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RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE CIUTAT MERIDIANA 
 
Data: 26 de juny del 2017 
Horari: 19:00-22:30 
Lloc: Centre Cívic Zona Nord 
Assistents: 

 Taula: Carolina Recio (Consellera de barri) 
Carlos Izquierdo (Conseller tècnic) 
Sergi Estruch (sot-inspector GU UT8) 
Ramon Casanovas (Departament obers i manteniment 
Districte Nou barris) 
Guillem Encabo (tècnic de barri de Ciutat Meridiana) 
Marta Gonzalez (tècnica de gestió DSPiT) 

 Consellers:  Felix Cogolludo (C’s) 
Francisco Garcia (PPC) 
Quim Sangrà (ERC) 

 Entitats: AVVCM (Associació de Veïns) 
Centre Cruïlla 
Parròquia de Sant Bernat de Claravall 
Club de petanca de CM 
CEU CM (Club Esportiu Unificat de CM) 
CISE 
Associació sòcio cultural La Indomable 
Associació Petit Sol 
PDCCM (Pla de Desenvolupament Comunitari de CM) 

 Serveis: Centre Cívic ZN, Centre de Serveis Socials ZN , Pla de barris ZN, 
GU 

 Total assistents: 90 persones 
 

 
Ordre del dia: 

1. Nova policia de barri 
2. Obres al C/Pedraforca 
3. Nova normativa de participació 
4. Varis: campanya d’estiu, Can Cuiàs,... 
5. Precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió: 
Abans de tractar els punts de l’ordre del dia es fa la presentació de la nova tècnica 
de barri de Torre Baró i Ciutat Meridiana, Marta Gonzalez. 
 



 

 

1. Nova policia de barri 
El sot-inspector Estruch presenta al Sr Moreno i al Sr Segura com els policies de 
barri de Ciutat Meridiana i Vallbona respectivament, està previst que treballin per 
parelles amb l’agent de proximitat del barri veí. 
Es tracta d’una prova pilot de la ciutat en procés d’implantació a Nou Barris 
aquesta figura té dues vessants: el contacte amb la comunitat, veïns, entitats, 
comerciants, que ja s’ha iniciat; i el treball de carrer amb recollida d’informació, 
temes de civisme, seguretat, prevenció, qualitat de l’espai públic ... 
Preguntes d’aquest punt: 

 Es planteja que el barri hi ha situacions oblidades de fa temps, es demana 
que pugui haver presència d’agents a les entrades i sortides d’escola i que 
s’abordin temes de mobilitat no resolts 

Des de GU es respon que la protecció escolar es realitza sempre que es pot, de 
forma alternativa es va rotant per totes les escoles del districte, però pel volum de 
centres i pels dispositius existents és impossible cobrir al mateix temps totes les 
escoles del districte tots els dies. 

 Es pregunta si es patrullarà pels espais interiors. 
Des de GU s’explica que el concepte del policia de barri no és de patrullatge, és 
de relació i contacte amb el veïnat i les entitats que permeti recollida d’informació 
que un cop treballada (analitzada, creuada amb altres informacions prèvies) 
permeti buscar millors actuacions per la seva resposta / solució. 
L’objecte és poder treballar sobre aquelles situacions més enquistades i que no 
són de reacció immediata, quan es dóna una situació que requereix d’actuació 
immediata s’ha de trucar a 112, com fins ara. 

 Es reclama la necessitat que el barri canviï i que hi hagi resposta per part 
de GU quan es demani la seva actuació. 

