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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 del districte en matèria d'equipaments i 

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

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

 

El projecte de revisió ha inclòs un procés de participació, iniciat al 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 amb anterioritat pel teixit 

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

copsant 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 primera dinàmica al carrer a la Zona Nord del Districte es va portar a terme dijous 21 

de juny de 2018 en les immediacions del CAP de Ciutat Meridiana, en un lateral de la 

rotonda entre el carrer de Sant Feliu de Codines i l’avinguda de Vallbona, en horari de 

17,00 a 19,00 h. Aquest informe recull els resultats i aportacions de l’activitat. 
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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 establiments comercials i de restauració dels voltants, 

recollint aportacions tant de botigueres i botiguers com de clients. 

 

En total han participat més d’un centenar persones (114), la majoria de les quals, el 

54,39%, van ser dones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aportacions recollides a cada espai: 

 

Espai 4. Col·lectius deficitaris 49 

Espai 5. Àmbits prioritaris 36 

Espai 6. Noves aportacions 38 

  

Participants a 

l’activitat  

(114 persones) 
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RECULL DE LES PROPOSTES I APORTACIONS 

 

Espai 4. Col·lectius deficitaris 

Total aportacions rebudes: 49 

 

Com s’ha esmentat anteriorment, a l’espai 4 les persones participants podien senyalar 

quins col·lectius creien que tenen major necessitat d’equipaments a Nou Barris. El 

col·lectiu prioritzat és el de persones amb discapacitat, amb el 30,61%, seguit dels 

col·lectius de gent gran (26,53%) i infants i famílies (22,45%). 

 
 

 

Espai 5. Àmbits prioritaris 

Total aportacions rebudes: 36 

 

A l’espai 5, les persones participants havien de senyalar quins tipus d’equipaments 

mancava al Districte. Per fer-ho, podien identificar i localitzar les prioritats per Zones del 

Districte, o bé indicar si era una necessitat del Districte de forma general. Gairebé la 

totalitat de les aportacions realitzades es varen localitzar a la zona on s’estava realitzant 

la dinàmica, la Zona Nord (97,22%) mentre que la resta de necessitats es referien a la 

Zona Centre (2,78%).  

 

A la Zona Nord, els equipaments detectats com a prioritaris són els esportius 

(poliesportius, piscines, gimnàs, etc.) amb el 31,4% sobre el total d’equipaments 
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necessaris als barris d’aquest territori, seguit dels equipaments veïnals i de participació 

social  amb el 22,9% (hotels d’entitats, casals de barri, casals de gent gran, joves, 

infants, ateneus, etc.) , i els equipaments de desenvolupament econòmic i comerç amb 

el 14,3%. (co-working, espais d’economia solidària, fàbriques de creació, mercats, etc.).  

 

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

consideren que calen equipaments esportius (amb el 30,56% del total d’aportacions), i 

equipaments veïnals i participació social (amb el 22,22%). 

 

 

Espai 6. Noves aportacions 

Quins nous equipaments necessita Nou Barris? 

Total aportacions rebudes: 38 

 

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

que estan relacionades amb equipaments. Altres propostes que no estan vinculades 

amb equipaments, es presenten al següent apartat de l’informe. 

 

Equipaments i serveis per a gent gran 

 Es comenta que hi ha molta gent gran en aquesta zona, motiu pel qual seria 

necessari disposar de més equipaments de caràcter assistencial, com un centre de 

dia. 

 El Casal de gent gran del carrer Pedraforca de Ciutat Meridiana està desfasat, i 

caldria un altre equipament d’aquest tipus per a complementar-lo o substituir-lo. 
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Equipaments per a infants i famílies 

 Llars d’infants a la Zona Nord perquè les escoles que actualment donen aquests 

serveis (l’Escola Mestre Morera de Ciutat Meridiana i l’Escola Elisenda de 

Montcada), tenen poques places. Es podria oferir un espai d’aquest tipus, destinat a 

petita infància, a un punt entremig de la Zona per donar servei als tres barris.  

 Casal infantil a Ciutat Meridiana, perquè actualment estan acollits en una escola i 

caldria disposar d’un espai propi.  

 Espai familiar i per a petita infància al barri de Porta (Zona Sud). 

