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1. El Pla de Barris a Barcelona 

L’objectiu del Pla de Barris és revertir les desigualtats mitjançant l'aplicació de noves polítiques públiques; 
implicant  a  la  ciutadania en  el  desenvolupament  de projectes  dinamitzadors dels  seus  barris  i   amb    
un pressupost assignat extraordinari i intensiu durant el període 2021-2024. 
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2. El Pla de Barris de Zona Nord 
Els barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró i Vallbona conformen l’anomenada Zona Nord del Districte de Nou 
Barris. Malgrat tots tres barris tenen una identitat i una històries pròpies, també presenten trets definitoris 
comuns i comparteixen equipaments de proximitat i serveis com és el cas del Centre d’Atenció Primària, 
serveis socials, biblioteca, centre cívic o l’institut de referència. Els barris de la zona nord presenten 
coincidències també pel que fa a diferents vectors de desigualtat que impacten sobre les persones que hi 
viuen: alt índex d’atur, baix nivell de renda familiar, situacions de vulnerabilitat residencial i infrahabitatge, 
nivell formatiu baix en una part significativa de la seva població, entre d’altres. Aquest seguit d’indicadors va 
promoure un pla de barris 2016 – 2020 per tal de revertir les desigualtats. Actualment es considera necessari 
donar continuïtat a aquest pla i definir un segon Pla de barris 2021 – 2024 

 
Alguns indicadors importants a tenir en compte per l’elaboració del Pla de Barri 2021 – 2024 són: 

 
● El percentatge de persones amb estudis post-obligatoris, de cicle de grau superior i universitaris és 

molt menor en relació a la mitjana del districte. 
● Hi ha un alt percentatge de població infantil i juvenil en relació a la mitjana de la ciutat. 
● Hi ha un percentatge destacat de població d’origen cultural divers, en gran part nascuda a l’estranger, 

en relació a la mitjana de ciutat. 
● Hi ha un sòlid teixit associatiu que impulsen projectes i accions de caire social i reivindicatiu molt 

important per al barri. 

● La taxa d’atur és de les mes elevades de la ciutat. 
● La majoria del comerç es concentra a la part baixa de Ciutat Meridiana i Torre Baró. Hi ha un 

important nombre de locals buits. 
● La renda disponible per família i per persona és molt menor que la mitjana de la ciutat 
● Gran part del parc d’habitatges del barri no està en bon estat i sovintegen les situacions de 

vulnerabilitat i emergència social. 
● L’orografia de muntanya i les fractures urbanes que provoquen les infraestructures que travessen els 

barris generen problemes de connectivitat i accessibilitat. 

 
 

 

3. Procés participatiu per l’elaboració del Pla de 
Barris de Zona Nord 

 
L’objectiu del procés participatiu és recollir la visió de la ciutadania dels barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana 
i Vallbona, per tal d’elaborar conjuntament el Pla de Barri 2021-2024. 
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4. Sessions, entrevistes i punts mòbils 
 

 

 
Joventut 

 
3 de desembre de 2020 17:30-19:30 

 
A través de la plataforma de videoconferència 

Zoom 

 
Núm participants 

 
10 

 
Entitats participants 

 
Pla Comunitari,  Dinamitzador Juvenil, Suport 
en educació del Districte Nou Barris, Casal de 
Joves de Ciutat Meridiana, Ateneu de 
Fabricació de Ciutat Meridiana, Agència de 
Salut Pública, UEC Ciutat Meridiana, Biblioteca, 
Plataforma Social Cruïlla i Casal Llops del Taga 

 

Principals temes tractats 

 
Els principals reptes que s’han tractat en aquesta sessió són: 1) Millorar la formació del jovent del 
barri a través de l’acompanyament per a la continuïtat als estudis post-obligatoris, orientació per a 
la construcció d'itineraris, visualització de l’èxit de les joves i formacions més personals i 
competencials. 2) Promoure i acompanyar l'emancipació juvenil, ajudant a canalitzar els interessos 
dels i les joves dins l'àmbit professional. 3) Treballar l'àmbit de l'esport al carrer de manera 
comunitària. 4) Fomentar la salut i el benestar emocional i sexo afectiu. 5) Facilitar eines per a 
l’apoderament i el foment de la participació jove en l’àmbit comunitari i associatiu de la ZN. 6) 
Augmentar i millorar els espais per joves al barri. 7) Facilitar l'accés a les noves tecnologies per a 
la formació online. 8) Alinear tot el que s’està fent per joves per generar efectes multiplicadors. 

