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INTRODUCCIÓ
Barcelona és una ciutat que hauria de donar a tots els veïns i veïnes que visquin on visquin, vinguin
d’on vinguin, les eines per a què puguin satisfer les seves necessitats i desenvolupar les seves vides.
Això implica construir una ciutat i un districte amable, a on poder-hi desenvolupar una vida digna
en un entorn pensat per i amb els veïns i veïnes. La construcció d’aquest districte ha de ser un
procés de construcció col·lectiva, que ha d’incloure, en igualtat de condicions, la multiplicitat
d’actors que intervenen al territori.
Per assolir aquests objectius calen mesures urgents, però també ens cal impulsar una mirada
estratègica, de mig i de llarg termini. El seu objectiu és dissenyar un camí per la construcció d’una
ciutat més equitativa i inclusiva. Una ciutat i un districte en el que la gent se senti protagonista,
acollida i cuidada. Nou Barris està patint les conseqüències que suposa la crisi econòmica iniciada al
2008 i que ha posat en evidència la vulnerabilitat i límits del model anterior de desenvolupament
de la ciutat. Unes vulnerabilitats agreujades per les solucions que permeten una major concentració
de la riquesa i dels espais de la ciutat en poques mans. Les línies d’actuació que es presenten han
d’anar dirigides a revertir aquesta situació i a generar mesures que combatin la desigualtat social, i
que impulsin una transició cap a un nou model socioeconòmic i urbà més just i sostenible.
Per fer-ho cal a més fer-ho de la mà de polítiques que aprofundeixin el significat de la democràcia.
Cal una democràcia municipal reforçada en la que l’acció dels actors socials contribueixi al bé comú.
Nou Barris no s’explicaria si no fos per la persistència d’un moviment veïnal organitzat, que ha
construït drets polítics i fonamentals, i que ha contribuït de manera ferma a la construcció de la
ciutat. Un moviment fort que conjuntament amb d’altres elements que s’han donat al llarg dels
anys - el municipalisme democràtic de la transició, l’urbanisme social preolímpic, les intervencions
públiques i d’altres mobilitzacions ciutadanes- han permès poder construir nous equipaments,
nivells elevats de cohesió social, en definitiva s’ha construït ciutat. Cal recuperar i recordar
quotidianament aquesta memòria de construcció col·lectiva de ciutat, i és important fer-ho en uns
moments a on les dinàmiques globals amenacen amb moviments mercantilitzadors i privatitzadors.
Aquesta mesura de govern pretén anar molt enllà. És un exercici de planificació estratègica, amplia
mires per pensar quin és el Nou Barris que volem. Una mesura que s’ha construït amb el treball i
participació de les entitats i veïnes del territori, qui han anat identificant les necessitats i voluntats
per fer de Nou Barris un bon lloc per viure.
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NOU BARRIS

Població
A Nou Barris hi viuen 165.400 persones, el 10,3% de la població de Barcelona, i aquesta xifra fa que sigui el
cinquè districte en termes de població de la ciutat i amb una densitat neta una mica més alta que la mitjana
de la ciutat.

La població del districte està més envellida que la del conjunt de Barcelona. El pes del grup de nens i joves
(de 0 a 15 anys) és del 13,9%, sis dècimes per sobre del pes que representen a Barcelona (13,3%). La
població en edat de treballar —de 16 a 64 anys—, tanmateix, té un pes inferior, 62,3% enfront del 61,4% al
conjunt de la ciutat, i el pes de la gent gran, 23,8%, està dos punts per sobre de la mitjana. Això explica que
l'índex d'envelliment (171,3%) estigui per sobre del valor mitjà de la ciutat. Els barris amb més població del
districte són Vilapicina i Torre Llobeta i la Prosperitat, ja que tenen índexs més alts (entre 193% i 204,5%)
mentre que els barris de la zona nord —Ciutat Meridiana, Vallbona i Torre Baró— estan per sota del 100%, i
Torre Baró, amb un valor de 62,3%, és el barri menys envellit de Barcelona.
A Nou Barris, els índexs de solitud de la gent gran són més baixos que al conjunt de la ciutat, tant pels de 65
anys o més com pels de 75 anys en endavant. L’esperança de vida ha millorat els darrers anys, però encara
es troba per sota de la mitjana de ciutat i és el segon districte amb menys esperança de vida, després de
Ciutat Vella.
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Fins a 2.500 persones de 85 anys o més viuen soles al districte, el 10,5% del total de la ciutat, una proporció
lleument superior a la de la població d’aquesta franja d’edat amb relació a Barcelona. En canvi, és més elevat
el pes de les persones amb discapacitat reconeguda, el 13% de la ciutat; el de beneficiaris de PIRMI, el 12%, i
també de la demanda d'atenció als centres de Serveis Socials, el 14,6%. Els usuaris del Servei d’Atenció
Domiciliària (SAD) i les persones amb teleassistència també tenen un pes relatiu elevat (13,7%). Les places
en residències públiques per a gent gran tenien el 2014 un pes del 12% sobre el total de ciutat, i els
habitatges tutelats representaven el 18% l'any 2013.
El pes de la població estrangera sobre la població és del 14,5%, per sota de la mitjana de Barcelona, amb
diferències importants entre els barris. Mentre que a Ciutat Meridiana gairebé el 28% de la població és de
nacionalitat no espanyola, a Canyelles, la Guineueta i Can Peguera el pes de les persones estrangeres és
força baix.
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Nivell de renda
Nou Barris és el districte amb l'índex de renda més baix de Barcelona i amb una evolució negativa al llarg
dels darrers anys. L’índex amb un valor igual a 53,7 (mitjana de ciutat igual a 100), se situa en un nivell de
renda molt baixa. Aquesta situació es dóna a tots els barris del districte, excepte Vilapicina i Torre Llobeta,
que se situa a la franja de renda baixa.
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Situació socioeconòmica
El nombre de persones aturades, 12.270, situa la proporció de l’atur en el 12% de la població entre 16-64
anys, un percentatge més alt que el del conjunt de la ciutat (8,6%) i que situa Nou Barris com el districte amb
més proporció d’atur registrat sobre la població. El pes de les persones aturades sobre la població és encara
més elevat als barris de Ciutat Meridiana, la Trinitat Nova i Vallbona. El 50% dels aturats són dones, enfront
del 51% al conjunt de la ciutat, i un 18,3% dels aturats són estrangers, una proporció més alta que la de
persones estrangeres sobre la població.
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L’atur de llarga durada té igualment més pes dins del total d’aturats que a la ciutat, 43,1% enfront del 42%.
La població resident que treballa al districte suposa el 30%, i prop del 48% treballa a la resta de Barcelona,
d'acord amb l'Enquesta de serveis municipals del 2015. Un 22,5% treballa fora de la ciutat, gairebé 3,2 punts
per sobre que al conjunt de la ciutat.
Nou Barris gairebé no té oferta hotelera, amb tres establiments només representa el 0,5% del total de places
de la ciutat. El nombre d’habitatges d’ús turístic que disposen de llicència és pràcticament inexistent (0,2%
del total de la ciutat).
La tipologia d'activitat segons superfície cadastral mostra l'especialització relativa del districte en comerç i
ensenyament, amb un pes superior a la mitjana de Barcelona. També és molt important al districte el pes de
la superfície destinada a indústria (22%), tot i ser inferior a la mitjana de la ciutat (28%).
Habitatge
El parc d’habitatges del districte és més petit i nou que el del conjunt de la ciutat. El 43% dels habitatges té
menys de 61 m2 (31% a Barcelona) i pràcticament no existeix oferta de pisos amb més de 120 m2. El 68% del
parc es van construir entre 1960-1980 (46% a Barcelona). Nou Barris és el districte en què hi ha menys
habitatge de lloguer. Només un 19% del parc d’habitatges principals són en règim de lloguer, força per sota
del 31% de mitjana de la ciutat.
Els preus d’oferta dels habitatges de segona mà (1.777 €/m2 a finals de 2015) se situen com els nivells més
baixos de la ciutat, igual que els preus del lloguer (8,9 €/m2/mes).

