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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 primera sessió ciutadana de debat es va portar a terme el dia 22 de maig de 2018, al 

Centre Cívic Torre Llobeta, en horari de 18,30 a 20,30 h, i va comptar amb la 

participació d’unes 40 persones.  

 

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

en la Zona Sud del Districte, que inclou els barris de Can Peguera, Turó de la Peira, 

Porta, Vilapicina i la Torre Llobeta. 
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CRITERIS A CONSIDERAR EN LA PLANIFICACIÓ D’EQUIPAMENTS 

 

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

amb aspectes i elements a considerar en la futura planificació d’equipaments. 

 

Reaprofitar espais existents i donar-li usos  polivalents 

La major part de les persones assistents van compartir que a la Zona Sud existeix 

una gran manca d’espais disponibles per emplaçar nous equipaments. És per 

això que es considera reutilitzar espais existents i configurar-los com a 

polivalents per tal de donar resposta a les necessitats dels diferents col·lectius.   

 

Planificar amb lògica de zona 

Es comparteix la necessitat de procurar pensar en les necessitats que es té com 

a territori, més enllà del mateix barri. Tanmateix, el Districte és molt ampli i 

engloba moltes realitats diferents. Per això, es considera que seria convenient 

planificar els equipaments pensant en una escala territorial intermèdia, per tal 

de considerar les necessitats dels barris però donant resposta a aquestes amb 

equipaments d’escala zonal. Es considera que l’estructura del procés de 

participació en tres zones diferenciades (Zona Sud, Zona Centre i Zona Nord) 

seria molt adequat. 

 

Garantir que tots els equipaments estiguin adaptats a persones amb més 

dificultats 

Les persones assistents va manifestar la necessitat que en la planificació de nous 

equipaments es tingui en compte l'accessibilitat d'aquests, aplicant el principi 

d'accessibilitat universal i disseny inclusiu dels espais, per tal de garantir la 

igualtat d'oportunitats en l'accés a serveis i recursos. 
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PRINCIPALS NECESSITATS DETECTADES  

 

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

les principals necessitats i mancances del Districte 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 detectades de diversos col·lectius o 

que es refereixen a espais amb la finalitat de cohesió social i foment de la vida 

comunitària.  

 

De forma general, la majoria de necessitats detectades són relatives a la Zona Sud, 

encara que també es varen recollir aportacions sobre barris concrets o necessitats 

generals del Districte. 

 

Col·lectius amb necessitats destacades 

 

 

 

 

● Calen equipaments orientats a oferir assistència a la gent gran.  

Tot i que actualment es disposa d’equipaments assistencials dirigits a la gent gran, 

de cara al creixement poblacional previst caldrien més equipaments amb serveis 

assistits. Concretament: 

- Una residència assistida a la Zona Sud (ja existeixen, però en un futur farien 

falta més) 

- Un centre de dia per a gent gran a la Zona Sud del Districte.  

Es va esmentar que una possible ubicació d’aquests equipaments fos als terrenys 

entre el carrer Duero, Petrarca i Pitàgores. 

Es destaca la importància en comptar amb espais d’atenció durant el dia i de forma 

ambulatòria, com són els centres de dia. Aquests espais permeten gaudir dels 

serveis de forma lliure, però mantenir la intimitat de la mateixa llar.  

També existeix la necessitat d’habitatges tutelats als barris de Vilapicina i 

Torrellobeta, amb l’objectiu  d’oferir acolliment alternatiu per a persones grans 

Gent gran 
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autònomes, les circumstàncies sociofamiliars de les quals no els hi permeten 

romandre a la mateixa llar i comptarien amb serveis d’assistència.  Una possible 

ubicació de l’equipament esmentat seria l’espai situat entre els carrers Escòcia, 

Antoni Costa i el passatge Santa Eulàlia. 

 

● Manca d’equipaments de trobada per la gent gran. 

Davant la seva inexistència al barri de Vilapicina i Torre Llobeta, 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. Aquest equipament serviria per a fomentar la 

participació del col·lectiu i els convidaria utilitzar-lo i fer-se’l seu. Així mateix, 

tindria com a objectiu generar punts de trobada i acompanyament entre diferents 

persones, per tal de donar resposta a aquelles que es troben en situació de solitud 

no volguda. 