 
2. Obres al C/Pedraforca 

Ramon Casanova, explica en primer lloc les obres que es faran al C/ Rasos de 
Peguera. 
Aquest projecte respon a una demanda veïnal de fa un temps de connexió del 
mercat de Nuria amb l’AFA de Ciutat Meridiana. Es realitza amb recursos del 
Districte i la previsió és que abans que acabi l’any estigui fet. 
Es tracta de diferents trams d’escales, amb replans -si pot ser algun banc- per 
anar-se adaptant a la pendent, il·luminació i arbrat en algun lloc 
Ramon Casanova explica també les obres de la segona fase del C/ Pedraforca 
que permetran la connexió d’aquest carrer amb el C/ de les Agudes. 
S’ha iniciat expropiació d’algun terreny del C/Pedraforca necessari per les obres 
però encara està en tràmit, el tribunal d’expropiació de Catalunya ha de fixar un 
justipreu per l’expropiació; es preveu que aquest procés estigui tancat al primer 
trimestre del 2018. 
L’obra es farà per aquest motiu en dues fases, la primera que és la connexió amb 
el C/ de les Agudes amb actuació sobre la rotonda i construcció del camí peatonal 
i la segona fase que és la construcció de la carretera (camí i carretera tenen 
recorreguts paral·lels però a diferent nivell) 



 

 

El cost de projecte és de 2 400 000€, i el calendari d’actuació és inici de la primera 
fase al juliol del 2017 i finalització prevista al març del 2018 i de la segona fase 
inici al primer trimestre del 2018 i finalització a finals del 2018. 
Preguntes d’aquest punt: 

 Què passarà amb l’aparcament del final del C/ Pedraforca 
L’obra vol donar continuïtat al carrer, es respecta l’accés als aparcaments i 
interiors però no està prevista la millora d’aquests interiors o accessos 

 Què passa amb les escales de les Agudes fins a Perafita? Es remodelen 
els espais interiors? 

Aquesta actuació no s’ha explicat està dins del Pla de barris i es manté. S’ha de 
realitzar un procés de negociació amb les comunitats perquè cedeixen els terrenys 
a l’Ajuntament a partir d’aquí es podran urbanitzar i l’Ajuntament s’encarregarà del 
seu manteniment. 
Caldria realitzar un pla per veure per on se segueix abordant aquest problema dels 
espais interblocs, cal tenir en compte que en alguns d’ells hi ha aparcament. 

 A qui correspondrà el desbrossament d’aquest tram? L’espai interblocs de 
Pedraforca 21-23/29-31 es van cedir a l’Ajuntament per acord de la 
mancomunitat i no es desbrossa correctament, es demana de qui són les 
competències del desbrossament si del Districte o del Parc de Collserola? 

El desbrossament de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona comença més tard 
que l’any passat per una dificultat a nivell administratiu, si existeix algun punt que 
es considera prioritari cal que es comenti amb els tècnics i s’actuarà. 
El pressupost fa que cada any es desbrossin unes zones concretes i no sobre tots 
tres barris. 
S’aclareix que la voluntat de cessió de la mancomunitat a l’Ajuntament no implica 
que l’Ajuntament l’hagi acceptat, malgrat això en el tema del desbrossament s’ha 
fet s’ s’ha demanat malgrat la titularitat. 

 Com serà el camí peatonal? Amb llambordes com la vorera del 
C/Pedraforca? Es fa notar que aquests llambordes s’aixequen? 

El material serà tipus formigó amb sensació de continu . 

 Com serà la carretera (asfaltat, sentit, amplada)? 
La carretera serà amb asfaltat amb un sol carril i direcció de baixada cap a C/ les 
Agudes, sense voreres. 
 

3. Nova normativa de participació 
Es presenten les noves normes de participació ciutadana. Es destaca de la nova 
normativa la iniciativa ciutadana que recull diferents aspectes: 
 Que veïns individuals o agrupats puguin demanar aportar un punt a l’ordre 

del dia d’un consell 
 Que es pugui demanat el posar en marxa un procés participatiu 
 Que es pugui demanar la creació d’ un òrgan de participació nou 
 Que es pugui demanar l’aprovació o modificació d’una norma municipal 
 Que es pugui demanar la realització d’una consulta 
 Que es pugui demanar la convocatòria d’un consell de barri, fòrum o 

audiència 
Cadascuna d’ aquestes iniciatives tenen un procediment que cal seguir. 



 

 

Les noves normes recullen i defensen la garantia de la ciutadania a forçar un 
procés participatiu. 
Està obert el període d’al•legacions fins el mes de juliol, al setembre es preveu 
presentació al Plenari de ciutat per la seva aprovació. Si algú vol revisar-ho se li 
farà arribar el document i els passos a seguir per presentar al·legacions. 
 

