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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). 

 

mailto:contacta@eidos.social


 

 

Document elaborat per       contacta@eidos.social 

 

 

3 

• Zona Centre, que agrupa els barris de Guineueta, Verdum, 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 tercera sessió ciutadana de debat es va portar a terme el dia 31 de maig de 2018, a la 

Biblioteca Les Roquetes, 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 sessió ciutadana de debat realitzada en la 

Zona Centre del Districte, que inclou els barris de Guineueta, Verdum, Prosperitat, 

Canyelles, Roquetes i Trinitat Nova. 
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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. 

 

Aprofitar els espais existents i recuperar locals buits  

Abans que plantejar-se l’edificació de nous equipaments per donar resposta a 

les necessitats del Districte, les persones que van assistir a la sessió consideren 

important aprofitar al màxim els recursos que ja existeixen, com per exemple els 

patis de les escoles.  És fonamental, a més, que aquests espais estiguin ben 

condicionats, motiu pel qual es comparteix que cal millorar els equipaments que 

ja existeixen i ampliar-los per a donar cabuda a les necessitats que actualment, o 

en un futur, no tenen resposta. Es considera cabdal realitzar un manteniment 

continuat dels espais existents, per així evitar la degradació i abandonament 

d’alguns equipaments. 

D’altra banda, també es comenta la proposta d’aprofitar locals que actualment 

estan buits, perquè pot ser una manera eficient d’aprofitar el territori i retornar 

la vida social a zones que poden haver quedat més abandonades. 

 

Garantir que els espais estiguin adaptats a les necessitats de totes les 

persones, també de les que tenen mobilitat reduïda 

És important que, tant els equipaments com l’espai públic en general, estiguin 

adaptats a les necessitats de totes les veïnes i veïns de Nou Barris, especialment 

d’aquelles persones amb mobilitat funcional.  
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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 Centre, 

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

generals del Districte. 

 

Col·lectius amb necessitats destacades 

 

 

 

 

● És necessari disposar més espais de participació social per a gent gran, i 

habilitar i millorar els que ja existeixen. 

Tot i que es tracta d’una necessitat de tot el Districte, i també de la Zona Centre, 

les persones participants van concretar aquestes necessitats en àrees molt 

concretes d’alguns barris. Per exemple, es reclama ubicar un Casal de gent gran a 

Trinitat Nova, al carrer Aiguablava número 46, on antigament existia un 

equipament de barri. Es considera que els espais que actualment s’utilitzen a 

aquesta fi, no estan adaptats a les persones amb mobilitat reduïda.  

Al mateix barri, també es considera cabdal disposar d’àrees d’esbarjo en espais a 

l’aire lliure. 

D’altra banda, es considera que el Casal de gent gran que hi ha a Canyelles, 

s’hauria de reubicar a un espai més cèntric del barri, ja que dificulta l’accés de les 

persones grans. 

 

Gent gran 
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● Manca d’equipaments assistencials per la gent gran en alguns barris de la Zona. 

Davant la seva inexistència en alguns barris de la Zona Centre, es comparteix la 

necessitat de disposar d’una residència de gent gran, concretament a Roquetes. 

Les persones assistents determinen que podria estar ubicat al carrer Llobera o al 

carrer Alcàntara.  

També es manifesta la necessitat d’un centre de dia al barri de Canyelles. 

 

 

 

 

● Són necessaris espais educatius i de suport, dirigits a la primera infància i 

famílies. 

De manera general, es comenta que són necessaris diversos espais dirigits a la 

primera infància i a les famílies en el Districte. I de forma concreta, s’apunta que 

manquen equipaments en algunes àrees del territori, com són: 

- Una escola bressol municipal al barri de Verdum, ja que les que existeixen 

són de titularitat privada. 

- Ludoteca al barri de Trinitat Nova, que podria ubicar-se a l’antiga Escola 

Benjamí. Actualment, no existeix cap ludoteca a aquest barri. 

- Espai d’atenció a dones embarassades i petita infància al barri de Verdum, 

perquè no existeix cap equipament que atengui de manera especial a 

aquest col·lectiu. 

 

● Manquen més espais de trobada familiars. 

Especialment en alguns barris de la Zona fan falta més espais i equipaments per a 

facilitar la trobada dels infants i les famílies. Concretament, se situa aquesta 

necessitat a Trinitat Nova, Verdum, i Roquetes (a la zona de Via Favència – 

Almansa) on es manifesta que seria important oferir zones i/o espais d’esbarjo per 

a infants (també espais familiars a l’espai públic, com jocs d’aigua, tirolines, etc.) 