Durant el dia, aquest espai podria oferir una programació permanent d’activitats 

socials i de lleure, i d’estímul de les capacitats de les persones, com poden ser: 

tallers de memòria, activitats recreatives i artístiques (manualitats), activitats 

educatives, i jocs de taula. A més, hauria de ser un equipament accessible, amb 

mobiliari adaptat a les necessitats de les persones usuàries, i amb una ubicació 

propera.  

 

 

 

 

● Inexistència d’habitatges tutelats que donin resposta a les necessitats de les 

persones amb dificultats especials 

Actualment, no existeixen habitatges o equipaments que contemplin les 

necessitats de les persones amb dificultats de mobilitat. Per això, es considera que 

en un futur caldrà disposar d’una oferta d’habitatges tutelats dirigits a persones 

amb discapacitat, que permeti que les persones usuàries, conservant la seva 

independència, tinguin a la seva disposició serveis i professionals per atendre de 

manera individualitzada les seves necessitats específiques.   

Aquest tipus d’equipament estaria també dirigit a persones grans amb mobilitat 

Persones amb discapacitat 
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reduïda o necessitats assistencials específiques, tal com s’ha recollit anteriorment.  

 

 

 

 

● Són necessaris espais – educatius i guarderia - per la primera infància. 

Es comenta que la majoria de les escoles bressol que ara existeixen són privades, i 

per tant excloents per aquelles persones que no es poden fer càrrec del preu. Així 

mateix, que les públiques que hi ha a escala de Districte estan saturades, fet que 

provoca que s’hagi de fer càrrec dels infants les mares i/o les àvies, perdent temps 

d’oci i oportunitats de feina. 

Per això, es considera que calen escoles bressol (dirigits a infants fins a 3 anys) a 

diferents espais de la Zona Sud. Es demana de forma expressa que aquests 

equipaments siguin gestionats o sota la tutela de l’Ajuntament. Aquesta demanda 

cerca garantir la qualitat del servei, per tal d’assegurar que les persones que hi 

treballin tinguin la titulació requerida, i que l’accés a l’escola no estigui condicionat 

pel preu (els preus  públics per a escolaritat i alimentació a les escoles bressol 

municipals es calculen mitjançant tarifació social, en funció  de la renda i nombre 

de membres de la unitat familiar de l’infant).  

D’altra banda, es considera necessari que aquests equipaments tinguin un horari 

extens, per tal d’acollir també activitats formatives dirigides a famílies.  

Es proposa contemplar la Masia Can Carreres (equipament ja existent) o en el 

terrenys de Can Xiringoi, com a espais adequats per a acollir aquest tipus 

d’equipament. 

 

 

 

 

● El jovent no disposa de suficients equipaments assistencials i de serveis en salut 

mental. 

Es considera que  el Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIG) que existeix a 

la Zona Sud del Districte està saturat, i no és capaç actualment d’atendre totes les 

Infants 

Joves 
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persones que ho requereixen.  

Per aquest motiu, es considera necessari disposar d’un altre CSMIG, amb suficient 

dotació de professionals per atendre de manera sectorialitzada i especialitzada a 

adolescents i joves amb trastorns psicològics i psiquiàtrics. Així mateix, caldria 

augmentar el nombre de places d’hospitalització psiquiàtrica per adolescents amb 

addiccions, trastorns alimentaris i de conducta.  

Aquestes necessitats se situen concretament als barris de Vilapicina i Torre 

Llobeta, i Turó de la Peira. 

 

● Manca un espai de trobada per joves i infants (d’entre 6 i 18 anys). 

Concretament a Porta, Can Peguera, Vilapicina i Torre Llobeta, i El Turó de la Peira, 

manquen espais de trobada juvenil autogestionats. Per exemple, es podria ubicar 

un equipament d’aquest tipus als terrenys existents entre els carrers Escòcia, 

Antoni Costa i el passatge Santa Eulàlia.  Aquests equipaments necessaris es 

visualitzen com espais juvenils en sentit ampli, preparats per acollir a un nombre 

elevat de persones, oberts a tota la joventut del Districte, on oferir activitats 

culturals, esportives i educatives, i en què es disposés del material didàctic i 

mobiliari necessari per desenvolupar diferents activitats de lleure.  

