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PRESENTACIÓ  

 

El Districte de Nou Barris ha iniciat el projecte de revisió i actualització del Pla 

d’Equipaments del Districte 2010-2020. Aquest Pla és l’eina de planificació global que 

recull les necessitats i disponibilitats del districte en matèria d'equipaments i proposa 

un pla de transformació a curt, mitjà i llarg termini per adequar i optimitzar les 

dotacions existents i, si cal, crear-ne de noves. 

 

Aquest projecte de revisió inclou un procés de participació que s’ha iniciat durant el 

mes de maig de 2018, amb l’objectiu de detectar i recollir noves necessitats 

d’equipaments, que s’hauran de valorar per al futur Pla 2020-2030. Aquest procés de 

participació, que ja parteix dels treballs que s’estan realitzant al Districte i la feina 

realitzada anteriorment pel teixit associatiu del territori, permetrà la trobada i el diàleg 

entre diferents agents socials, i així copsar la visió de la ciutadania. Concretament, el 

procés de debat ha previst: 

 

• Sessions ciutadanes de debat, obertes a la participació d’entitats i col·lectius, 

ciutadans i ciutadanes interessades a compartir quines són les necessitats de 

nous equipaments. 

 

• Dinamitzacions al carrer, per a recollir les aportacions dels i de les vianants, 

entitats i comerços. L’objectiu és oferir una possibilitat de participació en 

aquelles persones que tenen més dificultats per assistir a trobades concretes, i 

així ampliar el debat i els resultats. 

 

• Participació en la plataforma decidim.barcelona, per a escoltar les opinions 

d’aquelles persones que prefereixen participar des de casa seva. 

 

Per tal d’arribar al màxim de ciutadania, i considerant la dificultat de fer sessions per 

barri, es va distribuir el Districte en tres zones: 

 

• Zona Sud, que inclou els barris de Can Peguera, El Turó de la Peira, Vilapicina i 

Torre Llobeta, i Porta (on realitzar una sessió ciutadana i una dinamització al 

carrer). 
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• Zona Centre, que agrupa els barris de Guineueta, Verdun, Prosperitat, Canyelles, 

Roquetes, i Trinitat Nova (on convocar una sessió ciutadana i dues 

dinamitzacions al carrer, davant el nombre de barris i de població a abastir).  

 

• Zona Nord, agrupant els barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona (on es 

porta a terme una sessió ciutadana i una dinamització al carrer). 

 

 

Així mateix, el procés inclou una Comissió de Seguiment, formada per persones 

representants de diverses entitats i institucions, que vetllaran pel procés participatiu i 

promouen la participació del veïnat. La seva funció durant tot aquest procés serà la de 

contrastar, millorar i col·laborar amb el procés. Tanmateix, i un cop finalitzat el període 

de participació oberta a la ciutadania, la Comissió continuarà en funcionament per a 

treballar, juntament amb el Districte, en l’elaboració dels continguts del Pla 

d’Equipaments.  

 

La segona sessió ciutadana de debat (Zona Nord) es va portar a terme el dia 23 de maig 

de 2018, al Casal de Barri de Torre Baró, en horari de 18,30 a 20,30 h, i va comptar amb 

la participació d’unes 20 persones.  

 

El present informe recull els resultats de la sessió ciutadana de debat realitzada en la 

Zona Nord del Districte, que inclou els barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona. 
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CRITERIS A CONSIDERAR EN LA PLANIFICACIÓ D’EQUIPAMENTS 

 

Es presenten a continuació les reflexions i aportacions sorgides al debat ciutadà, 

relacionades amb aspectes i elements a considerar en la futura planificació 

d’equipaments al Districte. 

 

Preveure l’accés i la connectivitat dels nous equipaments amb la resta de la 

zona, com a condicionat previ a la seva construcció  

Durant la sessió ciutadana es va insistir en diverses ocasions que la principal 

necessitat dels barris de la Zona Nord és l’escassa la connectivitat amb la resta del 

Districte, i les dificultats existents respecte a la mobilitat (per exemple, a causa del 

poc transport públic disponible). Per això, i abans de plantejar-se l’edificació d’un 

nou equipament, es considera fonamental preveure l’accés en transport públic 

(augmentant línies i freqüències d’autobús) i facilitar l’accés a algunes zones 

mitjançant escales mecàniques, ja que actualment només hi ha a Ciutat 

Meridiana. 

 

Reequilibrar la distribució d’equipaments en els barris de la Zona Nord  

Es comparteix que a la Zona Nord hi ha una clara concentració d'equipaments al 

barri de Ciutat Meridiana i a la part baixa de Torre Baró, en detriment de la seva 

part alta (la muntanya) i del barri Vallbona, que està a l'altre costat de l'autopista. 

