servei de bus de 
la Zona Nord i la implantació de l’àrea verda en vuit barris.
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Convivència, 
civisme i seguretat.
En aquest mandat s’ha pogut aprovar i impulsar 
la Mesura de Govern per a la promoció de la 
convivència a Nou Barris 2022, que fixa els eixos 
de l’activitat per als propers anys.

La dotació econòmica pressupostada i  vinculada 
a aquest pla, ha suposat un increment del 55% 
de recursos en relació a l’anterior pla, arribant 
a una despesa anual de  947.000 €. Això ha 
permès, entre d’altres:

 Servei de mediació i suport a la gestió en les 
comunitats de veïns i l’espai públic (SCVIEP):
 1 professional més.

 Nou Barris conviu:
 1 barri més: Les Roquetes i ara també el Verdun.
 2 professionals més.

 Programes de dinamització socioesportiva:
 3 barris més: Zona Nord (Ciutat Meridiana, 

Torre Baró i Vallbona).
 Nou dispositiu de mediació al Turó de la Peirai 
Can Peguera.

Pel que fa a la seguretat, en aquest mandat:

 Nou Servei d’Atenció Integral a les víctimes de 
violencia masclista.

 Reestructuració del servei nocturn.
 Transformació de la policia de barri cap a un 
model d’intel·ligència policial de proximitat.

 Reforç amb plans d’actuació de vigilància de 
l’espai públic, l’oci nocturn i esdeveniments clau.
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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 realitzant 
nombrosos projectes i iniciatives, com:

Promoció econòmica i comerç:
 El futur mercat de Montserrat serà una realitat (en construcció actualment)
 Noves campanyes de subvenció com “Impulsem el que Fas” o “Amunt 
persianes”.

Atenció a les persones:
 L’extensió del programa Vilaveïna a la Prosperitat.
 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 d’habitatges amb subvencions d’eficiència energética.
 La finalització de 166 habitatges a la Trinitat Nova.

Educació de qualitat per a tothom:
 La reforma de l’IE Antaviana, l’IE El Molí i les escoles Turó i Àgora.
 La nova escola bressol “La Torre del Rellotge” a la Trinitat Nova
 Inversió en el manteniment dels centres escolars (RAM).

Esports, cultura, entreteniment i oci:
 Obres de millora de la piscina del CEM Can Cuiàs.
 Trasllat provisional del camp de futbol Vallbona.
 Impulsar els esdeveniments com el festival de Flamenco, el festival de Sopes 
del Món o San Froilán.

Mobilitat i espai públic de qualitat:
 Finalització de la reurbanització dels entorns de l’Església de Sant Rafael i de 
les millores d’accessibilitat al Pont del Dos Ulls al carrer Oristà.

 Reurbanització de les escales Matagalls i de la connexió de Rasos de Peguera 
amb l’estació de tren de Torre Baró. Substitució de dos trams d’escales 
mecàniques a Ciutat Meridiana.

 Finalització de les obres d’espai públic al balcó d’equipaments.
 Implantació de les millores urbanístiques a la plaça de Verdum i entorns.
 Implantació del nou bus a demanda a Vallbona i millores als busos a 
demanda de Torre Baró.

 Millores als jocs infantils a Rosario Pi.

marc econòmic

Inversions.

Despesa corrent.

La inversió total d’aquest mandat serà de 252.376.735 €, dels quals més de 148 
milions € ja estaven executats en acabar el 2022.

La inversió per habitant s’ha incre-
mentat en un 6,93% respecte del 
mandat 2012-2015.

En aquest mandat la despesa corrent del Districte 
i Pla de Barris al 2023 ha arribat a 36.111.004 €, un 
10,92% respecte al 2019.

 Inversió 2020-2022: 
148.020.941 €
 Inversió a executar 2023-2024: 

104.355.793€

Pressupost en inversions districte 
Nou Barris:

2012 / 2015

2016 / 2019

2020 / 2023

Període Rati inv. / hab. 
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Més informació aquí:

Segueix-nos!

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

@noubarrisbarcelona

@bcn_noubarris 

@districtenoubarris

@bcn_noubarris 


