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PRESENTACIÓ  

 

El Districte de Nou Barris ha iniciat el projecte de revisió i actualització del Pla 

d’Equipaments del Districte 2010-2020. Aquest document és l’eina de planificació global 

que recull les necessitats i disponibilitats de Nou Barris en matèria d'equipaments i 

proposa un pla de transformació a curt, mitjà i llarg termini per adequar i optimitzar les 

dotacions existents i, si cal, crear-ne de noves. 

 

El projecte de revisió ha inclòs un procés de participació que s’ha iniciat durant el mes 

de maig de 2018, amb l’objectiu de detectar i recollir noves necessitats d’equipaments 

que s’hauran de valorar per al futur Pla 2020-2030. Aquest procés de participació 

parteix dels treballs que s’estan realitzant al Districte i la feina realitzada pel teixit 

associatiu del territori, ha facilitat la trobada i el diàleg entre diferents agents socials, i 

ha permès copsar la visió de la ciutadania. Concretament, el procés de debat realitzat 

s’ha estructurat en: 

 

 Sessions ciutadanes de debat, obertes a la participació d’entitats i col·lectius, i 

ciutadans i ciutadanes interessades a compartir quines són les necessitats de 

nous equipaments. 

 

 Dinamitzacions al carrer, per a recollir les aportacions dels i de les vianants, 

entitats i comerços, amb l’objectiu d’oferir una possibilitat de participació a 

aquelles persones que tenen més dificultats per assistir a trobades concretes, i 

així ampliar el debat i els resultats. 

 

 Participació en la plataforma decidim.barcelona, per a escoltar les opinions 

d’aquelles persones que prefereixen participar des de casa seva. 

 

Per tal d’arribar al màxim de ciutadania, i considerant la dificultat de fer sessions per 

barri, s’ha distribuït el Districte en tres zones: 

 

 Zona Sud, que inclou els barris de Can Peguera, El Turó de la Peira, Vilapicina i 

Torre Llobeta, i Porta (on realitzar una sessió ciutadana i una dinamització al 

carrer). 
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 Zona Centre, que agrupa els barris de Guineueta, Verdum, Prosperitat, 

Canyelles, Roquetes, i Trinitat Nova (on convocar una sessió ciutadana i dues 

dinamitzacions al carrer, davant el nombre de barris i de població a abastir).  

 

 Zona Nord, agrupant els barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona (on es 

porta a terme una sessió ciutadana i una dinamització al carrer). 

 

Així mateix, el procés inclou una Comissió de Seguiment, formada per persones 

representants de diverses entitats i institucions, que vetllaran pel procés participatiu i 

promouran la participació del veïnat. La seva funció durant tot aquest procés serà la de 

contrastar-lo i millorar-lo, i col·laborar en la difusió. Tanmateix, i un cop finalitzat el 

període de participació oberta a la ciutadania, la Comissió continuarà en funcionament 

per a treballar, juntament amb el Districte, en l’elaboració dels continguts del Pla 

d’Equipaments.  

 

La segona dinàmica al carrer de la Zona Centre del Districte es va dur a terme dimarts 

19 de juny de 2018 al mercat ambulant de Canyelles, cantonada entre els carrers d’ 

Antonio Machado i Federico Garcia Lorca, en horari de 11,00 a 13,00 h. Aquest informe 

fa un recull dels resultats i aportacions de l’acció. 
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ESPAIS I PREGUNTES QUE CONVIDAVEN A PARTICIPAR 

 

L’activitat constava de diversos espais de participació: 

 

 

L’espai A  (1) era una àrea informativa  

on es presentaven de manera gràfica les 

principals aportacions recollides en el 

procés fins al moment, i de consulta (2)  

on accedir a informació i documentació 

relacionada amb: sessions realitzades, 

web, bústia per a la recollida de correus 

electrònics, i inventari.  

 

A l’espai B es convidava a compartir, de forma breu i ràpida, 

quins són els col·lectius més deficitaris en equipaments (4) i 

quins els tipus d’equipaments necessaris (5). L’espai incloïa un 

panell informatiu del procés (3). 
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Finalment, a l’espai C (6) les persones participants podien 

presentar noves aportacions, diferents de les recollides fins a la 

data o per reforçar comentaris anteriors. A més, i a la taula 

reservada per a emplenar aportacions, es podria trobar 

informació sobre els barris que conformen cadascuna de les 

zones del Districte, i els equipaments existents a cada zona. 

 

D’altra banda, una de les persones de l’equip de dinamització va 

anar als comerços, bars i restaurants del voltant, recollint 

aportacions tant de botiguers i botigueres com de clients. 