Les persones assistents comprenen que existent característiques geogràfiques 

que no faciliten la integració entre els barris, i que possiblement hi ha menys 

concentració de població en els barris més desproveïts d'equipaments. 

Tanmateix, alerten que si no es dóna resposta a les necessitats d’aquests barris, la 

manca d’equipaments i d’espais de convivència pot ser un element que faci 

augmentar el seu despoblament.  

 

Preveure la disponibilitat d’equipaments polifuncionals a la part alta de Torre 

Baró i a Vallbona 

Tal com s’apunta a l’aportació anterior, les persones assistents posen de manifest 

la destacada carència d'equipaments comunitaris en la part alta de Torre Baró i a 

Vallbona. Per això, es considera que s’haurien de preveure espais polifuncionals 

en aquestes zones, per tal d’oferir serveis i atenció  a la quantitat més gran de 

població possible. 
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Millorar i condicionar els equipaments existents, abans que plantejar-se una 

nova edificació 

Abans de plantejar-se nous equipaments necessaris, es considera important 

arranjar i deixar en bones condicions els que ja existeixen (com les pistes escolars i 

esportives), ja que es percep que no estan prou aprofitats. Cal, doncs, millorar les 

instal·lacions existents i ampliar els horaris d’aquests, per tal d’acollir més usos 

dels que actualment no s’ofereixen al seu espai. 
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PRINCIPALS NECESSITATS DETECTADES  

 

Es presenten a continuació les reflexions i aportacions sorgides al debat, entorn les 

principals necessitats i mancances a Nou Barris en relació amb els equipaments. Les 

idees recollides es presenten pels col·lectius als quals es refereixen i/o per àmbits 

deficitaris, per tal de considerar aquelles necessitats que fan referència a diversos 

col·lectius o que tracten d’espais la finalitat dels quals és el foment de la vida 

comunitària i la cohesió social.  

 

De manera general, la majoria de necessitats detectades són relatives a la Zona Nord, 

encara que també es varen recollir aportacions que feien referència a barris concrets, 

en especial  de la part alta de Torre Baró i Vallbona, o necessitats generals del Districte. 

 

 Col·lectius amb necessitats destacades  

 

 

 

 

● Manca d’equipaments de trobada per la gent gran (tipus Casal). 

Davant la seva inexistència als barris de Torre Baró i Vallbona, seria adequat 

disposar d’un equipament que servís com a punt de trobada pel col·lectiu de la 

gent gran, tipus Casal de gent gran, ja que l’únic espai que hi ha per aquest 

col·lectiu a la Zona Nord està situat en Ciutat Meridiana. Els assistents varen 

senyalar que es podria ubicar aquest equipament en l’espai situat al costat del 

restaurant del barri (no es va especificar el barri). 

 

 

 

• Existeixen pocs espais per a infants i famílies. 

Es comparteix la percepció que la part de la muntanya de Torre Baró disposa de 

pocs serveis, i manca d’equipaments.  

Aquest fet provoca que sigui necessari disposar d’un espai per al gaudi de les 

Gent gran 

Infants 
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famílies i/o infants en aquesta Zona (un parc o bé un equipament). 

 

● No hi ha oferta d’escoles bressol en alguns barris. 

Es comenta que el barri de Vallbona disposa d’un casal d’infants, però no d’una 

escola bressol que atengui a infants de fins a 3 anys. Aquest fet, juntament amb la 

manca de places a les escoles bressol dels barris de la zona (Ciutat Meridiana i 

Torre Baró), provoca una càrrega en les mares i/o àvies i avis que són els que 

s’acaben fent càrrec de la cura dels infants. 

 

 

 

 

● Inexistència d’espais esportius dirigits a la gent jove. 

Als participants els preocupa veure com les persones joves s’allunyen dels seus 

barris, i consideren que l’esport seria una bona forma d’incentivar que passin més 

temps al territori. Per aquest motiu, i considerant el fet que els barris de Torre 

Baró i Vallbona no compten amb espais per a la pràctica esportiva, valoren que 

disposar d’un espai esportiu destinat especialment per al jovent ajudaria a arrelar-

los als barris, a més de fomentar hàbits saludables i la pràctica fisicoesportiva.  

 

Aquest espai esportiu hauria de tenir un disseny funcional que el fes apte per la 

pràctica de diversos esports més enllà del futbol i el bàsquet. Per exemple, podria 

comptar amb taules de tenis taula, sales d’escacs o sala de ball. En el cas concret 

de la part alta del barri de Torre Baró, proposen un espai per promoure esports de 

muntanya, perquè és part del seu entorn i identitat com a barri, fet que cal posar 

en valor i difondre entre el jovent.  

