
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

RESUM CONSELL 

DE BARRI DE CIUTAT MERIDIANA 
 

Data: 30.11.2016 

Lloc: Centre Cívic Zona Nord 
Hora: 19 hores 
 

TAULA: 

Presideix la Sra. Janet Sanz, regidora del Districte de Nou Barris, l’acompanyen, la Sra. Carolina 

Recio, consellera del barri i portaveu, la Sra. Gemma Arau, gerent del Districte, i el  Sr. Albert 

Tormos, vicepresident del Consell, que s’incorpora més tard. 

 

CONSELLERS/ES PRESENTS: 

Sr. Juan del Olmo Fernández, conseller de Ciutadans, Sr. Joaquim Sangrà, conseller d’ERC. 

ENTITATS ASSISTENTS: 

Associació de Veïns i Veïnes de Ciutat Meridiana 

Associació Sociocultural La Indomable 

Associació Petit Sol 

Associació Inèrcia de Catalunya 

Centre Cruïlla 

Club de Petanca de Ciutat Meridiana 

Parròquia de Sant Bernat de Claravall 

Penya Blaugrana de Ciutat Meridiana 

CISE 

PDCCM 

Projecte ICI 

Associació Comerciants ZN 

 

ASSISTENTS: 

Sr. Jesús Lopez, que exposa Pla de Barris de ZN 

Sra. Alba Gómez, Sr. Celso i 4 acompanyants –veïns de CM i pica-portes- presenten el projecte 

A-PORTA impulsat per la CONFAVC a CM 

El Sr. Guillem Encabo, tècnic de barri, que és qui elabora aquest resum. 

 

Aproximadament 65 persones en el moment de màxima presència.  

 
Ordre del dia 

1. Presentació Projecte A-Porta 
2. Pla de barris a la Zona Nord 
3. Pla de Desenvolupament Econòmic  de Proximitat 

Districte de Nou Barris 
Direcció de Serveis a les Persones i al Territori 

 

Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona 

93.291.68.00 
www.bcn.cat/noubarris 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

4. Temes diversos (mobilitat, PIAD, millores al barri) 

5. Precs i preguntes 
 
Desenvolupament de la sessió  

 
1- S’explica el projecte A-Porta i la feina dels pica-portes. “Veïns que ajuden veïns” 

centrats, en aquesta primera experiència, en l’assessorament sobre estalvi energètic. Els 

veïns participants com a  pica-portes expliquen les seves primeres experiències, com es 
presenten,  com superen les dificultats i resistències i manifesten el seu desig i voluntat 
de ser útils als altres veïns. 

La Sra. Recio   explica la lògica vinculació del projecte amb el nou PAEE (punt 
d’assessorament d’eficiència energètica) que s’ha d’instal·lar al barri. 
Alguns veïns intervenen per interessar-se sobre com aborden la natural desconfiança 

dels veïns, sovint víctimes d’enganys en aquest temes i s’explica com s’acrediten per 
evitar mals entesos.  

2- Introdueix el punt del Pla de Barris de ZN la consellera del barri, Sra. Recio, explica la 

voluntat de l’equip de govern de desenvolupar una acció decidida per millorar els 16 
barris de la ciutat que tenen pitjors indicadors socioeconòmics i que necessiten una 
intervenció extraordinària que compensi, en el possible, el dèficit amb la resta de barris 
de la ciutat. 

El Sr. Jesús Lopez se presenta com el referent en el territori del Pla de Barris de la ZN i 
desenvolupa els àmbits d’intervenció i el calendari participatiu previst fins a l’elaboració 
definitiva. 

La regidora, Sra. Janet Sanz, precisa  que la inversió del pla de barris no substitueix la 
inversió prevista per l’ajuntament en els seus procediments ordinaris (PAM, PAD, PIM...) 
sinó que és una aportació extraordinària en projectes innovadors que volen afrontar el 

dèficit històric d’aquests barris. També explica que és compatible amb el projecte Eix 
Besos, que el que fa és incrementar les partides ordinàries de l’Ajuntament.  
 

En el torn de preguntes intervenen les senyores i senyors: Pedro, Lidia, Gregorio, 
Antonio, Filiberto, Julian, Josep, Sergio , Mirta  i Rosa. Les seves intervencions incideixen 
en:  

Manifestar la necessitat de contractar veïns del barri per impulsat l’activitat econòmica al 
barri.  
Manifestar la necessitat de protecció, per part de la GU, de les sortides de les escoles i 

d’un increment d e la seguretat en el barri. 
Considerar excessivament curt el termini previst per debatre les propostes del Pla, a 
favor del tractament de zona i amb una demanda de major informació  sobre la dotació 

econòmica que anirà a parar a la ZN i com s’estructurarà l’organització i els projectes. 
Recordar la manca de transparència en la despesa que es va donar, al seu paper, en el 
precedent de la Llei de Barris. Manifestar la necessitat de concretar i especificar cada 

projecte  amb la seva dotació econòmica prevista i com es valoraran els resultats. 
Recordar la necessitat que cada barri de la ZN, a part del elements comuns, pugui 
tractar les especificitats de les seves problemàtiques singulars. 