El districte té més pes relatiu de superfície de sòl d'ús residencial que el conjunt de la ciutat, se situa a
l'entorn de la mitjana pel que fa al sòl destinat a equipaments i té molt poc sòl destinat a indústria i
infraestructures. La ràtio de verd urbà / habitant es troba a prop de la mitjana de Barcelona i disposa
d'alguns dels grans parcs urbans com el parc Central de Nou Barris i el Centre Esportiu Municipal de Can
Dragó.
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Educació
El nivell d’estudis de la població del districte és inferior que el conjunt de la ciutat, amb més del 58% de la
població amb estudis obligatoris i un pes de persones amb estudis postobligatoris molt inferior a la mitjana
de Barcelona.
A Nou Barris, els alumnes de 0 a 16 anys estudien principalment en centres públics (59% dels alumnes), i
també en el cas dels alumnes de batxillerat (64%) i d'FP (78%) el pes de l’ensenyament públic és alt.
El pes del total de l'alumnat de 0 a 16 anys del districte en relació amb Barcelona (9,1%) és inferior al pes de
la població d'aquesta franja d'edat (10,7%).
Els indicadors d’èxit escolar han millorat, però la taxa de graduats de l’ESO està per sota de la mitjana de la
ciutat i és la segona més baixa després de Ciutat Vella.

Hàbits de consum cultural
El districte té cinc biblioteques , que reben unes 550.000 visites, i cinc instal·lacions esportives municipals
amb abonats, que concentren el 9,3% dels abonats de Barcelona. El Castell de Torre Baró, la Casa de l’Aigua i
el Rec Comtal són alguns dels elements històrics patrimonials i mediambientals més rellevants del districte.
El percentatge de població que utilitza internet (69,5%) ha anat augmentant, però es troba 10 punts per sota
de la mitjana de ciutat (79,4%). L'ús de xarxes socials és també menys intens al districte, amb un 45% de la
població connectada a les xarxes socials (54% a Barcelona).
Valoracions i percepció del districte
Durant l'any 2015, la satisfacció dels veïns i veïnes de viure en algun dels barris del districte es valora amb un
7,5 sobre 10, per sota del 7,9 de la mitjana de Barcelona, i amb una lleugera tendència a la baixa. La
inseguretat i la neteja són els principals problemes del districte segons els ciutadans.
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L'índex de victimització se situa per sota de la mitjana de la ciutat. Els ciutadans del districte tenen una
percepció del nivell de seguretat al barri (5,9 sobre 10) inferior a la que tenen el conjunt dels ciutadans de
Barcelona (6,4).

Mobilitat
El parc de vehicles per 1.000 habitants és inferior a la mitjana de la ciutat, especialment en el cas de motos i
ciclomotors. El 70,3% dels ciutadans del districte utilitzen algun mitjà de transport públic segons l’Enquesta
de serveis municipals del 2015, mentre que el 10,8% utilitzen el vehicle privat.
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1. UNA CIUTAT QUE GARANTEIX ELS DRETS FONAMENTALS I SOCIALS
1.1. JUSTÍCIA SOCIAL

L’increment de la pobresa, de la precarietat i de les desigualtats s’expressen en la vida quotidiana de la ciutat
posant en qüestió l’exercici dels drets fonamentals dels ciutadans i ciutadanes i estenent les diverses formes
d’exclusió social. En aquest context, Barcelona aposta per garantir i protegir els drets humans en la seva
diversitat, impulsant mesures decidies per enfrontar-se a l’emergència social causada per dinàmiques
econòmiques i decisions polítiques.
Per combatre les desigualtats i les exclusions cal crear mecanismes que permetin garantir a la ciutadania de
Barcelona fer efectius el dret a una ocupació i a un salari, el dret a una protecció social, el dret a l’habitatge,
el dret a l’educació, a la salut, a una alimentació adequada, a la cultura, a l’esport...

OBJECTIUS
 Garantir els drets socials bàsics
 Garantir una atenció integral i eficaç en els col·lectius en risc d'exclusió social

INICIATIVES
1.1.1. Pla d’Acció per a la Cohesió i els Drets Socials a Nou Barris

Elaboració d’un pla d’acció per a la cohesió social i els drets socials a Nou Barris, consensuat amb les entitats del territori, per tal de
revertir els problemes derivats dels processos de vulnerabilitat social en que es troben els veïns i veïnes de Nou Barris, des dels
següents àmbits d’actuació prioritària: atenció social, educació, habitatge i ocupació

1.1.2. Pla de Barris

Estratègia integral de cohesió i innovació social a desplegar inicialment als barris de Trinitat Nova, Zona Nord (Ciutat Meridiana,
Vallbona, Torre Baró) i Roquetes a partir de quatre àmbits d’actuació: programes socials, promoció econòmica i ocupació,
intervenció sobre l’espai públic i els equipaments, i una estratègia de rehabilitació d’habitatges.

1.1.3. Millora de la xarxa de centres oberts per a infants i adolescents en situació de vulnerabilitat
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1. UNA CIUTAT QUE GARANTEIX ELS DRETS FONAMENTALS I SOCIALS
1.2. AUTONOMIA PERSONAL I RECONEIXEMENT DE LES CURES

Nou Barris es el districte de Barcelona que presenta una prevalença de discapacitat (percentatge de
persones amb discapacitat reconeguda respecte del total d’habitants del districte) més elevada (10,6%). Cal,
per tant, reforçar les actuacions que garanteixin l’autonomia personal d’aquelles persones amb diversitat
funcional o persones dependents, garantint-los la plena igualtat d’oportunitats amb la resta de veïns,
desenvolupant programes a mida que garanteixin la possibilitat de desenvolupar-se autònomament en la
vida urbana, així com una atenció especial en tota l’oferta de serveis o en la qualitat de l’espai públic.
OBJECTIUS
 Impulsar l’accessibilitat universal
 Garantir les necessitats de cura i benestar de les persones
INICIATIVES
1.2.1. Millora de l’accessibilitat a l’espai públic, als edificis municipals, en els productes de comunicació,
serveis, activitats i esdeveniments
1.2.2. Consolidació i extensió el projecte RADARS

Estendre i potenciar aquest projecte amb la complicitat de veïns, veïnes i el territori per tal de poder detectar i treballar
preventivament amb persones de més de 75 anys en un procés de vulnerabilitat social.

1.2.3. Potenciació el programa d'àpats en companyia

Ampliació d'aquest programa orientat a detectar els casos de vulnerabilitat social de les persones grans. Assegurant i millorant la
nutrició necessària per a aquest col·lectiu i potenciant vincles social i de companyia.

1.2.4. Pla de treball amb persones que viuen soles

Dissenyar un pla de treball per detectar els casos de solitud i prevenir les seves problemàtiques derivades.
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1. UNA CIUTAT QUE GARANTEIX ELS DRETS FONAMENTALS I SOCIALS
1.3.EDUCACIÓ I CONEIXEMENT
L’educació és un dret i una eina fonamental per a la cohesió social i la construcció del que és comú. Garantir
aquest dret vol dir garantir una educació digna per a tothom, al llarg de tota la vida. Totes les persones han
de poder disposar d’espais educatius que els acompanyin en el creixement personal i en la formació
professional que necessiten a cada moment. Calen, per tant, l’increment dels recursos destinats a l’educació
pública

OBJECTIUS
 Garantir els recursos per afavorir l'èxit educatiu i millorar el nivell d'estudis de la població
INICIATIVES
1.3.1. Actualitzar i desenvolupar el pla d’actuació prioritària a l’àmbit educatiu del districte de Nou Barris
1.3.2. Mapa escolar del districte

Revisar la planificació i l’oferta educativa del districte per donar resposta a totes les necessitats educatives i formatives per als
infants, adolescents i joves del districte, incidint especialment en l’àmbit de la formació professional.

1.3.3. Construcció de noves escoles bressol

Augment del nombre d’escoles bressol al districte, prioritàriament als barris de Trinitat Nova, Guineueta-Can Peguera i VilapicinaTorre Llobeta.

1.3.4. Pla per garantir l’accés a material escolar i sortides als infants de primària

Execució d’un pla per cobrir les necessitats bàsiques als infants i adolescents que, per problemes socioeconòmics, el seu nucli
familiar no li pugui garantir.

1.3.5. Millores dels equipaments educatius del districte

Entre les actuacions més destacables: la reforma de l’Escola Sant Jordi, la intervenció a l’Escola Antaviana i al Centre de disseny Deià

1.3.6. Impulsar l’oferta de formació d’adults especialment la seva vessant orientadora, millorant les
infraestructures
Millora dels serveis i les instal·lacions de les Aules d’Adults de Ciutat Meridiana i Madrid.