 
 
 

 
Ocupació 

 
2 de desembre de 2020 17:30-19:30 

 
A través de la plataforma de videoconferència 

Zoom 

 
Núm participants 

 
6 participants 

 
Entitats participants 

 
Barcelona Activa, Dispositiu Treball als barris 
Torre Baró i Ciutat Meridiana, Ateneu 
Fabricació Ciutat Meridiana, Cruïlla, Xarxa 
d’Inserció laboral, Cooperativa de cures Ca 
l’Abril. 
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Principals temes tractats 

 
Els principals reptes que s’han identificat són: 1) Reduir la bretxa digital. 2) Promoure la 
contractació de qualitat. 3) Acompanyament i facilitar recursos per tramitar homologacions 
d’estudis i experiència laboral. 4) Fer front a les situacions de població sense regularitzar. 5) 
Fomentar l’ocupació al barri a través de la dinamització econòmica. 5) Activar la formació bàsica 
instrumental i funcional. 6) Formació sobre drets i deures en matèria laboral. 7) Ampliar recursos 
per iniciar projectes emprenedors al barri. 8) Crear ocupació fomentant els serveis de proximitat. 9) 
Engrescar als i les joves amb iniciatives formatives i laborals. 10) Coordinació i connexió entre els 
recursos existents al barri. 

 

 

 
Entrevistes a agents clau del territori 

 
26 d’octubre 2020 

 
A través de la plataforma de videoconferència jit.si 

 
Núm entrevistes 

 
Una entrevista grupal amb el Grup Impulsor del Pla 
de Barris de la Zona Nord 

 
Núm participants 

 
17 participants 

 

Principals temes tractats 

 
En termes generals es detecten algunes mancances: 

● Situació de solitud de gent gran i aïllament per manca d’accessibilitat. 

● Posar més èmfasi en els reptes d’ocupació i habitatge. Es consideren els dos vectors majors 
de desigualtat actualment al barri. 

● Situació de la població adolescent al barri és un aspecte que preocupa. Què els hi podem  
oferir 

 
S’expressa preocupació per no arribar a la ciutadania pel model participatiu molt basat en la virtualitat. 
Cal reforçar la recollida propostes al carrer per arribar a més gent i la visita a entitats o veïnat que no 
utilitzat internet. 

 
 

 
 

TOTAL PARTICIPANTS 

 
Sessions de treball 

 
16 participants 

 
Entrevista grupal amb el Grup Impulsor del Pla de 

Barris de la Zona Nord 

 
17 participants 
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Punts mòbils d’informació 

 
Dates 

 
Ubicacions 

 
Núm persones 

informades 

 

10 de desembre 
 

Torre Baró: Plaça dels Eucaliptus (Institut Picasso) 
 

143 

 

10 de desembre 
 

Torre Baro: Sant Quirze Sajafa (Centre Obert) 
 

19 

 

11 desembre 
 

Ciutat Meridiana: Pl Roja (mercat setmanal) 
 

98 

 

12 de desembre 
 

Ciutat Meridiana: Escola Ferrer i Guàrdia 
 

81 

 

14 desembre 2020 
 

Vallbona: Cruïlla escola i comerços, zona Rec Comtal 
 

73 

TOTAL 
 

414 



 

 

5. Propostes recollides per àmbits temàtics 
 

RESUM PROPOSTES 

 
ÀMBIT TEMÀTIC 

 
NÚM PROPOSTES 

 
Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària 

 
20 

 
Educació i Salut Pública 

 
14 

 
Espai públic i accessibilitat 

 
58 

 
Habitatge 

 
4 

 
Ocupació, impuls econòmic i economia social 

 
21 

 
Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 

 
6 

 
TOTAL 

 
123 
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Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària 
 
 
 
 

AJUNTAMENT 
Diverstiat cultural i d'origen Promoure el reconeixement de la diversitat cultural i d’origen. 

Joves i teixit comunitari Reforçar el paper dels i les joves al teixit comunitari amb un nou espai per joves. 

Criança i familia Promoure una criança respectuosa i les habilitats familiars. 
 
 
 

PUNT MÒBIL D’INFORMACIÓ 
Projecte de lleure a Ciutat 
Meridiana 

Desenvolupar un projecte de lleure al barri, sobretot el cap de setmana que és la franja de la setmana on no hi 
ha oferta 

Material informàtic per a les 
famílies que ho necessitin de 
Ciutat Meridiana 

Que es faci un estudi de les famílies amb infants i amb més necessitats de material informàtic, i poder-los dotar 
d’aquest material. 

Equip de convivència a les 
escales de veïns i veïnes 

Equip de mediadors i dinamitzadors per donar suport en la gestió dels conflictes a les comunitats de veïns i 
veïnes 

Neteja i control de colònies de 
gats i porcs senglars. 

El grup d’infants de 10 i 11 anys comenten que al barri tenen pocs contenidors i el servei de neteja no passa 
gaire sovint, quan estan plens i es deixen les escombraries a terra venen els pocs senglars a menjar. També 
diuen que seria fantàstic que hi hagués un control de les plagues de gats salvatges que viuen allà 

Més educadors i educadores al 
Centre Obert 

Un grup d’infants de menys de 10 anys creu que les persones adultes que els acompanyen fan molt bona feina i 
els hi agradaria que n’hi haguessin més 

Seguiment de projectes Hi ha una sèrie de projectes gestionats per l’Ajuntament amb diners de la Generalitat que tenen una manca de 
seguiment per part de l'Administració. Es demana que no s’abandonin aquests projectes per a que es pugui 

continuar exercint els mateixos. Tenim l’exemple del Restaurant “Cruïlla del Port”, que és un centre adherit al 
programa de formació ICGV University. 