 

  

Joves 
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Àmbits deficitaris 

 

 

 

• Manquen equipaments esportius de diverses tipologies. 

Actualment, moltes persones residents de la Zona Nord han de marxar a altres 

parts del Districte i/o de la ciutat per accedir a equipaments esportius, a causa de 

la manca d’equipaments d’aquest tipus en tot el Districte, especialment a la Zona 

Nord (i de forma destacada, al barri de Torre Baró).  És per això que seria necessari 

disposar d’un gran equipament esportiu, que incorporés també una piscina i un 

gimnàs, per tal de donar resposta a les necessitats de la Zona Nord. 

Es remarca que haurien de poder gaudir d’aquest equipament tant les persones 

que formen part de grups, equips i/o associacions esportives, com també tota 

aquella persona que volgués fer-ho a títol individual.  

D’altra banda, es considera que a més d’aquest gran equipament, seria interessant 

disposar d’espais més petits als barris on poder practicar alguns esports (per 

exemple, circuits de gimnàstica per a gent gran a l’aire lliure). 

 

 

 

 

• Falta un espai de trobada i de participació social gestionat per la mateixa 

ciutadania i les seves entitats. 

Una de les demandes històriques de les veïnes i veïns de la Zona Nord ha estat 

disposar d’un espai de trobada on compartir estones, programar activitats, oferir 

tallers, etc., que pogués gestionar la mateixa ciutadania i les seves entitats. Quan 

es va anunciar la construcció del nou Casal de Barri de Torre Baró, es va aspirar  

que aquest espai fos l’equipament autogestionat que la Zona desitjava. Tanmateix, 

el nou Casal és actualment un equipament gestionat directament per 

l’Ajuntament. 

Tot i que el nou Casal de Barri és un bon espai, el teixit associatiu de la Zona 

segueix creient que seria adequat disposar d’un espai que puguin gestionar i fer-se 

Esportiu 

Participació social 
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seu, ja que d’aquesta manera es podria convertir en una veritable escola de 

participació, on poder compartir reflexions, vehicular espais de debat, etc. Es 

considera que, tot i ser difícil trobar espais per a compartir entre els diferents 

barris, és necessari crear sentiment de pertinença a Nou Barris i a la Zona Nord, i 

per això és necessari trobar moments d’intercanvi i disposar espais per a compartir 

(“la participació veïnal és com un cercle: participes en la vida del territori si disposes 

d’un espai adequat que ho permeti; i si disposes d’un espai de trobada, augmenta 

el teu interès en participar en la vida del barri i es generen nous mecanismes i 

inquietuds col·lectives.”) 

 

 

 

 

• Seria necessari disposar d’equipaments o centres culturals polivalents. 

La manca d’equipaments a la part alta del barri de Torre Baró és un fet que es 

destaca durant tota la sessió. Les persones assistents consideren que seria adequat 

disposar d’un centre cultural o espai polivalent en aquesta zona, on oferir activitats 

culturals, artístiques i tallers, com tallers manuals per a infants o de memòria per a 

la gent gran.  Aquest espai funcionaria també com a centre de trobada de totes les 

veïnes i veïns del barri: infants, joves, gent gran i entitats...  

Es comparteix que actualment el veïnat s’ha mobilitzat i estan portant a terme 

aquestes activitats al Club de Petanca de Torre Baró, tot i que seria necessari 

disposar d’un espai específic i adequat per la realització aquest tipus d’activitats. 

 

  

Cultural 
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• Mantenir i condicionar l’escola d’adults de Ciutat Meridiana, o crear una nova. 

Actualment existeix una Escola d’Adults a Ciutat Meridiana però està situada de 

forma provisional en un barracó, sense les condicions adequades. Algunes 

persones participants comparteixen que se’ls ha informat que aquesta escola es 

traslladarà a un altre barri, i que deixaran de disposar de l’escola. 

Valoren de forma positiva els serveis que ofereix el centre, i per això demanen 

mantenir-la al barri (però en un espai definitiu i que reuneixi les condicions 

optimes pel seu funcionament), o bé fer-ne una de nova en cas que es traslladi. 

 

  

Educació 
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ALTRES PROPOSTES RECOLLIDES NO RELACIONADES AMB NOUS 

EQUIPAMENTS 

 

En el desenvolupament de la sessió, algunes persones assistents van compartir  també 

necessitats, mancances i idees no vinculades directament amb nous equipaments. A 

continuació es fa un recull d’aquestes.  