Preguntar sobre el finançament del pla de barris, saber si inclourà alguns temes 
pendents des de fa molts anys a CM com la urbanització dels espais interiors i recordar 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

el reguitzell de promeses incomplides per les diferents administracions precedents que 

generen grans dosis de desconfiança entre els veïns. 
Preguntar sobre si la connexió del c/Pedraforca amb Agudes serà un dels compromisos 
del Pla de barri de ZN. 

Preguntar com serà la participació veïnal prevista i si tindrà incidència real en la pressa 
de decisions i definició de projectes prioritaris. Demana exemples de la TN per entendre 
millor l’abast de la participació. 

Preguntar si es tindran en compte les conclusions del procés participatiu que es va 
desenvolupar entre entitats i veïns del barri arran de l’elaboració de propostes pel PAD. 
Preguntar si el pla pot incloure mesures contra la contaminació acústica que pateix el 

barri pel soroll que generen les autopistes que l’envolten. 
 
La taula explica el procediment i l’abast de la participació veïnal prevista, la diferència 

entre el diagnòstic inicial i el projecte final elaborat de forma compartida amb entitats i 
veïns individuals que vulguin participar, s’explica també que se generarà un grup 
impulsor que serà l’encarregat de fer el seguiment de les actuacions i que la 

temporalitat d’aplicació prevista és del 2016 al 2020.  
La regidora comenta la diferencia entre el pla de barris el PAD,PAM i PIM, explica com el 
projecte EDUSI que intervindrà en l’Eix Besos se centrarà en millorar els serveis públics i 
que s’està mirant com fer compatible la legalitat existent amb la contractació prioritària 

dels veïns aturats dels barris implicats en els projectes d’activació econòmica. Sentencia: 
”El Pla de Barris de la ZN serà allò que els veïns de la zona vulguin que sigui” 

 

3- La consellera Sra. Recio  exposa les línies principals de PDEP9B, explica que és el segon 
després de Ciutat Vella i ressalta la creació d’una oficina específica de Barcelona Activa a 
9B per centralitzar totes les actuacions d’orientació i formació en el districte que 

complementarà el model d’actuació ja iniciat amb Treball als Barris. 
       

Intervé el Sr. José, president de l’ACZN per reclamar un pàrquing de rotació a CM que 

fomenti el comerç local i de proximitat , ja sigui  reconvertint en zona blava alguna de 
les zones de càrrega i descàrrega que no s’utilitzen (c/Vallcivera) o habilitant altres 
zones possibles. Destaca que en altres barris i mercats municipals de 9B existeix aquesta 

facilitat mentre que a CM no. Des de la taula, la regidora  accepta que és un tema a 
resoldre però puntualitza  que, alhora, ha de ser compatible amb una política que 
fomenti  una disminució de d’utilització del vehicle privat  per poder lluitar contra el greu 

problema de contaminació que pateix la ciutat. 
La Sra. Sandra demana una intervenció de PPO de veïns del barri per netejar i arranjar 
els voltants de l’escola Ferrer i Guàrdia. 

 
4- Intervenen les veïnes i veïns en un torn de preguntes obert: 

Cal fer quan abans possible les actuacions pendents. Cal un local nou per l’AVVCM ja, 

però mentre no arriba cal arranjar els  espais enjardinats  i els desaigües al voltant de 
l’AVVCM. Cal resoldre urgentment els problemes de climatització del mòdul actual, el 
fred és insuportable. Cal posar les marquesines dels busos compromeses. Cal posar la 

barana pendent al c/Agudes (Sra. Maria) 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Cal resoldre les mancances de l’estació de rodalies de Torre Baró. Cal millorar la 

mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda amb una actuació decidida en l’espai 
públic. Cal millorar el temps de resposta d eles ambulàncies del CAP. Cal resoldre els 
problemes que generen els senglars que baixen de Collserola al barri. Cal fer ja la 

segona fase de la re urbanització del c/Pedraforca. Cal fer les escales automàtiques 
demanades en la part alta del barri. Quan es traurà el pipi can al costat del Ferrer i 
Guàrdia? (Sr. Pedro) 

Quan es recuperarà el parc infantil del costat del mercat? , quan es milloraran de debò 
els parcs infantils del barri?. Demana escales d’accés a l’escola d’adults. Quan arribarà el 
nou local de l’AVVCM? Exigeix la marquesina davant el poliesportiu Can Cuiàs, ja. 