La Beca jurídica Departament gratuït d’advocacia per a consultes i gestions amb administracions, disponible per a tot el barri. 
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Més acompanyament a les 

persones vulnerables que viuen 
soles 

Més seguiment a les persones vulnerables que viuen soles ja que tenen molt poques hores d’ajuda. Es demana 

més assistència privada en casos d’extrema solitud i projectes d’atenció, companyia i entreteniment per a les 
persones grans. 

Més neteja de carrers i espais 
verds 

Revisió de restes d’excrements per arreu, ja que hi ha molt. Neteja de plàstics i brutícia en general dels espais 
urbans i els naturals, ja que la gent és molt incívica (proposta aportada per més de 10 persones) 

Augment de la presència policial Manca de seguretat pels carrers, no hi ha presència policial que pugui controlar l’incivisme, el vandalisme, la 
venda i consum de drogues al carrer… (proposta aportada per 4 persones) 

Soledad y acompañamiento a 
personas mayores 

Hace tiempo se ha detectado un gran número de vecinos de avanzada edad que manifiestan soledad y falta de 
acompañamiento para sus queaceres cotidianos.Se deberia impulsar alguna medida que aliviara la situación a 
la vez que se podría pensar en generar algunos puestos de trabajo utilizando en el proyecto a los mismos 
vecinos 

SESSIONS DE TREBALL 
La biblioteca com a punt 
neuràlgic dels i les joves 

La biblioteca necessita incorporar la perspectiva educadora a través de incorporació d’una figura 
educadora.Aquells joves vinculats a la biblioteca proposen treballar o col·laborar de manera que tinguin una 
experiència al primer currículum. Aquest jovent pot atraure altres joves. 

Organitzar tornejos d'esport a 
l'aire lliure. 

Al barri hi ha molts més joves i la taxa d’atur és molt més alta, hi ha molta gent de 16 anys que està al carrer. 

La proposta, des d’un enfoc comunitari, és aprofitar que estan al carrer per oferir torneigs d’esport fins i tot amb 
mesures anti-COVID. 

Trobar un espai físic pel jovent 
del territori 

Mentre no acaba la reforma del Casal de Joves, les joves necessiten un espai 

Dotar d'infraestructures 
tecnològiques els espais del 
barri 

Més dispositius (ordinadors – tablets) i connexió a Internet en els equipaments i espais comunitaris del barri. 
Doncs s’ofereixen moltes formacions online i els joves les acaben fent a través dels seus mòbils 

Taula d’adolescents i espai 
públic 

Replicar experiències exitoses del territori per abordar problemàtiques puntuals vinculades als joves i l'espai 
públic. 

Suport a l’autoorganització i les 
iniciatives juvenils 

Fomentar la participació del jovent facilitant que puguin desenvolupar les seves iniciatives 
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Educació i Salut Pública 
 

CIUTADANIA 
PROJECTES SOCIOEDUCATIUS PER A 
ESTIMULAR A LES JOVES A ESTUDIAR I 
PROGRAMES DE GARANTIA LABORAL 

Ampliació d’ofertes educatives professionalitzades i de garantia laboral per a les joves del barri, i 
seguiment i orientació en el mercat laboral. 

Suport educatiu a l’escola de Ciutat Meridiana Reforç amb dotació de professionals com l’EAP i un logopeda 

Ampliar els dies d’obertura de la biblioteca de 
la Zona Nord 

Obrir la biblioteca els caps de setmana 

Millorar els espais i activitats infantils Manca d’activitats infantils en el barri. Hauria d’haver més casals i més llocs a on els infants 
puguin gaudir d’un espai segur i de compartir amb altres infants fora de l’escola. 

Servei d’ambulància al CAP Manca del servei d’ambulància de 24 h al CAP del barri. Si hi ha qualsevol urgència o trasllat 
s’ha d’esperar 45 minuts a que arribi una ambulància del hospital més proper. 

Espais musicals o artístics lliures Ampliar l’oferta d’espais musicals o artístics lliures en el barri 

Formació en lleure educatiu i esportiu Mantenir els programes formatius esportius i en el lleure que tenen un retorn social al territori. 

Visualitzar un model d’èxit en disciplines com 
la tecnologia, l’art, l’esport. 

Visualitzar un model d'èxit on no només hi hagi arribar a estudis post-obligatoris sinó sortir-se’n, 
ser autònom i estar "satisfet".La tecnologia, esport, art són disciplines on determinats perfils 
poden destacar i veure com aquesta mirada arriba a educadors i mestres. 

Punts d'informació sobre tòxics i consum Treballar el consum de tòxics des d’una perspectiva de minimització de riscos a través de la 
informació. 