 

Equipaments i espais per al jovent 

 Residència autogestionada per a joves a la Zona Nord, que servís com a primera 

residència i així afavorir el seu procés d’independització. Un equipament que 

poguessin autogestionar el mateix jovent, i on podrien accedir a tallers formatius 

que facilitessin la seva incorporació al mercat laboral.  

 Institut de Formació Professional amb més oferta educativa. L’Institut Pablo Picasso 

té una escassa oferta i disposa de poques places, motiu pel qual les persones joves 

han de marxar de la zona si volen accedir a altres cicles (de vegades, traslladant-se a 

Cerdanyola o Sant Andreu). Poder oferir aquest tipus de formació a la zona 

permetria no haver de desplaçar-se, a més de reduir l’abandonament escolar per 

part d’aquelles persones que no es poden permetre marxar del barri.  

 En relació amb l’Institut Pablo Picasso, es proposa obrir l’espai fora de l’horari lectiu, 

i així fomentar la pràctica esportiva. 

 Casal de joves tipus esplai, on fer activitats extraescolars (tallers, videofòrums, etc.)  

però també camps o casals d’estiu durant les vacances 

 

Espais per a persones amb mobilitat funcional i/o discapacitat psíquica 

 Centre de dia per a persones amb discapacitat física i/o psíquica. És important 

dotar-se d’un espai a la Zona Nord on es puguin oferir serveis assistencials i lúdics a 

les persones amb més necessitats.  

 Espai educatiu per a persones amb discapacitat física i/o psíquica. Manca un 

equipament d’aquest tipus a la Zona Nord per atendre les necessitats d’aquest 

col·lectiu i de les persones del voltant, ja que també es podrien oferir tallers a 

familiars. Es proposa ubicar-ho en un espai intermedi de la zona Nord, per a donar 

servei als tres barris.  
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Equipaments esportius  

Un dels àmbits amb major demanda recollida en aquesta activitat, es considera que 

farien falta els següents equipaments:  

 

 Una de les majors necessitats recollides ha estat la d’un poliesportiu o gran 

equipament esportiu pels barris (que podria estar ubicat a Ciutat Meridiana), ja que 

l’espai més proper que tenen és Can Dragó. Es comenta que antigament existia un 

equipament d’aquest tipus a la zona, i que caldria tornar a disposar-ne d’ell a la 

mateixa ubicació. Seria necessari que l’espai incorporés piscina exterior (gratuïta o a 

preu assequible) i pistes de futbol. D’altra banda, es comenta que hi ha un espai 

esportiu a aquest barri però a la part alta, fet que dificulta l’accés per a les persones 

amb mobilitat reduïda. 

 Camp de futbol a la part alta de Ciutat Meridiana, i en general en diversos punts del 

barri. 

 Piscina municipal coberta i descoberta per a l’estiu, a la mateixa ubicació on estava 

anteriorment. 

 Arranjar les pistes del Club de Petanca de Ciutat Meridiana, ja que no estan en 

bones condicions. 

 

Espais culturals 

 Teatre a Torre Baró. 

 

Centres sanitaris i de serveis socials 

 Actualment hi ha un CAP a Torre Baró però està saturat. Per aquest motiu caldria 

ampliar el nombre de professionals, o oferir un altre centre.  

 

Espais de medi ambient i sostenibilitat 

 Punts verds a la zona i concretament a la part alta de Ciutat Meridiana, on es 

comenta que fins i tot no tenen contenidors de reciclatge. 

 Horts urbans a Ciutat Meridiana. 

 

Equipaments de desenvolupament econòmic,  comerç i ocupació 

 Escola d’adults a la part baixa de Ciutat Meridiana. 

 Recuperar el mercat que es va treure de la part alta de Ciutat Meridiana. 

 Centre comercial cooperatiu d’entitats i comerços. Seria interessant, per recuperar 

la idea de ciutat intel·ligent vinculant els dos sectors esmentats, adquirir o construir 
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un “centre comercial” que fos gestionat mitjançant una cooperativa formada per 

veïns/nes i teixit comercial de proximitat. Funcionaria com les petites cooperatives 

agràries que hi ha per la ciutat, en la que cada membre col·labora amb el temps que 

té disponible i en les tasques que pot i vol realitzar. Caldria personal per a coordinar-

ho, adquirir gènere, gestionar lloguers d’espais (sota criteris de comerç just, de 

proximitat i artesanal), i l’Ajuntament podria col·laborar garantint els pagaments i 

oferint el mateix preu per metre quadrat a tothom. D’aquesta manera, seria un 

equipament pel barri però que també ajudaria a la inserció laboral, especialment 

dels més joves, contractant personal per a dur a terme determinades tasques.  