1.3.7. Ampliar el nombre de camins escolars del districte
1.3.8. Millorar la coordinació entre escoles i serveis socials a través de les comissions socials de cada
centre.
1.3.9. Millora de les connexions i de les dotacions informàtiques dels centres educatius del districte

13

MESURA DE GOVERN
ACTUACIONS AL DISTRICTE DE NOU BARRIS 2016-2019

1. UNA CIUTAT QUE GARANTEIX ELS DRETS FONAMENTALS I SOCIALS
1.4. EQUITAT DE GÈNERE I DIVERSITAT SEXUAL
Les desigualtats entre dones i homes a la nostra ciutat s’expressen de diferents maneres; per una banda la
violència envers les dones és una xacra intensa i arrelada a la societat, la divisió sexual de la feina persisteix i
són les dones les que es fan càrrec de les necessitats de cura de la població en gran mesura, la feminització
de la pobresa és una realitat en la que cal intervenir. A Barcelona les dones pateixen una taxa d’atur
estructural i de llarga durada més alta que els homes, una presència al mercat laboral més precària i amb
pitjors condicions salarials. Una de les conseqüències directes d’aquesta precarietat al mercat laboral de les
dones és la dificultat d’accés a l’habitatge, fet que fa créixer la vulnerabilitat i el risc de caure en situacions
de pobresa estructural. Cal, per tant, un abordatge integral i transversal.
OBJECTIUS
 Garantir els recursos i els serveis per a dones al Districte
 Promoure la igualtat de gènere
INICIATIVES
1.4.1. Millora dels punts d’informació i atenció a les dones del Districte

Ampliació horària per poder donar resposta a totes les necessitats al PIAD de Zona Nord. Augment dels recursos al PIAD de la Seu del
Districte, per fer possible una millor qualitat en l’atenció a les dones que tinguin necessitat d’utilitzar els serveis.

1.4.2. Campanya de comunicació dels recursos existents

Disseny i execució d’una campanya per a que les dones del districte coneguin els serveis que tenen al seu abast. Garantir que el
coneixement dels recursos i serveis municipals a l’abast per a les dones siguin coneguts per totes elles.

1.4.3. Estratègia de prevenció contra la violència masclista al districte
Millora dels protocols d’actuació i del treball interdisciplinar entre els diferents agents municipals, socials i territorials amb l’objectiu de
la prevenció i la disminució de casos de violència masclista.

1.4.4. Inclusió d’un llenguatge no sexista a les comunicacions del Districte

Creació d’un llibre d’estil per fer les comunicacions del Districte que garanteixi la igualtat entre gèneres i el desterrament de les
expressions sexistes.

1.4.5. Recuperar la memòria històrica i l’experiència de les dones del districte.
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1. UNA CIUTAT QUE GARANTEIX ELS DRETS FONAMENTALS I SOCIALS
1.5. CICLES DE VIDA
Cal encarar les diferents etapes vitals (infància, joventut, gent gran) atenent les seves especificitats i posant
l’èmfasi en els moments de crisi que acostumen a produir-se al llarg de la vida. Els reptes que s’han
d’abordar en aquest àmbit són de gran abast. La població de Nou Barris està més envellida que la del conjunt
de Barcelona, amb un índex d’envelliment del 171,3%, per sobre del valor mitjà de la ciutat. Paral·lelament,
s’ha de fer front als problemes que pateixen una part important de la població jove, amb una taxa d’atur
juvenil molt elevada i amb una reducció progressiva de les seves possibilitats d’emancipar-se. Cal prioritzar
polítiques específiques en aquests àmbits, que necessàriament han de ser coproduïdes per part dels
diferents actors implicats.
OBJECTIUS
 Uns equipaments públics de qualitat i oberts a tothom
 Garantir la promoció social dels col·lectius d’edat del Districte (infància, joventut i gent gran)
INICIATIVES
1.5.1. Pla d’equipaments del Districte
Actualització del Pla d’equipaments del Districte de forma consensuada amb els agents territorials i socials i els diversos
departaments i administracions competents, per donar resposta a les necessitats actuals i futures del territori, arribant a un pla més
eficaç, possibilista i cohesionat

1.5.2. Pla de millora i reforma dels equipaments existents
Elaboració d’un pla per millorar l’estat dels equipaments municipals del districte. Adequació i renovació de les instal·lacions tenint en
compte l’accessibilitat, l’eficiència i estalvi energètic i millora de la qualitat dels recursos i activitats que ofereixen.

1.5.3. Mapa de serveis i recursos per als col·lectius d’edat
Edició de diferents guies per tal d’assegurar que els veïns i veïnes del districte tenen coneixement dels recursos municipals que es
troben al seu abast.

1.5.4. Mapa d’entitats i comerços “amics de la gent gran”
Elaboració d’una ruta d’entitats i comerços “amics de la gent gran” amb la participació dels col·lectius implicats

1.5.5. Reforç de les activitats de lleure durant el període no lectiu per als infants i millora de la xarxa de
casals infantils del districte
Foment de les iniciatives de dinamització i lleure als equipaments i centres educatius durant el període no lectiu sobre tot per als
infants que per motius socioeconòmics no poden gaudir d’unes vacances fora del seu espai de vida habitual.

1.5.6. Pla per a l’ocupació juvenil
Disseny d’un pla per millorar els serveis d’orientació acadèmica i inserció laboral i d’ocupació dels joves, amb la col·laboració de les
entitats i col·lectius juvenils. Coordinació de recursos i projectes com el pla de garantia juvenil, amb l’assessorament i impuls del
serveis sociolaborals per a joves.

1.5.7. Creació de la taula jove de Nou Barris
1.5.8. Construcció del nou casal de joves al barri de La Prosperitat
1.5.9. Projecte d’instal·lació d’aparells de gimnàstica per a gent gran

Ampliació del nombre d’espais on instal·lar aparells de gimnàstica per a gent gran en els diferents barris del districte

1.5.10. Extensió dels programes de promoció i dinamització per a la gent gran

Extensió de més programes de dinamització per a gent gran al territori, tant des dels propis casals de gent gran com des d’altres
espais o equipaments del territori.
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1. UNA CIUTAT QUE GARANTEIX ELS DRETS FONAMENTALS I SOCIALS
1.6. HABITATGE
Fer efectiu el dret a l’habitatge a Barcelona és una de les principals prioritats polítiques i especialment a Nou
Barris on la situació d’emergència habitacional és de les més greus de la ciutat, sent un dels districtes més
afectats pels desnonaments de persones en situació de vulnerabilitat. Per garantir el dret a disposar d’un
habitatge digne es plantegen quatre grans línies de treball. S’ha de promoure la funció social de l’habitatge i
del sòl, mobilitzant per exemple habitatge buit per oferir-lo en règim de lloguer. S’ha de fer front a la
situació d’emergència habitacional, lluitant contra els desnonaments, l’infrahabitatge, i l’assetjament
immobiliari; amb accions i programes específics de prevenció de la pèrdua d’habitatge. S’ha de treballar per
revertir un dels altres grans dèficits que pateix Barcelona que és en matèria de promoció d’habitatge social i
cooperatiu, amb un parc públic d’habitatge assequible a la ciutat incapaç de donar resposta a la demanda i
necessitats d’habitatge per sota del preu del mercat. Per últim cal una política decidida de rehabilitació del
parc existent incorporant, per primera vegada, els ajuts a l’adequació de l’interior dels habitatges.
OBJECTIUS
 Combatre l'emergència habitacional i l'exclusió residencial
 Incrementar la promoció d'habitatge de lloguer social
INICIATIVES
1.6.1. Protocol per
residencial

la detecció de casos i processos de mediació per persones en risc d’exclusió

Creació d’un protocol a partir d’un equip interdisciplinar format per professionals d’habitatge, serveis socials i ocupació, per
detectar els casos d’emergència habitacional i poder donar resposta preventiva abans de l’execució d’un possible desnonament.

1.6.2. Programa d’acompanyament a les famílies en risc de pèrdua d’habitatge
1.6.3. Ajuts permanents al pagament de lloguer

Creació d’una línia d'ajuts al pagament del lloguer en aquells casos que per causes econòmiques, situació d'atur o dependència la
família no disposin dels recursos econòmics suficients per a fer-hi front.

1.6.4. Programa de promoció d'habitatges nous de lloguer social

Construcció de blocs d’habitatges a diferents espais del districte per pal·liar la situació d’emergència habitacional i facilitar l’accés a
l’habitatge a aquelles persones que per motius socioeconòmics no poden exercir aquest dret.

1.6.5. Programa de detecció i mobilització d'habitatges buits

Posar tots els recursos tècnics i legals per poder detectar i mobilitzar habitatges que ara mateix resten buits al Districte a través de
la negociació amb els grans propietaris, el dret de tanteig i retracte o sancions coercitives als grans tenidors.