Tallers, debats, cicles amb mirada feminista Accions per fomentar les relaciones afectiu sexuals equitatives 

Punt d'informació sobre les sexualitats Punt d’informació sobre sexualitat, facilitar l’accés a la informació 

Acceso a Internet de calidad para escolares y 
post obligatoria 

Trencar AMB la Bretxa Digital primeramente AMB l'oportunitat d’accés a Internet ràpid i efectiu. 
La meva proposta es obrir aules Dels col.legis per tal d'accedir a aquesta Qualitat de connexió 
que a casa no tenen. Segur que també Hi ha altres llocs per fer-ho.Lliure accés o wifi obert a la 
zona Nord. Almenys per els estudiantes i persones AMB dificultats de moviment. * Locals cívics  
o socials on totes les edats poden compartir i aprendre. 

Formació digital Reduir l’escletxa digital i fomentar l’ús responsable de les TIC. 

Oferta educativa al barri Reforçar l’oferta educativa, de lleure i fomentar l’accés als estudis post-obligatoris 
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AJUNTAMENT 

Formació digital Reduir l’escletxa digital i fomentar l’ús responsable de les TIC. 

Oferta educativa al barri Reforçar l’oferta educativa, de lleure i fomentar l’accés als estudis post-obligatoris 

PUNT MÒBIL D’INFORMACIÓ 
PROJECTES SOCIOEDUCATIUS PER A 
ESTIMULAR A LES JOVES A ESTUDIAR I 
PROGRAMES DE GARANTIA LABORAL 

Suport educatiu a l’escola de Ciutat Meridiana 

Ampliació d’ofertes educatives professionalitzades i de garantia laboral per a les joves del barri, 
i seguiment i orientació en el mercat laboral. 

 
Reforç amb dotació de professionals com l’EAP i un logopeda 

 

Ampliar els dies d’obertura de la biblioteca de 
la Zona Nord 

Millorar els espais i activitats infantils 

Servei d’ambulància al CAP 

 
Espais musicals o artístics lliures 

Formació en lleure educatiu i esportiu 

Visualitzar un model d’èxit en disciplines com 
la tecnologia, l’art, l’esport. 

 
Punts d'informació sobre tòxics i consum 

 
Tallers, debats, cicles amb mirada feminista 

Punt d'informació sobre les sexualitats 

Obrir la biblioteca els caps de setmana 

 
Manca d’activitats infantils en el barri. Hauria d’haver més casals i més llocs a on els infants 
puguin gaudir d’un espai segur i de compartir amb altres infants fora de l’escola. 

Manca del servei d’ambulància de 24 h al CAP del barri. Si hi ha qualsevol urgència o trasllat 
s’ha d’esperar 45 minuts a que arribi una ambulància del hospital més proper. 

SESSIONS DE TREBALL 
Ampliar l’oferta d’espais musicals o artístics lliures en el barri 

Mantenir els programes formatius esportius i en el lleure que tenen un retorn social al territori. 

Visualitzar un model d'èxit on no només hi hagi arribar a estudis post-obligatoris sinó sortir-se’n, 
ser autònom i estar "satisfet".La tecnologia, esport, art són disciplines on determinats perfils 
poden destacar i veure com aquesta mirada arriba a educadors i mestres. 

Treballar el consum de tòxics des d’una perspectiva de minimització de riscos a través de la 
informació. 

Accions per fomentar les relaciones afectiu sexuals equitatives 

Punt d’informació sobre sexualitat, facilitar l’accés a la informació 
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Espai públic i accessibilitat 
CIUTADANIA 

Priorizar la movilidad Reducida Quitar todos los obstáculos para la Movilidad Reducida que hay en nuestras calles y poner todos los 
pasos de peatones al nivel de las aceras y no al revés como ahora, favoreciendo la movilidad reducida y 
bajaríamos la velocidad en el barrio de coches, motos, patinetes y bicis, sobretodo en zonas de parques 
infantiles y de zonas escolares 

Propuesta de pacificación para el 
espacio conocido como "Plaza Verde/ 
Ágora de les Dones"" 

La plataforma vecinal del espacio conocido como "Zona Verde", propone a través de una intervención 
integral a nivel social urbanístico y de mobiliario, reconvertir el espacio, con criterios renovados de 
accesibilidad, haciendo hincapié en el respeto por las personas que allí viven, las que lo utilizan, las 
instalaciones y mobiliario, tanto público como privado, e incluyendo juegos infantiles y el trabajo de un 
educador social. 

Mejorar el aparcamiento para acceder a 
los Servicios de Zona Nord 

Habilitar el Parking que se encuentra bajo la plaza eucaliptus justo al lado de los servicios sanitarios y 
entidades municipales así como el instituto de secundaria abriendo las 176 plazas que dentro se 
encuentran abandonadas. con un sistema rotatorio e incluso con una primero ahora gratis para sobre 
todo facilitar visita médica de las personas dependientes que deben ser llevadas en vehículo. 

Redefinición de los espacios públicos y 
privados 

Propongo una redefinición de los espación públicos y privados del barrio., así cómo clarificar los usos y 
normas que rigen los espacios privados de uso público. 