Demana que es cobreixi la pèrgola de la pl. del metro perquè sigui impermeable (Sr. 
Clemente)  
Manifesta la dificultat per bellugar-se amb cadira de rodes pel barri, tant pels desnivells 

com per la manca d’espais adaptats, recorda que és molt greu que sovint estiguin  
espatllats l’ascensor inclinat i els altres ascensors urbans del territori (Sra. Lidia) 
Demana un increment en la freqüència del metro que arriba al barri si realment es vol 

impulsar el transport públic com alternativa al vehicle privat. Demana que es vigili que 
es respecti la senyalització que permet l’entrada d’ambulàncies als vials de les 
comunitats. Ressalta la manca d’un eix comercial i d’equipament d’oci al barri. (Sra. 
Noemi) 

Demana pressió al Consorci d’educació perquè es facin les millores necessàries en 
l’escola Ferrer i Guàrdia. Demana una intervenció dels PPO en la pintura de la porta 
d’entrada i en la pintura del gimnàs. Explica el mal estat  dels lavabos, el pati infantil, la 

pista de futbol, que llisca molt. Reclama també la retirada del pipi-can perquè pugui 
passar amb garanties el bus a peu. Reclama mesures decidides contra l’incivisme en el 
barri i que s’anul·lin les places reservades a minusvàlids que són inadequades o 

fraudulentes. (Sra. Sandra). 
Explica la creació de la plataforma “Som Meridiana” per lluitar contra la manca 
d’intervenció prevista en el barri del projecte de pacificació i reforma de la Meridiana, 

ressalta que, al marge de límits administratius i competències, el barri està voltat per 
autopistes que l’encerclen i l’aïllen en contaminació i soroll i que la ciutat no es pot 
inhibir del tema perquè les carreteres i autopistes no siguin competència municipal. 

Denuncia que no s’ha contestat a les propostes del procés participatiu del PAD. Reclama 
un Pla d’Habitatge pel barri que doni solucions immediates i no postergui les millores  a 
8 o 10 anys. Demana un mapa de competències intern de l’Ajuntament per saber quin 

departament té responsabilitat de cada cosa. Exigeix un pla immediat de millora dels 
parcs infantils del barri. Demana actuacions en l’equipament i la zona esportiva 
provisional de l’antic camp de futbol perquè s’adeqüi a les necessitats dels diferents 

col·lectius que l’usen, especialment la gent gran. Demana una campanya decidida que 
aporti solucions amb el problema dels senglars i dels veïns que els donen de menjar i 
cada cop n’atrauen més. Reclama l’espai  actualment tancat al final del c/Vallcivera com 

el pàrquing de rotació gratuït que necessita el barri. Demana la millora del paviment de 
titularitat privada però d’ús públic al costat del mercat de Núria que significa un perill 
pels vianants i que l’ajuntament digui clarament si aquests vials els mantindrà com cal o 

no atès que, tot i ser de titularitat privada, els utilitza tothom per passar i funcionen com 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

una via pública més. Reclama es canviïn les baranes interiors en mal estat  en Agudes 

10-12  i que es faci un pla d’arranjament d’aquests espais interiors. (Sr. Filiberto) 
Demana la previsió temporal de quan començarà la segona fase de la re urbanització del 
c/Pedraforca i que s’estudiï de debò com millorar la freqüència de pas del metro (Sr. 

Sergio) 
 
La regidora contesta que aviat s’informarà de quan començarà la segona fase de 

Pedraforca. Explica que per millorar el metro cal , també, la implicació de les altres 
administracions que en tenen responsabilitats. Considera que, malauradament, la 
Meridiana acaba on acaba i que , per això la intervenció prevista  no arriba a CM, ja que 

no tenen competències sobre carreteres i autopistes d’altres administracions,  però que 
s’estudiaran altres possibilitats per millorar la situació de CM. Explica que s’impulsarà 
una millora dels parcs infantils i del manteniment. Manifesta que s’avança en el pla 

d’habitatge, tot i ser un tema de molta complexitat que no millora al ritme que desitjaria 
el govern. Els temes que no s’han pogut contestar ara, s’apunten i es contestaran 
posteriorment. 

 
 
A les 22,30 es tanca la sessió. 

  

 
 
 

 

 