D’altra banda, també es comenta la mancança d’un espai infantil, obert a totes les 

famílies del barri de Roquetes. 

Infants i famílies 
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● Els i les joves de Nou Barris no disposen de suficients equipaments de 

participació i trobada. 

Es tracta d’una mancança de diversos barris de la Zona, concretament de Trinitat 

Nova, Verdum, Canyelles i Roquetes; en alguns ells perquè no existeix cap 

equipament d’aquest tipus, però en d’altres perquè tot i existir-hi, és necessari 

millorar-lo o buscar-hi un emplaçament ideal que pugui donar resposta als joves 

del territori. Aquest és el cas del Casal de Joves de Roquetes, ja que es considera 

que caldria ampliar-lo i traslladar-lo a l’amfiteatre de davant de l’Institut Antaviana.  

Així mateix, es proposen algunes ubicacions concretes en els barris indicats, on es 

podria edificar un casal de joves: 

- A l’antiga escola Benjamí de Trinitat Nova. 

- Antic espai de l’Associació de Veïns al carrer Artesania, de Verdum. 

- Carrer Antonio Machado a Canyelles. 

Aquest tipus d’equipaments, el Casal de joves, es percep com un espai que aculli 

als i les joves del Districte, on poder trobar-se, programar activitats i fer que 

emergeixin nous projectes joves al territori. 

 

● Manquen espais i equipaments esportius dirigits a la gent jove. 

La pràctica de l’esport és una forma de promocionar un estil de vida saludable i de 

prevenir conductes de risc, motiu pel qual és especialment important promoure-ho 

entre la població més jove. Per això, és cabdal disposar d’equipaments esportius 

on el jovent pugui accedir a instal·lacions i material adequat.  

Es comparteix que calen poliesportius, amb atenció especial als més joves (preus i 

instal·lacions adaptades), als barris de Verdum i Trinitat Nova. D’altra banda, i 

davant la seva inexistència, també seria necessari disposar de pistes de monopatí 

(skate) al barri de Verdum, que podrien ubicar-se per la zona de Via Favència. 

 

Joves 
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Àmbits deficitaris 

 

 

 

 

• Són necessaris més equipaments esportius al Districte. 

Es posa de manifest la necessitat d’equipaments per a la pràctica esportiva a 

diverses zones del Districte. Concretament, i davant la seva inexistència, es 

considera prioritari disposar de: 

- Un poliesportiu a Trinitat Nova, un barri amb molta mancança 

d’equipaments. Aquest espai hauria de disposar de piscina, pistes de futbol 

i basquet, sales polivalents per a la pràctica de diverses disciplines, espai 

per dansa, i gimnàs, però també d’espais i activitats per a iniciar els infants 

a l’esport i una sala adaptada a persones amb mobilitat reduïda. 

- Equipaments esportius a l’aire lliure, per a la pràctica de ping-pong i 

bàsquet, a la part alta del barri de Roquetes. 

- Espais esportius a l’aire lliure, com també circuits de gimnàstica per a gent 

gran, aprofitant l’espai inter-blocs de Trinitat Nova. 

- Sala de musculació per a esportistes a Can Dragó (Porta). 

- Piscina coberta al barri de Prosperitat, i una piscina a Trinitat Nova. 

 

 

 

 

• Manquen espais de trobada on compartir la vida comunitària del Districte. 

Davant la futura previsió de nous veïns i veïnes al Districte, i davant la seva 

inexistència a Roquetes, seria important comptar amb un equipament en aquest 

barri on es poguessin oferir tallers de cuina, costura, bricolatge, pintura, etc., que 

es configurés com un veritable espai d’intercanvi i participació del territori. Aquest 

equipament també hauria de comptar amb una sala d’actes on poder organitzar 

esdeveniments culturals i veïnals.  També es proposa la millora o ampliació 

d’alguns equipaments ja existents, propostes que queden recollides a l’apartat 

següent (millores sobre equipaments ja existents). 

Esportiu 

Participació social 
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• Falten biblioteques en alguns barris de la Zona Centre. 

Concretament, s’apunta que no existeix cap biblioteca als barris de Trinitat Nova i 

Prosperitat, i que seria necessari dotar-se d’aquest tipus d’equipament. 