Instalación de ascensores Se debería impulsar la instalación de ascensores en todas las fincas que entre sus vecinos convivan 
personas mayores.Cada vez hay más vecinos de avanzada edad que salen a la calle un par de veces 
por semana por no tener que hacer el esfuerzo de subir y bajar tantas escaleras.Por ley se puede 
obligar a las Comunidades de Propietaros a la instalación de ascensores en estos casos y si añadimos 
las subvenciones del Ayuntamiento se debería poder instalar más ascensores de los que sen instalado 

en los últimos 8 años.Otro tema es el proyecto de fincas de alta complejidad que entiendo que no cubre 
para nada esta petición. 

Espacio privado a publico Algunas comunidades de propietarios tienen espacio privado que quieren convertirlo a público; son 
espacios de algunas calles que se encuentran en espacios interiores. Ya se hizo alguna propuesta al 
Ayuntamiento, y en el Consell del Barri ya se recogió y aceptó llevarlo adelante. Se puede avanzar 
sobre dicha propuesta y concretar los pasos a seguir. 
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AJUNTAMENT  

Pla Director de Vallbona Impulsar les primeres actuacions del Pla director de Vallbona 

Connectivitat i accessibilitat Millorar la connectivitat i l’accessibilitat als barris. 

Espai públic Dignificar l’espai públic de Torre Baró. 
 

 

 

 
 

PUNT MÒBIL D’INFORMACIÓ 
REGULACIÓ DEL TRÀNSIT ALS 
VOLTANTS DE L’ESCOLA DE 
VALLBONA PER GARANITR LA 
SEGURETAT DE LES INFANTS 

L’escola té diferents punts d’entrada i sortida, i sovint es generen situacions perilloses en la interacció entre 
vianants i conductores donat que es va molt de pressa i no es respecten les senyals, i esdevé perillós.Es 
planteja la construcció des passos de vianants elevats en els voltants de l’escola i pintar de vermell tot 
l’asfalt de l’entorn de l’escola per advertir de la perillositat d’anar ràpid en vehicle. 

MÉS ZONES VERDES AL BARRI 
DE VALLBONA 

Es troben a faltar més zones verdes a Vallbona. 

ACCESSIBILITAT I SEGURETAT 
PER AL VIANANT EN EL PAS DEL 
PONT DEL TREN A VALLBONA 

El pas del vianant per sota del pont de la RENFE es molt perillós ja que no hi ha vorera fet que posa en 
perill al vianant en aquest pas.Es proposa habilitar una de les dues direccions actuals del vial per a l’ús 
exclusiu del vianant i deixar un únic carril per als vehicles on el pas de les dues direccions es gestioni amb 
un semàfor. 

EIXAMPLAR VORERES EN TOT 
L’ÀMBIT DELS HABITATGES DE 
LA ZONA DEL CAMP DE FUTBOL I 
EL REC COMTAL 

Les voreres de tota aquesta zona son molt estretes i dificulta la mobilitat de persones amb la mobilitat 
reduïda d’aquesta zona del barri. 

INTERVENCIÓ EN ARBRES 
‘ENMALALTITS’ A VALLBONA 

Hi ha arbres en molt males condicions en algunes parts del barri, es demana que s’intervingui sobre 
aquesta problemàtica però intentant no dedicar-se a treure la vegetació i els arbres, sinó cuidar-los i 
garantir el seu manteniment 

PODAR LA PALMERA QUE 
MOLESTA EN LA ZONA DEL 
CASAL INFANTIL DE VALLBONA 

A la zona del Casal infantil hi ha una palmera que és molt gran i està molt deixada. 
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REGULACIÓ DELS USOS DEL 
REC COMTAL AL SEU PAS PER 
VALLBONA 

El Rec Comtal i els seus entorns tenen un ús molt intensiu sobretot a l’estiu, i això genera una acumulació 
de brossa molt gran i conflictes de convivència amb els usuaris pels problemes de brutícia, baralles i 
sorolls que es generen durant els mesos de calorEs demana que es reguli els usos del RecComtal per 
garantir la higiene, la seguretat i la convivència. 

MILLORA DEL MANTENIMENT DE 
LES ZONES VERDES DE 
VALLBONA 

A les campanyes de desbrossament només s’intervé en algunes zones específiques del barri mantenint 
zones que no es desbrossen ni es cuiden, i que es van abandonant. Aquesta situació genera temor a les 
veïnes per possibles incendis. 

DOTACIÓ DE CONTENIDORS 
D’ESCOMBRARIES AL 
COMENÇAMENT DEL C/ORISTÀ 

Al començament del carrer Oristà (en la part alta, a l’alçada de la ‘rotonda nova’) hi ha veïnat que llença 
moltes bosses d’escombraries al terra i sempre està tot brut i en males condicions. Les veïnes demanen 
que s’instal·li dotació de contenidors d’escombraries per estimular que la brossa es llenci on toca i així els 
carrers puguin estar nets. 