Tot i que serien equipaments on les persones joves, de manera individual, 

poguessin gaudir de l’espai, podrien acollir també entitats d’educació en el lleure 

(necessitat que es demanda a continuació). 

 

● Són necessaris espais polivalents al Districte, que puguin acollir a les diverses 

entitats juvenils dels barris que no tenen espai propi. 

Es comenta que a la Zona Sud només hi ha un espai públic per a joves, que és 

l’espai jove Les Basses al Turó de la Peira, i que hi ha entitats a la zona com La 

Bòbila al barri de Porta o l’Agrupament Escolta Santa Eulàlia que no disposen d’un 

espai permanent i comú de trobada i per la realització d’activitats.  

Per això es comenta que, més que disposar d’equipaments propis, es podrien 

generar equipaments polivalents (o ampliar usos a equipaments ja existents), per 
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tal de donar resposta a aquesta necessitat. 

Per exemple, als barris de Vilapicina i Torrellobeta i El Turó de la Peira, seria 

necessari disposar d’un espai d’aquest tipus; és a dir, un equipament que pugui 

encabir una multiplicitat d’usos i donar resposta a diverses necessitats d’entitats 

del barri de dilluns a divendres (especialment a l’Agrupació Escola Santa Eulàlia) i 

que pogués ser utilitzat per a les persones joves durant els dissabtes a la tarda (en 

horari d’esplai).  Encara que només en fessin un ús durant els caps de setmana, 

haurien de disposar d’una sala de reunions i on guardar el material fungible i de 

campaments, i on poder dur a terme activitats d’interior.   

En relació amb això, es considera necessari ampliar l’espai de l’Associació Juvenil 

Tronada i fer un nou equipament per l’Ateneu la Bòbila de Porta. 

 

● Inexistència d’un espai esportiu dirigit a la gent jove. 

Diversos espais esportius del Districte són de caràcter privat, i són de difícil accés 

per a joves amb baixos recursos econòmics. Així mateix, els equipaments esportius 

municipals estan saturats, i no contemplen les necessitats del jovent. Per això, 

caldria disposar d’un espai esportiu que fos gratuït o a baix cost per al jovent. 

Podria ser un equipament concret, o bé un equipament per a tot el veïnat però 

amb preus especials per a joves.  

 

 

 

 

● Cal un centre residencial de primera acollida per gent sense sostre. 

Al Districte existeixen persones que es troben en situació o en risc d’exclusió social, 

i que tenen necessitats immediates d’abric, allotjament o alimentació. Per aquest 

motiu, seria necessari comptar amb un centre d’acollida i menjador social (un de 

sol o diversos per la Zona Sud) per a la gent sense sostre. Aquest centre seria un 

equipament per donar resposta a les necessitats detectades (serviria d’alberg i de 

menjador social), on oferir serveis d’allotjament, alimentació, higiene i atenció 

social i sanitària, i comptaria amb personal especialitzat com educadors, psicòlegs i 

Grups vulnerables 
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metges.  

 Amb aquest equipament es voldria ajudar a les persones que es troben en aquesta 

situació a superar-la, amb l’objectiu final d’integrar-los de nou a la societat. Per 

això, aquest centre hauria d’incloure o acabar convertint-se en apartaments 

assistits. 

 

 

Àmbits deficitaris 

 

 

 

 

• Són necessaris més equipaments o espais per a la pràctica esportiva. 

Es posa de manifest la necessitat d’un equipament esportiu a nivell Districte, per la 

realització de la pràctica fisicoesportiva. Aquest equipament podria ubicar-se al 

barri de Can Peguera, i estaria obert a ús de tota la comunitat. 

Aquest espai esportiu hauria de tenir les dimensions adequades i disseny funcional 

que el faci apte per la pràctica de diversos esports a més del bàsquet i el futbol, 

com és el voleibol, entre d’altres. Les instal·lacions comptarien amb vestuaris, 

dutxes i lavabos i disposarien de material esportiu.  