4. Varis 
La consellera de barri, Carolina Recio presenta un seguit temes: 
 Referit a la petició acompanyada de 200 signatures registrada al Districte 

sobre temes de civisme i convivència, comenta que es generarà un grup de 
treball que pengi de la taula de prevenció i on es puguin treballar temes des 
de l’acció comunitària de convivència i bon veïnatge. 

 Activitats d’estiu a la Zona Nord, comenta que a la taula de prevenció de 
novembre del 2016 es va plantejar com a tema de treball: com s’aborda 
l’estiu a la Zona Nord? pel que fa a  activitats i projectes per infants joves i 
famílies. De forma comunitària s’ha treballat aquest tema i s’ha elaborat un 
díptic on es recull tota la informació. 

 Referent a Can Cuiàs, explica que s’ha creat una comissió de treball 
formada per entitats, usuaris, partits polítics amb representació al ple del 
Districte, els actuals gestors (Euro Fitnnes) i l’IBE per seguir les millores de 
l’equipament definides. S’han realitzat dues reunions i en la mida que 
avancin les obres s’aniran convocant més. 

 Referent al Pla de barris Zona Nord, s’ha tancat ja el document per 
l’aprovació del plenari. 
Es comenta que referent a les escales mecàniques hi ha la voluntat que hi 
hagi alguna trobada al mes de juliol per poder continuar la feina al setembre 
 
5. Torn obert de paraules 

 P. Planteja: 
* la necessitat de desbrossar al C/Les Agudes pel risc que suposa 
* la calor que fa al papamobil per manca d’aire condicionat 
* la necessitat de vigilància als parcs i carrers, hi ha molt soroll que 
impedeix dormir. 

 F. Planteja: 
* la manca d’agilitat, ja que l’actuació al C/ les Agudes hauria d’haver 
començat a principis d’any. 
* necessitat de revisar i controlar les reserves d’aparcament per 
minusvàlids, s’han reposat dues senyals d’un titular que ja no hi vivia i que 
estaven generant moltes molèsties veïnals per l’ús que se’n feia. 
* les pèrgoles de la plaça del metro són ineficients, manquen cobertes 
* quan es començaran a arreglar els parcs infantils del barri? 
* presència de rates, de forma habitual al barri 
* en quin punt està el cens de pisos buits i de pisos ocupats que s’estava 
fent? 
* cal un local per l’AAVV de Ciutat Meridiana, arran d’un desmai a la darrera 
assemblea, el mes de juliol les assemblees es faran al CCZN, al setembre 
depèn de com estigui el tema potser caldrà prendre altres accions. 



 

 

 P. Planteja que cal començar a revisar i a definir actuacions al C/ Perafita. 
 C. Planteja que cal la remodelació dels parcs infantils per altre part la zona 

del “Revilux” cal actuació ja que quan plou s’embassa 
 M. Demana que es defineixin millores pel C/ 
 M. Demana pisos de lloguer social pels veïns del barri 
 P. Demana resposta clara a la resta de punts de l’escrit presentat, sols s’ha 

respost el primer punt i manca resposta dels temes de:  
* Què passa amb la zona interblocs?  
* Cal vigilància a la zona dels bars.  
* Cal limitar les noves llicències d’activitats per bars.  
* Aplicació de l’ordenança de civisme. 
Es fa necessari definir un pla d’usos que les mancomunitats cedeixin els 
terrenys i que l’Ajuntament els accepti per garantir la neteja i el bon estat 

 L. Manifesta les mancances en els temes de neteja al barri: 
* el dia de St Joan desprès de la revetlla el barri estava molt brut 
* es demana neteja dels contenidors, els que estan davant de l’escola 
Ferrer i Guàrdia fan molta pudor,  
* es demana baldeig a determinats carrers com C/Pedraforca. 

 J. Planteja que les cessions interblocs a l’Ajuntament impliquin que 
l’administració assumeixi la neteja. 

 L. Demana més pisos de lloguer social, demana que el tema dels ajuts 
contra la pobresa energètica apliquin també en situacions d’ocupació i 
demana que a CEM Can Cuiàs es facin adaptacions perquè els 
discapacitats puguin fer ús de les instal·lacions de piscina. 