 Escola – taller de formació i aprenentatge de feines quotidianes i manuals. 

 

Espais i equipaments veïnals 

 A la zona esportiva prevista a l’antic camp de futbol de Ciutat Meridiana, es podrien 

encabir també espais per a respondre a necessitats socials de trobada, com pot ser 

un casal de joves, un casal de gent gran, i un hotel d’entitats. 

 

Equipaments tècnics i administratius 

 Abans a la Plaça Roja hi havia una oficina de la Seguretat Social que han eliminat, 

fent que el veïnat s’hagi de desplaçar a Llucmajor (la Guineueta). Caldria recuperar 

una oficina de la Seguretat Social a Ciutat Meridiana, i també d’altres serveis com 

Barcelona Activa i el Servei d’Ocupació de Catalunya.  
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ALTRES PROPOSTES I COMENTARIS 

 

Aquest apartat presenta altres comentaris i aportacions, no relacionades amb 

necessitats de nous equipaments. Concretament, aspectes a tenir en compte en la 

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

serveis municipals. 

 

Criteris a considerar en la planificació dels equipaments 

 Diverses persones van considerar que a la part baixa de Torre Baró ja es disposa de 

tots els equipaments necessaris. Tanmateix, hi ha àrees de la Zona Nord molt 

deficitàries en equipaments; concretament, la part alta de Torre Baró, el barri de 

Ciutat Meridiana  (d’on fins i tot s’han eliminat alguns espais que ja existien), i el de 

Vallbona. 

 Es demana millorar l’accés d’aquestes zones més deficitàries a l’àrea més proveïda, 

ampliant el nombre i freqüència de transport públic. 

 

Espai públic  

 Instal·lar banys públics a la plaça Roja, ja que s’ha detectat que hi ha persones que 

orinen al carrer a sota de les escales de la plaça. 

 Col·locar contenidors de reciclatge a la part alta dels barris, perquè no hi ha. 

 Instal·lar més papereres  pels barris, ja que manquen en moltes zones. 

 Substituir l’ascensor per accedir a la part alta de Ciutat Meridiana per unes escales 

mecàniques, perquè no és pràctic i s’avaria molt sovint. 

 Situar un ascensor per a accedir més fàcilment a l’Escola Bressol Municipal la 

Muntanya.  

 Ubicar als parcs zones de joc infantil destinats a petita infància (de 0 a 5 anys). Es 

comenta que abans hi havia, però que es van eliminar. 

 Es comparteix que sovint molts infants juguen a pilota a la plaça Roja, provocant 

molèsties a les terrasses dels bars i als vianants, fet al qual caldria trobar alguna 

solució. 
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Mobilitat 

 Oferir més places d’aparcament, tant al carrer com soterrats o als edificis.  

 Possibilitar que la línia 50 d’autobús arribi fins a la part alta del barri, i que no es 

quedi només a la zona del camp de futbol. 

 Millorar la connexió amb transport públic amb la resta del Districte i la ciutat. 

Aquesta necessitat se centra sobretot a les parts altes de la Zona Nord, ja que es 

considera que els mitjans de transport comuniquen bé amb la part baixa. 

 

Habitatge i ocupació 

 Millorar l’accés als comerços i als habitatges. 

 Reactivar ajuts per a la substitució i millora dels ascensors dels habitatges. 

 

Desenvolupament econòmic i comerç 

 Desenvolupar mesures per a incentivar el comerç a la part alta de Torre Baró, ja que 

actualment no hi ha botigues. 

 

Oferta d’activitats i serveis 

 Oferir servei de Bicing a la Zona Nord. 

 

Altres 

 Ampliar el servei de vigilància a la zona, ja que es percep una certa inseguretat. 
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IMATGES DE LA DINÀMICA  
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