1.6.6. Reforç de l’oficina d’habitatge de Nou Barris
1.6.7. Programa d’ajuts per a la rehabilitació i millora dels habitatges prestant especial atenció a la
rehabilitació de l’interior dels habitatges i a les actuacions que milloren l’accessibilitat i/o la eficiència
energètica.
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1. UNA CIUTAT QUE GARANTEIX ELS DRETS FONAMENTALS I SOCIALS
1.7. SANITAT I SALUT
A Nou Barris, junt als índex d’envelliment i solitud de la gent gran que són dels més elevats de la ciutat cal
afegir que l’esperança de vida, tot i haver millorar els darrers anys, encara es troba per sota de la mitjana de
Barcelona. Cal per tant una acció multisectorial, coordinada i integral per reduir les desigualtats i garantir el
dret a la salut. Cal treballar per fer front al repte del increment dels trastorns de salut mental, atendre les
necessitats dels col·lectius més vulnerables, com els infants i la gent gran i cal augmentar els programes i
activitats de prevenció i promoció de la salut en l’àmbit comunitari.
OBJECTIUS
 Reduir les desigualtats socials de salut
 Garantir un model de salut inclusiu i comunitari
INICIATIVES
1.7.1. Estendre el programa salut als barris, ampliant-lo a Can Peguera, Turó de la Peira i Verdun
Ampliació d’aquest programa que busca millorar els índex de salut en els barris que estan per sota de la mitja de Barcelona per
motius socioeconòmics.

1.7.2. Consolidació de l'espai de salut comunitària de la Guineueta I crear-ne de nous

Utilització d’aquest espai de treball entre entitats i administracions per enfortir, crear i dinamitzar projectes comunitaris que
incideixin en els indicadors socioeconòmics i de salut als barris del districte, des d’una perspectiva comunitària, i en la prevenció i
promoció de la salut mental.
Recerca de locals adequats per a la creació de nous espais de salut comunitària al districte

1.7.3. Treballar conjuntament amb l'àrea de drets socials en l'elaboració de l'estratègia en salut mental
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1. UNA CIUTAT QUE GARANTEIX ELS DRETS FONAMENTALS I SOCIALS
1.10. CULTURA
Barcelona té una amplia xarxa d’equipaments culturals i disposa de força propostes i activitats, però pateix
d’un excés de protagonisme públic en el conjunt de la seva acció cultural i hi ha dificultats per establir una
relació constructiva entre les activitats culturals sorgides als barris i aquelles que es manifesten al centre i
que habitualment són les que s’identifiquen amb ciutat i cultura. Cal fomentar un equilibri real entre la
cultura que es produeix en els espais de proximitat a partir de la gestió comunitària dels equipaments i dels
programes culturals als barris, i aquella que es genera en els àmbits dels grans equipaments; difonen i
preservant al mateix temps el llegat del nostre passat com a element clau per mirar cap al futur.
OBJECTIUS
 Integrar el districte al circuït de producció cultural de la ciutat
 Millorar i incrementar les propostes culturals
 Difondre i preservar la memòria històrica i la identitat col·lectiva del districte
INICIATIVES
1.10.1. Fer visibles les activitats culturals del districte al circuït de ciutat

Promoció de propostes i produccions culturals que es fan a Nou Barris i proposta d’algun d’aquests projectes a la ciutat per entrar al
mapa cultural de Barcelona.

1.10.2. Descentralització de propostes culturals de ciutat arribant al districte
Proposta de programació d’activitats del circuit cultural de la ciutat a Nou Barris, per tal d’aconseguir un accés lliure i no
discriminatori a la cultura.

1.10.3. Millora de l'oferta d'arts escèniques al teatre del CC Zona Nord
Ampliació de l’oferta de teatre i altres expressions artístiques a l’espai escènic del CC Zona Nord

1.10.4. Incrementar els projectes que fomentin la vinculació entre cultura i educació
1.10.5. Desenvolupar un programa de cultura al carrer
1.10.6. Creació de la taula de cultura
1.10.7. Programa de recuperació i dignificació de la memòria històrica
1.10.8. Suport a les iniciatives desenvolupades per les entitats

Difusió i projecció de rutes històriques i culturals que fan entitats del territori i que posen en relleu la rica història social i cultural de
Nou Barris, contribuint a la dignificació del districte i creant un relat més real i menys estigmatitzant

1.10.9. Gestió, recuperació i difusió de bens patrimonials del districte.

Posar de relleu aquelles construccions històriques que hi ha al districte, posant l’accent en el seu valor afegit i el que aporten a la
construcció i vertebració del territori

1.10.10. Cultura popular tradicional i entitats històriques.

Promoure les expressions i entitats de cultura popular tradicional i entitats històriques del districte

18

MESURA DE GOVERN
ACTUACIONS AL DISTRICTE DE NOU BARRIS 2016-2019

1. UNA CIUTAT QUE GARANTEIX ELS DRETS FONAMENTALS I SOCIALS
1.11. ESPORTS
L’esport genera valors de convivència i de respecte, permet construir vides amb dignitat i salut, vertebra la
societat ja que facilita el desenvolupament personal i col·lectiu, i és una excel·lent eina educativa que pot
fins i tot ser generadora d’ocupació. És per això que cal garantir la igualtat d’accés a l’activitat física i l’esport
com un dret bàsic a l’abast de tota la població, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables;
incrementant els programes esportius, millorant i incrementant les instal·lacions i els espais esportius de
qualitat, i enfortint el teixit associatiu capaç d’oferir iniciació, pràctica i competició esportiva especialment
als infants, adolescents i joves del nostre districte.

OBJECTIUS
 Garantir a tota la ciutadania l'accés a la xarxa d'equipaments esportius
INICIATIVES
1.11.1. Programa de suport als col·lectius amb diversitat funcional per l'accés a les instal·lacions esportives
Desplegar accions per garantir un accés en condicions d'igualtat als equipaments esportius de persones amb diversitat funcional des
del punt de vista d'adaptació dels equipaments així com en la tarificació de l'accés i de les activitats que s’hi realitzen.

1.11.2. Tarificació social a les instal·lacions esportives municipals del districte
Establiment de tarifes que tinguin en compte les situacions personals i socioeconòmiques de les persones, garantint que l’accés no es
veu impedit per motius econòmics.

1.11.3. Construcció de la nova piscina i pista poliesportiva al Turo de la Peira. Urbanització dels interiors.
1.11.4. Ampliació del CEM Artesania
1.11.5. Millores del CEM Guineueta
1.11.6. Millores de la pista d’atletisme del CEM Can Dragó
1.11.7. Millora de les instal·lacions i els espais esportius a l’aire lliure (petanques, ping pong...)
1.11.8. Reforç dels programes esportius per a infants i joves en risc d’exclusió social
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1. UNA CIUTAT QUE GARANTEIX ELS DRETS FONAMENTALS I SOCIALS
1.12. CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
La ciutat i els barris són els espais on es localitzen els reptes de convivència o seguretat, allà on disposem
d’estructures socialment cohesionades esdevenen el medi adequat per donar resposta eficient a aquests
reptes. La prevenció s’ha d’entendre com l’anticipació i és la clau per articular les polítiques de cohesió social
i territorial. Cal avançar en una nova cultura de la seguretat que genera coresponsabilitats en la construcció
del model de convivència, que posa l’atenció en les persones com a prioritat i escolta la gent. Noves
polítiques basades en els principis de la proximitat, el territori i la transparència. Cal el contacte diari i
permanent amb la comunitat, les seves necessitats en el dia a dia als barris i promoure una acció coordinada
del conjunt d’actors que des dels diferents àmbits (veïns, associacions, entitats, comerços, etc.) ajudin a
detectar les problemàtiques de convivència emergents i participin activament en la detecció i solució.

OBJECTIUS
 Impulsar un espai públic de convivència, cívic, democràtic i democratitzador que prioritzi la vida
quotidiana.
INICIATIVES
1.12.1. Pla de foment de la convivència a Nou Barris
Elaborar i posar en marxa un pla de convivència basat en els principis de prevenció i inclusió, i en l’acció educativa i pedagògica, en
col·laboració amb les entitats i els diferents agents territorials, amb atenció especial a les actituds incíviques i als elements
estructurals que porten a respectar més l’espai de tothom.
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2. UNA BARCELONA AMB EMPENTA PER A UNA ECONOMIA PLURAL
2.1. DESENVOLUPAMENT ECONOMIC I ECONOMIA DE PROXIMITAT
L’activitat econòmica té un impacte directe en la vida de les persones i el grau de dinamisme econòmic
influeix decisivament en la possibilitat de desenvolupar-se personalment, de generar riquesa, de reduir les
desigualtats, de garantir oportunitats per a tothom i de construir una societat compromesa amb l’entorn i la
seva gent. És per això, que cal promoure unes polítiques públiques en l’àmbit econòmic amb accions que
impulsin una transició cap a una economia plural amb un major equilibri entre els diferents actors: el públic,
el privat i el cooperatiu-comunitari; al mateix temps que es promou una adequació progressiva a uns
estàndards ecològics i socials més ambiciosos que els actuals. Cal aconseguir el benestar econòmic, social i
cultural de la comunitat local mitjançant la participació activa, la mobilització dels recursos autòctons i el
territori com agent de transformació. Un nou model de desenvolupament socioeconòmic basat en la
sostenibilitat en totes les seves dimensions i en els principis d’igualtat d’oportunitat, equitat i benestar.