D’altra banda, es comenta que una possibilitat seria construir-ho a l’Escola Splai, ja 

que l’alumnat no disposa d’espais per a la pràctica de l’esport i es compta amb 

l’espai necessari per a la seva construcció. En aquest sentit, s’apunta que ja es 

disposa de plànols per a fer el gimnàs i una sala d’usos múltiples. Si fos així, seria 

important que en horari lectiu l’equipament fos per a ús de l’escola, i que la resta 

d’horari estigués obert a tota la comunitat. 

 

  

Esportiu 
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• Tot i que existeixen diversos, és necessari disposar de més espais de trobada per 

les veïnes i veïns del Districte. 

Davant la futura previsió de nous veïns i veïnes al Districte, caldrà disposar de més 

espais que facilitin la trobada i la interacció entre els diferents col·lectius i famílies. 

Es tracta d’espais on dialogar i col·laborar en projectes, per tal d’enfortir la 

convivència entre la ciutadania, i on realitzar activitats col·lectives d’educació i oci, 

com poden ser tallers, reunions i seminaris.  

Es considera important que aquests equipaments disposin d’un espai verd exterior 

(amb arbrat i vegetació), per poder organitzar activitats del centre a l’aire lliure. 

 

 

 

 

• Manca un espai cultural polivalent per a la Zona Sud del Districte. 

Davant la seva inexistència, es considera necessari disposar d’un espai cultural 

polivalent al Turó de la Peira que pugui oferir una programació estable 

d’espectacles d’arts escèniques, concerts musicals, mostres de cinema, trobades i 

xerrades culturals. Per tal de possibilitar la participació del màxim de públic, hauria 

de tenir un aforament per unes 300-500 persones.  

 

• Falten sales de lectura a alguns barris del Districte. 

En alguns barris manquen sales de lectura. Per això, es considera que seria 

necessari disposar d’una sala de lectura al barri de Porta. 

 

  

Participació social 

Cultural 

mailto:contacta@eidos.social


 

 

Document elaborat per       contacta@eidos.social 

 

 

 

 

• Manquen centres de salut en alguns barris de la Zona Sud. 

Actualment, no existeixen centres de salut en alguns barris de la Zona Sud, fet que 

provoca que les veïnes i veïns hagin de desplaçar-se. Per aquest motiu, es 

considera que és necessari d’un equipament d’aquest tipus al barri de Vilapicina i 

Torre Llobeta, i que es podria ubicar a l’espai de les galeries de darrere del Mercat 

de la Mercè. 

 

 

 

 

• Falten punts verds en alguns barris del Districte. 

Davant la seva inexistència, seria necessari tenir un punt verd al barri de Porta. 

 

• Són necessaris espais d’agricultura urbana sostenible. 

Per exemple, es creu que seria convenient disposar d’un espai de permacultura1 al 

barri de Porta. 

 

 

 

 

• En alguns barris no es disposa de sales de vetlla i tanatoris. 

Concretament, i davant la seva inexistència, faria falta un tanatori o sales de vetlla 

per la zona del carrer Rio de Janeiro  - Heron City. 

                                                           
1 La permacultura és un conjunt de pràctiques per tal de crear una producció agrícola sostenible, molt 
eficient en energia (treball manual i mecànic...) i respectuosa dels éssers vius i llurs interrelacions 
recíproques. Suposa una aproximació holística als sistemes agrícoles, l'objectiu de la qual és crear un 
ecosistema productiu en aliments així com en altres recursos útils, tot deixant a la natura "salvatge" el 
més gran espai possible. La base de la permacultura no és només analitzar els components d'un sistema 
individual, sinó també tenir en compte llurs interaccions amb la finalitat de produir un coneixement de 
l'ecosistema en el context d'un ús per a l'ésser humà.  

Salut i serveis socials 

Medi ambient 

Administratiu 
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ALTRES PROPOSTES RECOLLIDES NO RELACIONADES AMB NOUS 

EQUIPAMENTS 

 

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

necessitats i mancances al Districte, no vinculades directament amb nous equipaments, 

com millores als equipaments existents, serveis o actuacions a l’espai públic. Es recullen 

en aquest apartat les idees presentades.  

 

Millores o comentaris sobre equipaments existents 

● Dotar de pressupost suficient l’escola d’adults del barri de Porta, ja que es valora de 

forma positiva el seu funcionament però es considera que li manca pressupost. 