L’ESPAI PÚBLIC DE VALLBONA 
100% ACCESSIBLE 

Caldria una intervenció integral al barri de Vallbona per que el seu espai públic sigui 100% accessible a 
peu per a totes les persones 

CREACIÓ DE PARCS INFANTILS 
FUNCIONALS I AMB AFORAMENT 
PER A GRAN QUANTITAT 
D’INFANTS 

Vallbona té una dotació de parcs infantils molt escassa en relació a les necessitats que presenta el barri. 
Demanen parcs funcionals, que permetin que la infància d’àmplies franges d’edat puguin jugar: proposen la 
instal·lació de tobogans, tirolines, i gronxadors de tot tipus. Recuperar el projecte de jocs infantils a la zona 
del Rec Comtal que s’havia dissenyat en l’anterior Pla de Barris de la Zona Nord. 

PROJECTE PER GARANTIR LA 
BONA CONVIVÈNCIA A LES 
COMUNITATS VEÏNALS 

Múltiples destrosses de mobiliari urbà i d’edificis privats en algunes zones (queixes específiques al 
c/Oristà).Augment de presència policial i d’implementació d’accions reals i efectives promoció de la 
convivència a les escales de veïns i veïnes.(*Insistència per part de múltiples veïnes) 

IMPEDIR L’ACUMULACIÓ DE 

BROSSA EN PUNTS CONCRETS 
DEL BARRI DE VALLBONA 

Genera grans problemes de convivència i afecta molt a la realitat vital i condicions de vida de les 
veïnes.(*Insistència per part de múltiples veïnes) 

CONSTRUCCIÓ D’UN VIAL AMB 
UN PONT DE CONEXIÓ ENTRE 
VALLBONA I SANTA COLOMA 

Reivindicació històrica del veïnat i que fa molts anys enrere s’havien fet algunes projeccions des de 
l’Ajuntament. Es proposa la construcció d’una rotonda a l’entrada de Vallbona i d’un vial que connecti el 
barri amb Santa Coloma a través d’un pont per sobre de les vies del tren i del riu. Rotonda a l’entrada de 
Vallbona amb punt que connecta amb Santa coloma. 
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Reforma de la zona esportiva de 
Ciutat Meridiana 

Rehabilitar definitivament la zona esportiva del barri, creant diferents espais per diferents esports i sobretot 
instaurant una figura de dinamització de l’espai.(comentat en 7 ocasions) 

Millores urbanístiques i art urbà a la 
part alta de Ciutat Meridiana 

Desenvolupar un projecte d’arranjament urbanístic, sobretot de la part alta del barri. I combinar-ho amb una 
decoració del barri a través de l’art urbà, habilitant zones per murals i graffitis.(comentat en 4 ocasions) 

Zona Verda d’Estacionament a 
Ciutat Meridiana 

Es demana més aparcament al barri, prioritzant els residents(comentat en 5 ocasions) 

Skatepark a Ciutat Meridiana Construir un skatepark a la part alta del barri i en un lloc que no molesti al veïnat de la zona 

Zones de trobada a l’aire lliure a 
Ciutat Meridiana 

Habilitar zones de la part alta del barri com a espais de trobada i encarat a la muntanya 

Nous parc infantils a Ciutat 
Meridiana 

Hi ha molt pocs parc infantil a Ciutat Meridiana. Es proposa construir-ne a -la part alta del barri.(comentat 
en 8 ocasions) 

Zona d’esbarjo per a gossos a 
Ciutat Meridiana 

Des de les obres del costat de la plaça de la parada de metro de C. Meridiana, el barri es troba sense un 
espai específic per a gossos. (comentat en 4 ocasions) 

Connectivitat WI-FI a Ciutat 
Meridiana 

Establir diferents punts de connexió wi-fi al barri, que serveixin també com a punts de trobada a l’aire lliure. 
Aquest projecte ha d’ajudar a salvar la bretxa digital entre els diferents barris de barcelona 

Pantalla d’arbres entre la meridiana 
i el barri 

La Meridiana és l’entrada de Barcelona per l’autopista i en el seu inici a l’alçada de Ciutat Meridiana genera 
molt soroll i contaminació ambiental que afecta directament a la salut de les persones.Es proposa posar 
arbres entre la Meridiana i el barri de Ciutat Meridiana per minimitzar els efectes del soroll i en general de 
la contaminació ambiental. 

Escales mecàniques a la plaça 
Eucaliptus 

Escales mecàniques per facilitar l’accés a l’escola 

Escales mecàniques al C/Perafita Unes escales mecàniques al carrer Perafita on hi ha les escales que pugen a l’escola. 

Millorar el manteniment de les 

escales mecàniques de Ciutat 
Meridiana 

Quan s’espatllen les escales mecàniques triguen mesos en reparar-les i s’espatllen sovint 
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Marquesina a la parada de bus del 
c/Perafita 

Actualment els usuaris es mullen quan plou mentre esperem el bus. 

Aparcament vigilat al c/Agudes Fer un aparcament vigilat al c/Agudes i gratuït per al veïnat del barri. 

Fer un aparcament públic El grup d’infants de 10 i 11 anys vol que habiliti algun descampat o tros de muntanya que fos possible per 
fer un pàrquing públic ja que la majoria de persones tenen vehicle propi i cada vegada és més difícil 
aparcar. 