 N. Planteja: 
* problemes amb les baranes de Rassos de Peguera, 89 
* abandonament del C/Perafita 
* passatge d’accés a can Cuiàs aixecat 
* manca de civisme a la revetlla de St Joan 

 M. Reclama respostes a què s’està fent en sanitat, en serveis socials, en 
ajuts per alimentació, es demana un canvi de valors i l’activació de la 
ciutadania com agents de canvis socials reals 

 M. Planteja: 
*reparació de la font que està davant de l’escola Mestre Morera 
*necessàries sancions davant l’incivisme que embruta els barris 
*prellongar la barana del C/ de les Agudes. 
*necessari que a Can Cuiàs s’incorporin i apliquin rebaixes en les quotes 
per jubilats i discapacitats. 

Des de la taula es donen les següents respostes: 
 Es demana que les petites incidències arribin als tècnics abans del consell 

perquè es puguin resoldre o com a mínim intentar resoldre, existeixen grans 
temes que van més enllà de la capacitat de gestió del tècnic però altres que 
si podem gestionar. 
Cal repensar com els veïns s’assabenten de la informació que es transmet 
als referents veïnals. 

 Pel que fa als parca infantils estan prevista l’actuació a tres d’ells per la via 
ordinària i de forma extraordinària s’actuarà al de la Zona esportiva 



 

 

provisional i a la zona de l’escola Ferrer i Guàrdia relacionat amb les 
escales mecàniques de les Agudes. 

 El tema dels espais públics o privats és molt complicat a Ciutat Meridiana i 
la consigna sempre ha estat que si hi ha un element de rics s’actua amb 
independència de la titularitat. 

 El desbrossament  per part del Parc de Collserola començarà al juliol. 
 Les reserves d’aparcament per minusvàlids es revisen cada dos anys, si no 

són reals es demana que els veïns informin l’Ajuntament per revisar-ho. 
 Pel que fa a la revetlla de Sant Joan es fa notar que malgrat l’hora de 

finalització no han hagut incidents destacables. 
 Pel que fa al document registrat relacionat amb temes de civisme i 

convivència es comenta que la neteja interblocs ja existeix per part dels 
serveis ordinaris i on aquests no arriben, per part dels PPOO. Pel que fa als 
espais privats d’ús públic cal un treball que pot fer-se en el marc de Pla de 
barris. Existeixen serveis de comunitats d’escala i d’espai públic SCVIEP 
que treballen temes de civisme, existeix feina feta sobre aquests àmbits. 
Cal generar consciència ciutadana pel manteniment i conservació del barri 
des del treball amb el veïnatge i sense deixar d’assumir la responsabilitat 
municipal sobre l’estat del barri. 
Es repassaran temes de neteja i si cal es pot fer un retorn de la feina del 
SCVIEP. 

 Referent als temes d’habitatge per part de l’Ajuntament existeix 
preocupació, ocupació i també limitacions. S’ha elaborat un Pla de 
l’Habitatge a 10 anys vista i que incorpora la compra d’habitatges per part 
de l’Ajuntament, a Ciutat Meridiana és on més habitatges es compren però 
aquest és un procés lent a Torre Baró està prevista la construcció de dos 
edificis d’habitatge públic destinats a lloguer social. 
S’intervé en situacions d’emergència i s’estan fent passes per canviar coses 
a mig llarg termini. 

 Pel que fa als temes d’assessorament energètic s’estan resolent els 
aspectes tècnics perquè es pugui fer un assessorament més especialitzat 
dos cops a la setmana a la Zona Nord. 
Es posen de manifest les dificultats en la negociació amb determinades 
empreses de subministres. 

 Pel que fa als temes de neteja es demanarà la neteja dels contenidors del 
C/Pedraforca i es convocarà una reunió específica amb el departament que 
ho porta per poder tractar aquest tema amb un grup de veïns / entitats. 
 
 
 

Tancament del consell a les 22:30h 
 

Barcelona, 3 de juliol 2017  
 

Marta Gonzalez 
Tècnica de gestió 

 