 

 

 

 

• Manquen centres de salut. 

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

provoca que les veïnes i veïns hagin de desplaçar-se. Es comparteix la necessitat de 

disposar d’un espai de salut comunitària al carrer Robert (al barri de Verdum) i 

d’un ambulatori mèdic al mateix barri. 

 

 

 

 

• Són necessaris horts urbans. 

Concretament, es considera necessari disposar d’horts urbans als barris de Trinitat 

Nova i Roquetes, per així afavorir el retrobament de les veïnes i veïns, aprofitar 

espais buits, i recuperar la pràctica agrícola. 

 

 

 

 

• Insuficients espais de co-working i economia social. 

A Canyelles seria necessari disposar d’un espai col·laboratiu d’emprenedors (co-

working) tipus viver, que comptés amb sales i espais comuns on incentivar la 

creació de projectes interessants pel territori. 

Cultural 

Salut i serveis socials 

Medi ambient 

Economia i ocupació 
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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, i serveis o actuacions a l’espai públic. Es 

recullen en aquest apartat les idees presentades.  

 

Millores o comentaris sobre altres equipaments existents 

● Ampliar el CAP de Roquetes, per donar servei a les necessitats de salut del barri. 

● Restaurar el Casal de barri de Prosperitat. 

● Ampliar el Centre Ton i Guida de Roquetes. 

 

Actuacions i necessitats a l’espai públic i mobilitat 

● Instal·lar marquesines o petites àrees cobertes en alguns parcs del Districte, per tal 

de disposar de zones per refugiar-se de la pluja. 

● Dotar el barri de Trinitat Nova d’àrees d’esbarjo properes als habitatges de les 

veïnes i veïns. 

● Reservar una àrea de pícnic a Trinitat Nova i Torre Baró. 

● Reurbanitzar i millorar el Parc Pla de Fornells, i reformar la Plaça trobada a 

Canyelles. 

● Instal·lar un monòlit en reconeixement de la tasca desenvolupada per les entitats i 

veïnes i veïns de Roquetes, en la millora del barri. 

● Construir un mirador al barri de Roquetes. 

● Reservar més àrees d’aparcament municipal, als barris de Trinitat Nova i Roquetes. 

 

Serveis a millorar o implementar 

● Instal·lar àrees de Bicing Barcelona al barri de Prosperitat. 
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PRINCIPALS CONCLUSIONS 

 

Es presenta a continuació el resum de les principals conclusions. 

 

 Alguns barris de la Zona Centre són especialment deficitaris en equipaments, com 

són Trinitat Nova i Roquetes. 

 Tenint en compte el futur creixement poblacional del Districte, i les mancances 

actuals ja en algunes zones del territori, seria necessari disposar de més espais per 

afavorir la trobada i la vida comunitària a la Zona Nord, com per exemple casals de 

joves, de gent gran, de barri, etc. Especialment, i encara que no es tracti 

d’equipaments, es detecta una gran demanda d’aquestes àrees al mateix espai 

públic, considerant la conveniència de dotar-se d’àrees de trobada familiars i 

infantils als parcs del Districte. 

 Cal tenir en compte les dificultats de les persones amb mobilitat reduïda, motiu pel 

qual es fa imprescindible adaptar els equipaments, i la mateixa via pública, a les 

seves necessitats. 

 De forma destacada, els i les joves tenen manca d’equipaments dirigits a ells, tant 

d’espais de trobada en diversos barris com s’ha dit abans (casals de joves), com 

d’equipaments per al foment i la pràctica esportiva. 

 Relacionat amb el punt anterior, i de manera general, existeix una gran mancança 

d’equipaments esportius de gestió municipal, que possibilitin l’accés de totes les 

veïnes i veïns. 

 Manquen centres de salut en diversos barris de la Zona Centre. 

 D’igual manera, s’apunta la necessitat de disposar d’equipaments d’àmbit 

assistencial dirigits a la gent gran, com poden ser centres de dia i/o residències. 

 Es repeteix la idea durant tota la sessió, de millorar, condicionar, i/o ampliar alguns 

equipaments que ja existeixen. 

 De forma més concreta, també s’apunta la necessitat de tenir horts urbans, espais 

culturals (com biblioteques) o espais de co-working, en alguns barris de la Zona 

Centre. 
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IMATGES DE LA SESSIÓ  

 

 

 

 

 

   

    

 

 

   

     

 

 

 

 

 

mailto:contacta@eidos.social