Millorar la mobilitat amb bus El grup d’infants de 10 i 11 anys comenten que tenen el servei MYBUS però aquest és insuficient quan 
dues persones del barri el truquen al mateix moment. Creuen que hi hauria d’haver un altre mybus o més 
freqüència del 83.Un bus nocturn també creuen que seria necessari. 

Il·luminació i cablejat soterrat El grup d’infants de 10 i 11 anys creuen que tot el barri pateix una manca d’il·luminació però el que es pitjor 
són els porters antics de la llum on tot els cables estan al descobert amb el possible perill de caure, ja sigui 
pel vent o un altre factor, i provocar un incendi o qualsevol altra desgràcia. 

Escales mecàniques per pujar la 
muntanya. 

El grup d’infants de 10 i 11 anys creu que unes escales mecàniques seria una gran millora per al dia a dia 
per poder-se comunicar millor amb el Torre Baró de baix, anar a comprar i no pujar sempre amb el bus 

Un parc amb gronxadors i terra per 
patinar 

El grup d’infants de 10 i 11 anys expliquen que per viure en una muntanya no tenen cap parc definit on 
anar a jugar amb els amics. On tinguessin gronxadors i una zona on poder patinar tant amb skate com amb 
patins. Amb alguna sala polivalent per poder anar els dies que plou. 

Elements com gronxadors o una 
ruleta 

Un grup d’infants de menys de 10 anys té la idea de posar alguns elements perquè els infants es puguin 
divertir al costat de la Parròquia, com un gronxador o una “ruleta” 

Un tobogan per baixar les escales Un grup d’infants de menys de 10 anys té la idea de fer un tobogan o una tirolina al costat de les escales 
que baixen des de la Parròquia 

Augmentar les places d’aparcament A la zona de l’estació i la part de dalt del Mercat Montserrat és molt difícil aparcar. A la Plaça Eucaliptus hi 
ha un pàrquing que no ha funcionat mai. (proposta aportada per 4 persones) 

Skatepark al barri Estaria bé tenir skateparks i espais patinables sense haver d’anar fins a la zona de Via Favència. 
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Millorar el manteniment de les 
escales mecàniques i ascensors. 

Manca de manteniment de les escales mecàniques que molts dies no funcionen i triguen molt a arreglar- 
les, com per exemple l’ascensor de Torre Baró a Ciutat Meridiana. Això és perjudicial per la gent gran. 

Millora dels espais esportius Manca de pistes de bàsquet en els espais que ja estan preparats com a esportius però que no tenen 
l’espai per a poder jugar a aquest esport. Les obres del camp vell fa molt de temps que duren. (forces 
grups de joves comenten aquesta necessitat) 

Dotar d’elements les zones 
d’esbarjo. 

Es podrien posar tirolines en els parcs per a infants i joves, espais per a que es puguin ajuntar i gaudir 
d’una activitat gratuïta i sense risc en espais públics. 

Més servei de transport públic Millorar la connexió amb el centre de la Ciutat i l’entorn més proper. Ampliació d’horaris i estacions. Per 
exemple, augmentar la freqüència de la línia L11 i dels autobusos com el 62 

Més neteja de parets i edificis Els edificis i parets del barri estan bruts i pintats amb firmes, s’haurien de netejar i arreglar perquè no es 
vegin tan malament. 

AMPLIACIÓ DELS SERVEIS DE 
NETEJA DEL BARRI 

Ampliació dels serveis de neteja al barri i de control de la responsabilitat ciutadana en vers al manteniment 
d’un barri net.*Insistència per part de múltiples veïns i veïnes 

 

 

 

SESSIONS DE TREBALL 
Impulsar la instal·lació d'ascensors 
a Ciutat Meridiana 

Impulsar la col·locació d’ascensors als edificis de Ciutat Meridiana per afavorir l’accessibilitat. 

Actuar en la Plaça Verda Transformació urbana i intervenció en clau comunitària a la Plaça Verda. 

Reforma de la zona esportiva de 

Ciutat Meridiana 

Accelerar la reforma de la zona esportiva de Ciutat Meridiana 

 
La reforma casal Zona Nord 

La reforma casal Zona Nord, manquen aquest tipus d’espais per a joves de més de 18 anys a la Zona Nord. 

 
Creació zones esportives al carrer 

Urbanisme des d’un perspectiva juvenil per contribuir a crear espais referencials per l'oci dels i lesjoves de la 
zona nord. 
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Habitatge 
 
 
 

AJUNTAMENT 
 

Rehabilitació finques Consolidar el programa de finques d’alta complexitat i reforçar l’Oficina d’Habitatge 
 
 

 

PUNT MÒBIL D’INFORMACIÓ 

Construir habitatge social a Ciutat 
Meridiana 

Hi ha una emergència residencial al barri que necessita polítiques d’habitatge social. 

 
 

 

SESSIONS DE TREBALL 
Intervenció integral en clau 
d'habitatge 

Una intervenció integral en clau habitatge que inclogui mobilització de pisos buits i rehabilitació. 