 

En total han participat més d’un centenar i mig de persones (161), la majoria de les 

quals, el 67,08%, van ser dones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportacions recollides a cada espai: 

 

Espai 4. Col·lectius deficitaris 42 

Espai 5. Àmbits prioritaris 21 

Espai 6. Noves aportacions 24 

  

Participants a 

l’activitat  

(161 persones) 
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RECULL DE LES PROPOSTES I APORTACIONS 

 

Espai 4. Col·lectius deficitaris 

Total aportacions rebudes: 42 

 

Com s’ha senyalat anteriorment, a l’espai 4 les persones participants varen poder 

indicar quins col·lectius creuen que tenen una major necessitat d’equipaments a Nou 

Barris. El col·lectiu que es va identificar com a prioritari va ser el de la gent gran 

(33,33%), seguit dels col·lectius d’infants i famílies (23,81%) i joves (16,67%).  

 

 

 

Espai 5. Àmbits prioritaris 

Total aportacions rebudes: 21 

 

En aquest espai, les persones participants havien de respondre a la pregunta que se’ls 

plantejava, sobre quins tipus d’equipaments creien que manca i hauria de tenir el 

Districte. Per a fer-ho, podien identificar les prioritats d’equipaments ubicant aquests a 

la zona on es detectava la mancança, o bé indicant si es tractava d’una necessitat de 

Districte de forma general. Les aportacions realitzades es varen localitzar a la zona on 

s’estava realitzant la dinàmica, la Zona Centre (61,90%), mentre que la resta de 

necessitats feien referència a la totalitat del Districte (38,10%).  

 

A la Zona Centre, els equipaments detectats com a prioritaris són els veïnals i de 

participació social (casals de barri, de gent gran, de joves, etc.) amb el 38,5% sobre el 

mailto:contacta@eidos.social


 

 

Document elaborat per       contacta@eidos.social 

 

 

7 

total d’equipaments necessaris en aquest territori, seguit dels equipaments de salut i 

serveis socials amb el 23,1% (Centres de salut, espais de salut comunitària, atenció de 

serveis socials, etc. ),  i els esportius amb un 15,4% (Poliesportius, piscines, gimnàs). 

 

A nivell Districte, es consideren prioritaris els equipaments de salut i serveis socials amb 

el 50% sobre el total d’equipaments necessaris a Nou Barris, i els veïnals i de 

participació social amb un 37,5%. 

 

De manera global, la majoria de persones que varen participar en aquest espai, 

consideren que calen equipaments veïnals i de participació social (amb el 38,10% del 

total d’aportacions), i equipaments de salut i serveis socials (amb el 33,33%). 

 

 

 

Espai 6. Noves aportacions 

Quins nous equipaments necessita Nou Barris? 

Total aportacions rebudes: 24 

 

En aquest apartat es fa un recull de totes les noves aportacions realitzades per la 

ciutadania relacionades amb equipaments. Aquelles propostes que es relacionen amb 

altres temes es presenten al següent apartat del present informe. 

 

Equipaments i serveis per a gent gran 

 Davant l’envelliment previst de població, serà necessari disposar de més residències 

i centres de dia per a la gent gran a la Zona Centre.  
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 La ciutadania podria fer-se càrrec de la gestió dels Casals i espais veïnals. Es tracta 

de centres intergeneracionals que constituïssin un punt de trobada de gent gran i 

joves. Una proposta d’ubicació seria a la part inferior del mercat de Canyelles, on en 

l’actualitat hi ha un aparcament de cotxes a l’aire lliure. 

 Al barri de Canyelles es sol·licita un espai que sigui un lloc de trobada per la gent 

gran on compartir estones amb altres persones i realitzar activitats diverses, com 

prendre cafè o jugar cartes. Actualment han d’anar al barri de La Guineueta per 

poder gaudir d’un espai amb aquestes característiques. 

 

Equipaments per a infants i famílies 

 Al Districte hi ha un baix nombre d’escoles bressol públiques, motiu pel qual seria 

necessari disposar-ne de més. 

 També caldria un casal per infants. 

 

Equipaments i espais per al jovent 

 Cal un casal o espai per joves, amb edats entre els 12 i 18 anys, on tinguin una 

oferta d’activitats de lleure adequada i variada, i funcioni com punt de trobada pel 

jovent. Actualment, aquest col·lectiu es veu forçat a traslladar-se al barri de La 

Guineueta per accedir a un equipament d’aquestes característiques, ja que a 

Canyelles no n’hi ha cap. 