OBJECTIUS
 Promoure el comerç de proximitat
 Promoure les polítiques de desenvolupament econòmic en Nou Barris
INICIATIVES
2.1.1. Pla de comerç del districte

Desenvolupar el Pla de comerç del districte consensuat amb els comerciants per tal d’augmentar la protecció sobre el petit comerç i
generar unes condicions on es puguin desenvolupar els seus negocis.

2.1.2. Millores als mercats de Canyelles i La Merçè

Adequació i millores a aquests dos mercats per renovar les seves instal·lacions i oferir millors espais tant als botiguers i botigueres
com als clients i clientes que els utilitzen.

2.1.3. Endegar el projecte de remodelació del mercat de Montserrat
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2. UNA BARCELONA AMB EMPENTA PER A UNA ECONOMIA PLURAL
2.2. ECONOMIA COOPERATIVA, SOCIAL I SOLIDARIA
La situació de crisi a la qual ens enfrontem i les seves múltiples dimensions fan necessari experimentar i
consolidar noves formes d’entendre l’empresa i l’economia. L’economia cooperativa, social i solidària basada
en la gestió democràtica i participativa, l’orientació a les necessitats humanes, en un model de
desenvolupament endogen i el compromís amb la comunitat i el bé comú, ja és una realitat a Barcelona que
cal potenciar i fomentar. L’ECSS integra, al mateix temps, les polítiques econòmiques amb les polítiques
socials, i aposta per una economia de proximitat vinculada al territori i amb treball en xarxa.

OBJECTIUS
 Potenciar una economia social, sostenible, ecològica, cooperativa i solidària garantint una ocupació
digna
 Promoure l'agricultura de proximitat i ecològica
INICIATIVES
2.2.1. Taula d'economia social i solidària

Creació amb entitats, govern i agents territorials, d'una taula d'economia social i solidària que tingui com a objectiu principal la
creació i promoció de projectes, accions i esdeveniments que promocionin i dinamitzin l'economia social, solidària i cooperativa a
Nou Barris.

2.2.2. Impulsar iniciatives de consum responsable i economia solidària

Recolzament institucional i ajuts materials a aquelles iniciatives del territori que promoguin el reciclatge, el consum responsable i
l’intercanvi promovent una economia social i solidària com ara pot ser el cas del “Mercat Importa”.

2.2.3. Pla d'ampliació dels horts urbans ecològics i comunitaris.

Localització de nous espais on poder instal·lar horts urbans gestionats pels veïns i veïnes a l’hora que es promou una formació
agrícola, l’autoconsum i un model de consum més igualitari i just.
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2. UNA BARCELONA AMB EMPENTA PER A UNA ECONOMIA PLURAL
2.4. OCUPACIÓ DE QUALITAT
La crisi econòmica i l’atur és a Nou Barris el problema més greu; el nombre de persones aturades als nostres
barris ens situa com el districte amb més proporció d’atur registrat sobre la població respecte el conjunt de
la ciutat. Les diferents cares de l’atur mostren grans desigualtats: el 50% dels aturats al districte son dones,
el 43,1% son aturats de llarga durada i l’atur colpeja especialment als joves. Per altra banda, la precarietat
laboral és molt accentuada. Cal, per tant, dissenyar una estratègia global de desenvolupament econòmic del
districte que impliqui els actors socials del territori i de la ciutat per tal de generar oportunitats d’ocupació
de qualitat.

OBJECTIUS
 Promoure l'ocupació de qualitat promovent un model sostenible, social i solidari
INICIATIVES
2.4.1. Pla de Desenvolupament Econòmic de Nou Barris, que incorpori un pla d'acció contra l'atur i un pla
de reforç i implantació d’empreses al districte.

Elaboració d’un programa per a potenciar l’ocupació tenint com a base un model cooperatiu, just i solidari; incorporant actuacions
per tal de reforçar i atraure empreses al districte, amb especial incidència les empreses d’economia social i solidària.

2.4.2. Dinamització de sectors econòmics generadors d'ocupació: treballs de cura, rehabilitació
d'habitatges i altres

Dinamització de nous nínxols d’ocupació i econòmics generadors de llocs de treball a l’hora que es fa un reconeixement social a una
sèrie de tasques ocultes però que vertebren i cohesionen.
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3. UNA BARCELONA MÉS HUMANA I EN TRANSICIÓ ECOLÒGICA
3.1. MEDI AMBIENT I ESPAI PÚBLIC
Construir una Barcelona més sostenible és construir una Barcelona per viure-hi millor, garantint el dret a la
ciutat, per viure-hi de forma digna i saludable. Per això cal garantir la màxima qualitat del medi ambient i de
l’espai públic
OBJECTIUS
 Millorar la qualitat de l'espai públic i dels elements urbans
 Garantir la compatibilitat d’usos de l’espai públic
INICIATIVES
3.1.1. Pla de millora i rehabilitació de l'espai públic

Elaboració d’un pla per millorar la neteja i el manteniment de l’espai públic des de una doble vessant: l’augment de recursos per al
manteniment de l’espai públic allà on sigui necessari i promoció de més civisme i cura de l’entorn per part dels usuaris i usuàries.

3.1.2. Pla d'adequació i millora de les àrees de joc infantil i crear noves amb accessibilitat per a nens i
nenes amb diversitat funcional
Adequar i modernitzar les àrees de joc infantil i crear-ne i adaptar-ne altres per a nens i nenes amb diversitat funcional, garantint
l’accés a l’espai públic i als seus recursos i serveis a tothom.

3.1.3. Pla d'adequació de zones d'esbarjo per a gossos

Augment i millora de les zones d’esbarjo per a gossos del districte, contribuint a mantenir en millors condicions l’espai públic i
millorant el servei als propietaris i propietàries d’animals de companyia.

3.1.4. Construcció de la nova àrea d'esbarjo per a gossos a Av. Meridiana
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3. UNA BARCELONA MÉS HUMANA I EN TRANSICIÓ ECOLÒGICA
3.2. VERD URBÀ I BIODIVERSITAT
Qualitat de vida també significa una ciutat més verda, on tothom pugui gaudir del contacte de la natura a
prop de casa. Cal millorar tant la qualitat del verd com la seva connectivitat, fent realitat una millor
conciliació dels nostres barris amb Collserola
OBJECTIUS
 Promoure la connectivitat amb els espais naturals de Collserola i el riu Besòs
 Ampliar i millorar el verd urbà
INICIATIVES
3.2.1. Dissenyar la millora de la connectivitat entre Collserola i Nou Barris a través de corredors verds

Creació de corredors verds des de les àrees centrals del districte cap a la serralada de Collserola, promovent i millorant l’accés a
aquest entorn natural i creant un lligam més fort entre la trama urbana i l’entorn natural més proper.

3.2.2. Centres d'interpretació i educatius mediambientals i històrics a Collserola

Millorar aquesta xarxa a partir del punt central del Castell de Torre Baró, amb altres espais singulars de Collserola o directament
relacionats amb aquest entorn natural. Aquests punts donaran serveis per promoure visites escolars, d'esplais o públic en general,
posant en relleu els valors mediambientals i històrics de tot Collserola.

3.2.3. Promoure el camí del Rec Comtal amb activitats educatives i culturals

Fomentar activitats de dinamització a la part del Rec Comtal que hi ha a Nou Barris, per sensibilitzar la població sobre aquest recurs
històric i natural i que això contribueixi a un millor manteniment i dignificació d’aquest espai.

3.2.4. Millora de la connectivitat entre els barris de Vallbona i Ciutat Meridiana amb Montcada

Creació de nous punts de connexió entre Montcada i la Zona Nord pels antics espais naturals com el torrent del Bosc o el Rec
Comtal per tal de millorar el manteniment la mobilitat de les persones i les connexions d’aquest territori.

3.2.5. Actuacions de millora de l'arbrat

Elaboració d’un estudi de les espècies arbòries més adients a posar al diferents espais del districte.