● Engegar un procés participatiu per decidir els usos del terreny de davant del Club de 

Futbol Alzamora.  

● Reubicar l’Ateneu a l’Escola d'Art i Superior de Disseny Deià. 

● Declarar d’interès històric les casetes del carrer Casas i Amigó. 

 

Actuacions i necessitats a l’espai públic i mobilitat 

● Instal·lar marquesines a les parades d’autobús. 

● Ampliar els parcs i àrees verdes: 

- Espais a l’aire lliure per la pràctica esportiva (condicionats per jugar a 

bàsquet). 

- Àrea d'Esbarjo per a Gossos a Vilapicina i la Torre Llobeta. 

- Parc infantil a Vilapicina i la Torre Llobeta 

- Parcs i espais lúdics i de salut per a la gent gran. 

 

Serveis a millorar o implementar 

● Ampliar el nombre d’educadors de carrer, per tal de fomentar la intervenció 

preventiva i la detecció de situacions de dificultat i conflicte social que afecten 

infants i joves.  

 

Necessitats d’habitatge  

● Ampliar el parc d’habitatge social del Districte. 

● Específicament, oferir habitatges dotacionals per joves al barri de Porta. 
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PRINCIPALS CONCLUSIONS 

 

Es presenta a continuació el resum de les principals conclusions. 

 

 És necessari crear sentiment de pertinença al Districte i buscar espais de trobada i 

relació entre els veïns i veïnes. Per això, caldran més equipaments destinats a la 

participació social com són Casals de gent gran, Casals de joves i infants, Casals de 

barri i/o familiars, etc.  

 Considerant la previsió d’envelliment de la població, serà necessari dotar-se de més 

equipaments assistencials per a gent gran (residències, centres de dia i habitatges 

tutelats). 

 Cal tenir en compte les necessitats del dia a dia de les persones amb dificultats de 

mobilitat, motiu pel qual es fa necessari disposar de major oferta d’habitatges 

tutelats no només per a gent gran, sinó també per a persones amb discapacitats 

físiques. 

 El jovent manca d’equipaments necessaris, tant a l’àmbit assistencial (per aquells 

amb necessitats de salut mental) com d’espais de trobada. En relació amb aquest 

col·lectiu, diverses entitats juvenils tenen necessitat de disposar d’espais on poder 

fer les seves activitats i on guardar el seu material. 

 Manquen escoles bressols municipals, i ampliar l’horari de les mateixes per a poder 

acollir altres activitats de caràcter familiar. 

 No existeix un gran espai cultural polivalent per tota la Zona Sud del Districte, que 

tingui una oferta atractiva i una programació estable. 

 Tot i que existeixen equipaments esportius al Districte, seria necessari disposar de 

més espais, i, concretament, destinar-ne alguns al foment de la pràctica esportiva 

entre els infants i els més joves. 

 A la Zona Sud manquen alguns tipus d’equipaments, relacionats amb salut o medi 

ambient (centres de salut, punts verds, espais de permacultura, i sales de 

vetlla/tanatoris). 
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IMATGES DE LA SESSIÓ  
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ANNEX Aportacions individuals de persones no assistents a la 

sessió  

 

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 Sud, ens varen arribar aportacions al debat 

de dues persones que no varen poder assistir.  

 

• Hi ha Activitats per joves, infants i famílies i en general alguns usos que tenen 

cabuda en les escoles fora de l’horari lectiu (patis oberts amb vigilància) però n’hi ha 

d’altres, com per exemple,  activitats extraescolars d’entitats, que suposen un ús 

extensiu de les escoles en un horari sense conserge i exhaustiu dels espais sense 

tenir molta cura i neteja i seria millor ubicar aquestes activitats en altres espais més 

adequats (mestra de l’Escola Calderón de la Barca) 

 

• Millorar el pipi can del barri, més neteja i manteniment. 

 

• Al Parc Central, incloure un equipament/mobiliari esportiu com taules de ping pong, 

voleibol, camp de bàsquet, i realitzar més activitats culturals a la nit de Sant Joan o 

les festes del Districte, així com activitats esportives gratuïtes com classes de 

gimnàstica i monitors pels infants. 
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