 

Espai per a acollir a persones en situació de vulnerabilitat 

 Seria necessari un centre d'acollida per gent sense llar. Es tracta d’un espai amb una 

visió menys assistencial que els que existeixen actualment i amb funcions que més 

àmplies a les d’un alberg, que potenciï  l’autonomia de les persones usuàries. 

 

Equipaments esportius 

 Existeix una destacada reivindicació veïnal per a la construcció del poliesportiu ja 

projectat a Roquetes; en concret, estaria ubicat als terrenys que es troben sota de la 

Fundació Brafa. Aquest equipament estaria obert a l’ús tot el veïnat però 

especialment dirigit al jovent, per fomentar la pràctica d’activitats esportives 

diverses. Hauria de comptar amb una piscina coberta i una altra a l'aire lliure per la 

temporada d'estiu. 

 Reformar la piscina de Canyelles, ja que es considera que en l’actualitat no reuneix 

les condicions adequades per al seu ús. Es proposa ampliar la instal·lació i incloure 
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també una piscina descoberta, que podria ser utilitzada pels veïns i veïnes dels 

barris de Canyelles, la Guineueta i Roquetes.  

 

Equipaments de desenvolupament econòmic i comerç 

 Espai de trobada veïnal que afavoreixi l'aparició de nous projectes d'emprenedoria 

pel barri. 

 

Espais i equipaments veïnals 

 Cal un espai que serveixi com punt de trobada i reunió del veïnat.  
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ALTRES PROPOSTES I COMENTARIS 

 

En aquest apartat es presenten altres comentaris i aportacions, no relacionades amb 

necessitats de nous equipaments. Concretament, aspectes a tenir en compte a l’hora de 

planificació nous espais, però també actuacions a realitzar a l’espai públic o altres 

serveis municipals. 

 

Criteris i comentaris a considerar en la planificació dels equipaments 

Moltes de les persones que van visitar el punt de participació van manifestar estar 

d’acord amb la dotació actual d’equipaments existents, no creient necessari fer-ne de 

nous. D’acord amb això, es considera que s’hauria de: 

 

 Prioritzar el manteniment i adequació dels equipaments existents, per davant de la 

construcció de nous. 

 

Espai públic  

 Instal·lar circuits de gimnàstica per a gent gran als parcs, per a convertir-los en parcs 

de salut. 

 Reservar als parcs espais per a la pràctica esportiva a l’aire lliure, com podrien ser 

pistes de bàsquet i futbol. Aquesta és una necessitat no només d’una zona del 

Districte, sinó de  tota la ciutat. 

 Reservar zones per a l’esbarjo de gossos. 

 Instal·lar àrees de joc infantils als parcs, destinats a infants de major edat. 

 Fer zones de joc infantils als parcs amb materials adequats (evitant la sorra). Donar 

prioritat als infants per sobre dels gossos al parc Josep Serra i Martí. 

 Fer un adequat manteniment dels parcs, especialment del parc de Josep Serra 

Martí. 

 Instal·lar més mobiliari urbà, concretament més bancs. Els bancs haurien de ser més 

alts i tenir baranes, i així facilitar el seu ús per part de les persones amb més 

dificultats de mobilitat (com la gent gran, a la que li costa aixecar-se si no disposa 

d’un element que li serveixi per a recolzar-se). 

 Instal·lar un ascensor al parc Miguel Hernández. 

 Reposar els arbres dels laterals de la ronda de Dalt. 

 Ampliar la vorera del carrer Antoni Machado, dels números 18 a 22 (banda de mar). 
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 Dotar el parc del rellotge que hi ha a Canyelles de major vigilància i elements que 

augmentin la sensació de seguretat. Concretament, instal·lar càmeres de seguretat i 

reorientar millor la il·luminació (actualment, la llum queda tapada pels arbres). 

 

Mobilitat 

 Habilitar una estació de Bicing al barri de Canyelles, que permetés traslladar-se 

ràpidament per accedir a la línia 4 de metro. S’apunta que el servei més proper de 

Bicing es troba a la plaça Marie Curie. 

 Habilitar i construir zones soterrades d’aparcament, per així treure els espais 

d’aparcament a la via pública. 

 

Habitatge i ocupació 

 Recuperar un projecte anterior (presentat a l’època de l’alcalde Clos) que preveia 

construir habitatge social per a joves amb zona comercial, a l’àrea on està la 

petanca de Canyelles. 

 

Desenvolupament econòmic i comerç 

 Fomentar el comerç de proximitat (de barri), mitjançant ajudes i campanyes de 

promoció. 
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IMATGES DE LA DINÀMICA  
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