 

Actuacions i necessitats a l’espai públic i mobilitat 

• Seria convenient disposar d’un gran parc a Ciutat Meridiana, que servís de trobada 

de totes les veïnes i veïns, i on poder anar a jugar amb els infants. 

• Es considera interessant poder disposar d’un espai de pícnic o àrea de recreació a 

l’aire lliure amb zones de descans, jocs infantils i esportius (ping-pong, cèrcols de 

bàsquet) a la part alta de Torre Baró. Seria una manera d’aprofitar l’espai natural de 

la muntanya i generar un punt de trobada per a les famílies i les persones residents 

en aquest sector, i així evitar que hagin de desplaçar-se a les places de la part baixa 

del barri (fet que els resulta difícil, a causa de la poca freqüència dels autobusos i la 

despesa que això suposa).  

• S’hauria d’arranjar el Pont de les Aigües, perquè està en males condicions. 

• Se sol·licita que es construeixin les escales automàtiques d’accés a la part alta, 

reivindicació històrica de Torre Baró. 

• És necessari instal·lar marquesines a les parades de l’autobús. 

 

 

Teixit i vida comercial 

• Es comparteix que el barri de Torre Baró té mancança de botigues i d’oferta 

comercial, fet que es comprèn que està motivat per l’escassa població del territori. 

Per això, i amb l’objectiu d’atreure alguna gran cadena de supermercats amb major 

oferta de productes a un preu més baix, es considera que caldria fer polítiques 

d’oferta i construcció de nous habitatges i així atraure població. Aquest fet 

permetria fer més interessant la zona de cara a algunes cadenes d’alimentació, i 

incentivaria l’obertura de nous establiments (per exemple, en l’actualitat no hi ha 

una farmàcia). 
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PRINCIPALS CONCLUSIONS  

 

Es presenta a continuació el resum de les principals conclusions. 

 

 Es comparteix la percepció de ser una zona poc cuidada per part de la ciutat. 

Aquesta sensació està motivada pel fet que no s’ha invertit en la construcció 

d’equipaments, ni s’ha connectat degudament amb la resta del Districte. Per això, es 

considera prioritari solucionar les dificultats de mobilitat i de connexió, entre els 

barris de la Zona Nord, i entre aquests i el Districte. 

 És important generar espais de trobada entre els veïns i veïnes dels barris de la Zona 

Nord. Per això, seria important dotar-se d’espais culturals, casals per a la gent gran, 

espais per a les famílies i els infants, etc. Es considera cabdal que aquests espais 

siguin gestionats pel mateix teixit associatiu. 

 Manquen espais esportius a la Zona Nord, fet que motiva que els veïns i veïnes 

s’hagin de traslladar a altres barris per accedir a equipaments d’aquest tipus. 

Especialment, faria falta un equipament esportiu dirigit a joves. 

 Mantenir o fer una nova escola d’adults a Ciutat Meridiana, considerant que s’ha 

d’encabir en un espai que gaudeixi de les condicions adequades. 

 També manquen escoles bressol a la Zona Nord (especialment a Vallbona). 
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IMATGES DE LA SESSIÓ  
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ANNEX Aportacions individuals de persones que no van participar 

als debats  

 

A partir de la convocatòria pública i oberta realitzada convidant a les veïnes i veïns a 

assistir a la sessió de la ciutadania de la Zona Nord, ens varen arribar diverses 

aportacions al debat de membres del Club de Petanca de Ciutat Meridiana i de la Penya 

Blaugrana Ciutat Meridiana que es presenten a continuació: 

 

• Cal finalitzar la planificació de la zona esportiva de la Zona Nord. 

• Els equipaments necessaris a la Zona són: Hotel d’entitats, local per a l’Associació de 

Veïns de Ciutat Meridiana, casal per a gent gran i un casal de joves. 

• Altres actuacions de caire urbanístic necessàries a la Zona Nord: 

− Arranjar el camí que va de Ciutat Meridiana a la 

Font Muguera i la seva tornada a Torre Baró (pel 

Campillo de la Virgen). 

− Transformar l’actual parterre de gespa al llarg del 

Passeig de l’Estació, en un pipi-can o Zona 

d’esbarjo per a gossos (indicat en rosa sobre el 

mapa). 

− Ampliar i millorar la part esquerra de la sortida de 

Ciutat Meridiana per la carretera (fins a La 

Trinitat), per tal de pacificar i reduir l’impacte 

visual i sonor de la carretera i les autopistes 

(indicat en verd sobre el mapa). 
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