3.2.6. Millora dels parcs i jardins del districte i ampliació del verd urbà

Actuacions de millora als parcs de la Guineueta i de Serra Martí; urbanització de noves zones verdes en diferents barris del districte
com Trinitat Nova, Turó de la Peira o Roquetes amb la Plaça de Les Dones,
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3. UNA BARCELONA MÉS HUMANA I EN TRANSICIÓ ECOLÒGICA
3.3. URBANISME PER ALS BARRIS

La importància dels barris en el conjunt de la ciutat com a peça bàsica on construir la ciutat a escala humana,
obliga a actuar de manera decidida per evitar fractures territorials, garantint les mateixes oportunitats a
qualsevol indret de la ciutat i generar un espai de proximitat indispensable per a la implicació social i la
generació d’entorns promotors de salut i benestar de la ciutadania. En aquest context cal una aposta ferma
per la defensa de l’espai públic i la millora de l’urbanisme dels nostres barris, per tal de garantir que l’espai
públic siguin un espai accessible per a tothom, més enllà de condicions socials i econòmiques, cohesionador i
vertebrador de la vida als barris.

OBJECTIUS
 Impulsar la regeneració i transformació urbana dels barris del Districte des de la iniciativa pública
INICIATIVES
3.3.1. Millores a l’espai públic dels barris del districte que prioritzin la vida quotidiana

Millores en un conjunt de carrers dels barris del districte que incorporin la renovació integral de les seves infraestructures (voreres,
accessibilitat, asfaltat, enllumenat, clavegueram, arbrat, mobiliari urbà...)

3.3.2. Revisió de determinats àmbits de planejament per millorar l’urbanisme dels barris

Revisió urbanística de determinats àmbits de planejament als barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana, Canyelles, Roquetes, La
Prosperitat, Porta, o Vilapicina Torre Llobeta per tal d’adequar-los a les actuals i futures necessitats d’aquestes barris

3.3.3. Processos participatius per a la transformació de l’avinguda Meridiana i de la Ronda de Dalt
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3. UNA BARCELONA MÉS HUMANA I EN TRANSICIÓ ECOLÒGICA
3.4. MOBILITAT SOSTENIBLE

Qualitat de vida també es tornar els carrers a les persones. Cal una Barcelona i uns barris pacificats i
connectats, amb una mobilitat sostenible, accessible, segura i amable per als vianants i les bicicletes, amb
facilitat per arribar a tot arreu amb transport públic eficient, net i a l’abast de tothom.

OBJECTIUS
 Promoure una mobilitat sostenible apostant pel transport públic, en bicicleta i a peu
INICIATIVES
3.4.1. Pla de mobilitat del Districte

Elaboració d’un pla per millorar la mobilitat als barris de muntanya, la connexió amb la resta del districte i de la ciutat en el marc
del pla de mobilitat urbana, i introducció de millores en el transport públic, els Bus de barri i la xarxa de carrils bici, amb especial
atenció a les persones amb diversitat funcional, amb la col·laboració de les entitats i els veïns i veïnes del districte, i els
departaments i administracions competents.

3.4.2. Augment del nombre d'estacions de bicing i instal·lació de bicing elèctric als barris del districte,
especialment als barris de muntanya

Increment del nombre d'estacions de bicing al Districte amb l'objectiu de potenciar l'ús d'aquest mitjà de transport, equiparant-lo a
l’oferta mitjana de la ciutat, promovent al districte una mobilitat més ecològica i sostenible.

3.4.3. Estudi i desenvolupament de superilles

Implantació en una zona del districte del model de superilles basat en carrers pacificats, una millor sostenibilitat ambiental i un
model urbanístic inclusiu amb una millor gestió de l'espai públic i l'augment del benestar veïnal.
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3. UNA BARCELONA MÉS HUMANA I EN TRANSICIÓ ECOLÒGICA
3.5. ENERGIA I CANVI CLIMÀTIC

Una ciutat sostenible és la que pot perdurar en el temps i té futur. Cal avançar en el consum responsable i en
la prevenció, la reutilització i el reciclatge. Estendre la cultura de la sostenibilitat és un objectiu que no es pot
aconseguir sols, cal la complicitat i la implicació dels agents ciutadans, associacions cíviques, ambientals i
socials.

OBJECTIUS
 Afavorir els models energètics ecològics i eficients en l'àmbit públic
 Millora els estàndards ambientals
INICIATIVES
3.5.1. Estratègia per a la transició energètica al districte de Nou Barris

Incorporar un pla de millora de l'eficiència i l’estalvi energètic, als equipaments municipals del districte, instal·lar plaques
fotovoltaiques a l’espai públic i desenvolupar un programa de conscienciació i educació sobre la cultura energètica.

3.5.2. Revisió i actualització del Compromís Ciutadà per a la sostenibilitat al districte

Revisió del Compromís Ciutadà per a la Sostenibilitat, d’acord amb les entitats i els col·lectius ambientals del districte, per
aprofundir en el compromís mediambiental.

28

MESURA DE GOVERN
ACTUACIONS AL DISTRICTE DE NOU BARRIS 2016-2019

4. UNA BARCELONA PARTICIPATIVA QUE GARANTEIXI EL BON GOVERN
4.1. GOVERN TRANSPARENT I RENDICIÓ DE COMPTES

En aquests moments ens trobem en una crisi que no és només econòmica, sinó també social i política, amb
una falta de confiança cap a les institucions i els seus representants polítics, que ha fet emergir una clara
demanda ciutadana de democràcia, augmentant l’exigència d’informació i transparència, i reclamant
practiques comunitàries de gestió d’alguns serveis, recursos i bens comuns. L’actual equip de govern vol
reflectir el convenciment que són possibles altres formes de governar, que posin en el centre la ciutadania,
basades en la coresponsabilitat i la coproducció de polítiques públiques entre tècnics, polítics i ciutadania. El
repte que tenim és desenvolupar i crear espais i mecanismes que facin possible aquesta administració
col·lectiva i democràtica. Cal reforçar els mecanismes de transparència institucional a partir de fer efectius el
dret a la informació, el rendiment de comptes i el control ciuitadà.

OBJECTIUS
 Millora de la gestió del Districte en el marc dels principis de transparència i bon govern
INICIATIVES
4.1.1. Elaboració del pla de transparència del districte.

Disseny i posada en marxa d'un pla amb informació ordenada que permeti conèixer detalladament els pressupostos del districte,
l'ús que se'n fa dels recursos públics, i les accions que es porten a terme per part de l'administració i els seus representants
institucionals.
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4. UNA BARCELONA PARTICIPATIVA QUE GARANTEIXI EL BON GOVERN
4.2. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Avançar cap a una democràcia real necessita facilitar la participació, col·laboració, deliberació i decisió de la
ciutadania sobre els assumptes que afecten la vida a la ciutat. Cal així millorar els canals i processos de
participació i promoure la utilització de nous espais i mitjans digitals que permetin augmentar la participació
i fer-la més accessible, oberta i transparent.

OBJECTIUS
 Generar espais de proximitat i de participació basats en la coresponsabilitat col·lectiva i en la
capacitat de generar una governança més horitzontal i acostada a la ciutadania
INICIATIVES
4.2.1. Pla de treball de millora de la participació

Revisió dels instruments de participació del Districte. Promoció d’espais de participació i deliberació entre el Govern i la
ciutadania, amb major obertura a l'acció ciutadana i a una participació real i tangible. Modificar les dinàmiques dels òrgans de
participació per fer-los més deliberatius i menys consultius afavorint la presa de decisions conjuntes .

4.2.2. Desenvolupament de processos de participació específics al districte

Revisió del pla d’equipaments del districte, finalització procés de plaça Sóller, plans d’intervenció del pla de barris, pla de futur de
Can Peguera, disseny i definició del futur equipament de Ideal Flor, i altres
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4. UNA BARCELONA PARTICIPATIVA QUE GARANTEIXI EL BON GOVERN
4.3. ACCIÓ COMUNITÀRIA

Barcelona i Nou Barris especialment té una gran vida associativa i una ciutadania activa amb una llarga
tradició d’autoorganització i de gestió ciutadana dels serveis i dels equipaments municipals amb vocació de
vida comunitària. Cal posar en valor, facilitar i fomentar aquests processos d’associacionisme,
d’autoorganització i de gestió cívica com espais de cohesió social, enfortint els projectes associatius i
apoderant i reforçant els vincles comunitaris. Cal avançar en aquestes noves formes de gestió i coproducció
de polítiques públiques que reconeguin les pràctiques que ja s’estaven desenvolupant, repensant en alguns
casos la seva funció i el seu projecte, promovent noves formes de governança i de gestió publicocomunitària.

OBJECTIUS
 Promoure la gestió comunitària i de proximitat dels equipaments i els espais públics
INICIATIVES
4.3.1. Promoure l’acció comunitària per a la millora social i l’enfortiment de l’associacionisme

Impulsar i consolidar els programes d’acció comunitària als barris des de la triple vessant de l’enfortiment i suport a les
associacions, el reforç dels equipaments de proximitat com a agents i espais de cohesió social i la millora dels plans de
desenvolupament comunitari adequant i revisant els seus objectius i metodologies a les necessitats de cada barri i territori.

4.3.2. Nou model de gestió cívica adequat a la realitat de les entitats gestores

Adequar el model de Gestió Cívica a les necessitats de les entitats gestores i dels usuaris i usuàries d’aquest espais, amb l’objectiu
final de donar un millor servei i de major qualitat.

4.3.3. Ampliació del model de gestió cívica als equipaments esportius de proximitat
Implementar el model de gestió cívica als equipaments esportius de proximitat
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CAN PEGUERA
Pla de reforma integral de Can Peguera

Definició i disseny amb les entitats del barri de la reforma integral de Can Peguera respecte a la millora de l’espai públic, la dotació
d’equipaments i la millora dels habitatges.

Adequació dels locals de Vilalba dels Arcs

Remodelació del local cedit pel Patronat Municipal de l'Habitatge per albergar espais per al desenvolupament de projectes
comunitaris del barri i serveis orientats a la formació i ocupació.

Nova escola bressol a la masia de Can Carreres pels barris de Can Peguera i Guineueta

CANYELLES
Execució dels projectes de rehabilitació de les façanes a Canyelles afectades per carbonatosi
Millora dels interiors i de l’accessibilitat de Canyelles
Millores al parc de Serra Martí
Finalitzar les obres de la pèrgola del parc de Serra Martí
Ampliació Centre Esportiu Municipal Artesania
Revisió del planejament pendent d’executar per tal de garantir una millor connectivitat amb Collserola
Rehabilitació apartaments gent gran Pau Casals
Millores a la pista esportiva de l’antic Eugeni d’Ors

CIUTAT MERIDIANA
Connexió del carrer del Pedraforca amb el carrer de les Agudes

Obres de millora i connexió d'aquests dos carrers que permetin una millor mobilitat del trànsit rodat i de vianants pel barri.

Anàlisi i revisió urbanística dels àmbits de planejament de l’antic camp de futbol i del Torrent del Bosc

Per a la concreció de les futures necessitats d’equipaments esportius i de proximitat en el marc de la pròpia revisió del pla
d’equipaments i d’acord amb la participació de les entitats del barri

Millora de la connectivitat dels barris de Ciutat Meridiana i Can Cuiàs
Connexió escales mecàniques part alta del barri i condicionament urbanístic dels entorns
Adequació vestidors camp futbol
Redacció del projecte de millores del CEM Can Cuiàs
Projecte trasllat i millora aula d’adults Ciutat Meridiana
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GUINEUETA
Execució de les obres de Remodelació d’interiors de Guineueta, Fase III, entre Via Favència i passeig de
Valldaura i redacció del projecte de la darrera fase en l’àmbit de Via Favència - Gasela -Castor - Rambla
Caçador
Millores al parc de la Guineueta incloent una zona d’aparells per a la gent gran
Millores del CEM Guineueta
Nova escola bressol a la masia de Can Carreres pels barris de Guineueta i Can Peguera
Recuperació patrimonial de l’antiga església del Mental

PORTA
Remodelació de la plaça de Sóller

Finalització del procés participatiu amb el barri de Porta sobre el disseny futur de la plaça i execució de la remodelació.

Fase III espai entitats Porta Sóller
Projecte trasllat i millora aula d’adults Madrid
Planejament i ampliació equipaments Plaça Sóller
Urbanitzacions i millores a diferents carrers del barri
Adequació de locals i espais de Renfe Meridiana per a usos socials
Millores d’accessibilitat, arranjaments i enllumenat a l’àmbit de Renfe Meridiana

PROSPERITAT
Construcció d’un nou casal de joves de Prosperitat
Procés participatiu per a la definició del futur equipament d’Ideal Flor i redacció del projecte
Nova àrea esbarjo per a gossos Av. Meridiana
Urbanització carrer de Nou Pins
Urbanitzacions i millores a diferents carrers del barri
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ROQUETES
Urbanització de la plaça de les Dones
Millores escola Antaviana
Programa recuperació solars per a horts urbans ecològics i altres usos comunitaris
Urbanització Mina de la Ciutat
Projecte d’intervenció a la Font Pla de Fornells que garanteixi un espai públic i comunitari
Millores d’urbanització de diferents espais del barri millorant-ne l’accessibilitat d’acord amb les
particularitats orogràfiques del barri
Anàlisis urbanístic de l’àmbit al voltant de l’amfiteatre per possibles equipaments

TORRE BARÓ
Actuacions en diferents carrers del barri per tal de millorar la mobilitat i la connectivitat amb la zona alta
Revisió de la Modificació del Pla General Metropolità en l’àmbit del barri
Construcció d'un nou casal de barri a Torre Baró

Execució del projecte per dotar el barri de Torre Baró d’un nou espai sociocultural que pugui albergar i promocionar les iniciatives
de les entitats, socials, culturals i veïnals del barri, així com espai per a l’AVV i les entitats del barri.

Pèrgola del Campillo de la Virgen

Procés participatiu amb el barri de Torre Baró i els usuaris d'aquest entorn per a la construcció d'una pèrgola que garanteixi unes
bones condicions per a l'ús d'aquest espai.

Adquisició de locals a la plaça dels Eucaliptus per a us social, comerç protegit i vertebració del barri

Compra i adequació de diferents locals a la plaça dels Eucaliptus, per a projectes d'entitats amb un alt valor social afegit, per a la
promoció i creació d'un comerç de barri que ajudi a dinamitzar el territori

TRINITAT NOVA
Àmbit de Remodelació de Trinitat Nova

Continuar amb el PMU de Trinitat Nova, les expropiacions, la construcció dels nous habitatges i la urbanització de l’espai públic
d’aquest àmbit.

Construcció d'un Casal de Barri a Trinitat Nova

Construcció del Casal de Barri de Trinitat Nova com a espai principal de les entitats i projectes veïnals, contribuint a disminuir el
dèficit d'equipaments que hi ha.

Reforma de l’escola Sant Jordi i nova escola bressol
Remodelació dels interiors Aiguablava-Portlligat
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TURÓ DE LA PEIRA
Construcció de la nova piscina i pista poliesportiva Turó de la Peira i urbanització de l’interior d’illa
Definició d’usos dels equipaments que han de complementar el trasllat del casal de gent gran al nou
edifici d’equipaments illa Q
Urbanització carrer de Canfranc
Millores a la plaça Olof Palme
Reforma de les escales del carrer Matagalls per tal de millorar l’accessibilitat al barri
Redacció del projecte de remodelació del Passeig de la Peira

VALLBONA
Urbanització del carrer d’Oristà

Arranjaments i millores al carrer d’Oristà, amb la creació i adequació de noves voreres i una rotonda que permeti millorar la
mobilitat i disminueixi els efectes de ser un carrer sense sortida.

Actuacions en diferents punts del barri per millorar la mobilitat
Definició usos granja del Ritz en el marc de la revisió del pla d’equipaments

VERDUN
Adequació del local del carrer de Robert Robert com a nou equipament pel barri i espai per a entitats

Adquisició i adequació d'aquest local al barri de Verdun per a destinar-lo a espai per a l’AVV i altres entitats i serveis municipals i
comunitaris.

Urbanització carrer d’Almansa
Dotar de recursos al Casal de barri de Verdun per garantir el seu funcionament

VILAPICINA I LA TORRE LLOBETA
Millores de l'Av. Borbó
Millora dels interiors de l'Illa Amílcar, Cartellà, Av. Borbó i passeig de Maragall

Millores urbanístiques per tal d'ordenar l'espai, garantir l'accés dels serveis i vehicles d'emergència a més de millorar el descans i la
convivència.

Recerca d’ubicació per a la construcció d’una futura escola bressol al barri
Tramitació del planejament per a la desafectació del passatge Santa Eulàlia
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MARC ECONOMIC
A continuació es presenta el marc econòmic i pressupostari que inicialment està previst per a Nou Barris i
que permet donar cobertura al conjunt d’actuacions pel al període 2016-2019. Es tracta de la dotació que
inicialment està ja territorialitzada i de la qual per tant podem disposar d’informació en aquest moment; a
aquesta dotació caldrà anar incorporant la despesa i els programes que des de les Àrees es despleguin i que
tinguin impacte en el nostre districte.

DESPESA SOCIAL 2016-2019 (CAPITOLS II - IV)
•

PLA DE BARRIS

•

PRESSUPOST DISTRICTE

• TOTAL

9.263.000€
121.000.000€

130.263.000€

INVERSIONS 2016-2019 (CAPITOL VI)
•

PLA DE BARRIS

26.675.000€

•

URBANITZACIONS I MILLORES ESPAI PUBLIC

49.625.000€

•

CONSTRUCCIÓ I MILLORES EQUIPAMENTS

38.700.000€

•

HABITATGE

53.600.000€

• TOTAL

168.600.000€
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PROCES PARTICIPATIU D’ELABORACIÓ
Des de l’actual equip de govern s’ha volgut manifestar el seu convenciment respecte a la necessitat
d’aprofundir en la governança de la ciutat, a través del desplegament d’un procés de participació que anés
més enllà del compliment purament formal del tràmit legalment establert, fent especial atenció en la
dimensió col·lectiva i ciutadana. S’ha volgut reforçar els òrgans i espais de participació més formals alhora
que es feia més partícip el conjunt de la ciutadania, generant debats entorn de les principals qüestions i
reptes de la ciutat, del districte i dels barris, per tal de definir el conjunt d’actuacions a desplegar en aquest
mandat i que ara es presenten.
El procés participatiu per l’elaboració d’aquest document ha tingut com a objectiu aconseguir que els
ciutadans siguin actius alhora de formalitzar el nombre més gran d’opinions i aportacions i arribar al màxim
consens entre el conjunt d’entitats i associacions. Per a fer-ho, el procés s’ha dividit en varies fases.
La primera ha estat la fase preparatòria, en el cas de Nou Barris es va articular a través de la constitució d’un
Grup Motor amb el conjunt d’associacions i entitats representatives dels 13 barris del districte, en la que es
van recollir les propostes i necessitats que en el seu propi procés van ser lliurades per les entitats al districte
i es van definir els eixos temàtics i les línies d’actuació. Amb això es va elaborar la primera proposta inicial
que va ser presentada en el conjunt dels consells de barri per fer també alhora recollida d’aportacions, es
van fer sessions individuals per cada barri amb les entitats i associacions representatives de cada territori per
fer a més un procés de prioritzacions del conjunt d’actuacions, i una vegada prioritzades van tornar a ser
presentades en els consells de barri.
Aquesta fase va donar com a resultat la primera versió de pla d’actuacions que va passar a la següent fase de
recollida de propostes. En aquesta segona fase, de màxima obertura a la participació individual i col·lectiva,
s’han creat diversos canals de debat per analitzar diferents aspectes i àmbits estratègics i elaborar propostes
que han de contribuir a la seva construcció i millora constants.
Aquest procés participatiu, ha sumat la potencialitat de les trobades presencials amb entitats, associacions i
ciutadans a títol individual amb espais de participació digitals articulats a través de la plataforma digital
decidim.barcelona.

LA PARTICIPACIÓ EN XIFRES:
Primera Fase:
-

8 reunions amb el Grup Motor constituït al setembre de 2015 i fins al desembre de 2016, integrat
per 17 entitats i associacions representants dels 13 barris
2 sessions amb cada Consell de Barri (26 sessions)
2 reunions individuals amb cada associació i entitats representatives de cada barri del districte (26
reunions)
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-

-

3 Consells Sectorials extraordinaris sobre PAD:
 Consell sectorial del dret a la salut
 Consell sectorial d’esports
 Consell sectorial d’ocupació, comerç i economia social i solidaria; amb una sessió específica de
Comerç
Cal destacar també la celebració de dues cites organitzades per entitats del territori:
 Debat taula de veïns i entitats de Torre Baró, amb l’assistència de 200 persones
 l’informe veïnal de Ciutat Meridiana, proposta treballada per la Taula d’Entitats i
l’associació de veïns del barri, amb la participació de 1030 ciutadans i ciutadanes

Segona Fase Visió global:
Distribució de les diferents tipologies d’interacció segons l’àmbit territorial.
Àmbit territorial
Àmbit ciutat
Nou Barris
Total

Cites presencials

Participacions

1

Propostes

Comentaris

Suports

140

34,1%

4.786

35,3%

4.528

41,7%

9.121

50,1%

73.746

44,7%

22

5,4%

1.559

11,5%

444

4,1%

462

2,5%

6.016

3,6%

410

100%

13.553

100%

10.860

100%

18.190

100%

165.088

100%

Nou Barris ha produït el 5,4% del total de cites realitzades a tota la ciutat, convocant al 11,5% de les
persones que han participat d’aquests espais, que és el valor més alt de tots els districtes. Per altra banda ha
generat el 4% del total de les propostes realitzades a la ciutat, obtenint un 4% del total de suports, motivant
el 2,5% de tots els comentaris generats a la plataforma.
Per tant, es el districte que més persones ha convocat per participar en cites presencials del PAD, però les
propostes realitzades i els suports rebuts són els que menys comentaris han generat a la plataforma.
Participació Online:
Dels 24.028 usuaris donats d’alta al portal, 1.599 han fet propostes. Dels usuaris que han fet propostes el
83% són persones a nivell individual i el 14% són organitzacions. La resta (3%) es correspon al personal tècnic
de dinamització de les cites presencials i gestió del portal.
Analitzant els usuaris únics que han fet propostes a cada àmbit territorial o sectorial, s’ha de tenir en compte
que un mateix usuari ha pogut realitzar propostes a diferents esferes territorials, pel que el total no es
correspon amb el sumatori dels diferents territoris, sinó als usuaris.

1

Nota metodològica: Resulta de sumar les persones que han participat a les cites presencials i els usuaris únics que han fet
propostes a la plataforma decidim.barcelona. En aquest últim cas s’ha de tenir en compte que un mateix usuari ha pogut realitzar
propostes a diferents esferes territorials, eixos i línies estratègiques, pel que el total no es correspon en els diferents anàlisis
d’aquestes tres variables. Amb aquest anàlisi no és tant important el nombre absolut sinó la seva distribució relativa.
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Entre els usuaris que han fet propostes, el 58% han fet un mínim d’una en l’àmbit de ciutat, que és l’àmbit
en el que més persones han participat.
Nou Barris es troba a la banda baixa en la comparativa de “nombre de participants únics que han fet un
mínim d’una proposta” a la plataforma decidim.barcelona.
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Participació presencial:
Pel que fa a la cobertura territorial del procés, s’han generat debats a tots els districtes de la ciutat, cobrint
el 100% dels seus barris. Nou Barris es manté en la franja intermèdia en nombre de debats, tant en nombre
absolut com respecte al seu pes relatiu, (8,4%) gràcies a ser un dels districtes que major nombre de debats
va convocar a la fase prèvia (15,2% del total de ciutat).

Etapa prèvia
Districte
Nou Barris
Total

23
151

Procés de
participació

15,2%
100%

24
410

5,9%
100%

Població del
districte

Total
47
561

8,4%
100%

166.950
1.602.386

10,4%
100%

Nou Barris és un dels districtes que més participants a les cites presencials ha acollit amb el 13% de
participants (6% de les convocatòries).
Distribució territorial de les cites presencials durant el
procés participatiu

Districte
Nou Barris
Total

Convocatòries Participants
24
410

5,9% 1.554 13,4%
100% 11.577 100%
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ
L’elaboració del conjunt de mesures i actuacions compromeses per aquest mandat 2016 – 2019 s’ha fet, com
hem vist, a través d’un procés de participació entre l’Ajuntament i les associacions, entitats i ciutadans del
districte. Aquest treball conjunt ha de servir com a base del seguiment de la implementació i l’avaluació
d’aquestes actuacions.
El model de governança és un dels principis rectors, una nova manera de fer que implica una re-orientació
en els models de treball i col·laboració entre l’administració pública i la ciutadania basat en estratègies de
coproducció de polítiques públiques.
Es proposa l’establiment d’una eina de seguiment del compliment del conjunt de mesures i actuacions, que
permetrà revisar els objectius acordats, les accions desenvolupades i els recursos destinats, en reunions
semestrals a través d’un model de governança al voltant dels següents espais: el Grup Motor amb
representants de les associacions i entitat dels 13 barris del districte, els Consells de Barri com espais de
participació i de debat específics per cada barri amb les entitats i la ciutadania, i amb la presentació d’un
Informe anual de seguiment en el Consell Municipal del Districte de Nou Barris.
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