Procés participatiu Pla de Barris Zona Nord 

21 de desembre de 2020 
19  

 

Ocupació, impuls econòmic i economia social 
 

CIUTADANIA 
Actividad ocupacional Impulsar e incentivar la mediana o grande empresa para que pueda instalar su sede en el barrio, y así crear 

empleo sin que los residentes de la zona tengan que desplazarse. En Ciudad Meridiana pueden invertir en 
edificar en espacios para crear, por ejemplo un edificio co-working, o en todo caso, algún centro tecnológico. El 
propósito es que no sea solo un 'barrio dormitorio' sino un barrio que pueda crear empleo. El atractivo es que 
estamos a la entrada de Barcelona, haya transporte público y la situación con respecto al medio natural es 
bueno. 

AJUNTAMENT 
Emprenedoria i activació 
econòmica 

Recolzar les iniciatives en matèria d’emprenedoria i activació econòmica dels barris 

Capacitació laboral Millorar la capacitació laboral a través de programes formatius. 

PUNT MÒBIL D’INFORMACIÓ 
Centre de formació professional 
per a joves i persones en atur a 
Vallbona 

Un centre de formació professional i ocupacional al barri, que sigui accessible per a les veïnes i que estimuli la 
seva inserció a llocs de treballde llarga durada. 

Projectes d’ocupació per a joves 
a Ciutat Meridiana 

Cal incentivar que els joves no marxin del barri, per tal que el barri no segueixi la dinàmica 
d’envelliment.(comentat en 3 ocasions). 

Feina per a dones de Ciutat 
Meridiana. 

Estimular ocupació femenina i que permeti la conciliació familiar 

Facilitar un petit comerç de pa i 
alimentació 

El grup d’infants de 10 i 11 anys consideren que el principal problema d'aquest barri és que no disposen de 
cap tipus de serveis, ni colmado, ni forn de pa, ni res de res. Totes les botigues i estan al Torre Baró de baix. 
Aquest fet és una dificultat per la gent gran que per comprar el pa a diari han de fer una excursió si no tenen 
veïns o fills que els ajudin. 
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SESSIONS DE TREBALL 

Rehabilitació i dinamització comercial 
a Ciutat Meridiana 

Rehabilitació i dinamització comercial dels baixos buits de determinades zones del barri com els entorns 
de la Ferreteria Ciutat Meridiana o en alguns trams del C/Agudes. 

Activar econòmicament la zona Nord La zona Nord del barri no té activitat econòmica, pocs comerços, poca alternativa... caldria incentivar 
accions promovent la inserció laboral dels joves. 

Ampliar i enfortir la xarxa d’Inserció 
Laboral a nivell de Nou Barris 

ncorporar més entitats a la xarxa per enfortir-la, com també jornades o trobades amb altres xarxes 
laborals de nou barris per pensar conjuntament i/o intercanviar bones pràctiques. 

Donar protagonisme als joves en 
matèria d’ocupació 

Donar protagonisme als joves perquè s'impliquin i es decideixin a actuar (agafant el relleu de comerços, 
participant de cooperatives, homologant estudis i/o continuant formant-se) 

Ampliar les oportunitats d’ocupació 
en altres municipis 

Obrir la mirada capa altres poblacions properes com podria ser Montcada en matèria d’ocupació 

Suport econòmic per l’emprenedoria Cal promoure més ajudes als emprenedors i comerços i alhora fer difusió d’aquesta informació. Moltes 
vegades s’inverteix en formació, en generar idees però alhora d’emprendre quan coneixen els costos 
econòmics es desactiva el procés .Aquestes ajudes també han d’anar destinades a mantenir els 
comerços, no només a emprendre. 

Atraure empreses al barri Cal activar iniciatives que facilitin l’arribada d’empreses al barri a través de franquícies, outlets, mediació 
de locals, cal explorar vies per potenciar quins són els pols d’atracció 

Activar vivers d’empresa amb 
lloguers baixos o a cost zero 

Per promoure l’ocupació i l’emprenedoria una de les principals ajudes hauria d’estar lligada a la cessió 
d’espais a cost zero o amb preus molt assequibles 

Formar als homes en el sector de les 
cures 

El sector de les cures ha estat un àmbit molt feminitzat, caldria obrir la mirada e incorporar als homes en 
el sector serveis, en especial en les cures. 

Convalidar l’experiència laboral Trobar mecanismes per acreditar l’experiència professional, sobretot en àmbits com pot ser la cura de les 
persones. 

Mapeig de perfils professional als 
barris 

Fer un mapeig real dels perfils professionals del barri que es pogués creuar amb les possibilitats del 
mercat laboral. Amb aquesta informació generar formacions en funció dels perfils per cobrir competències 
on fan falta. 

Fer una prospecció empresarial del 
barri 

Fer un treball de prospecció empresarial tenint en compte la detecció dels sectors amb més perspectiva 
de futur al territori 

Obrir i dinamitzar les pistes de les 

escoles i instituts amb joves 
contractats 

Obrir espais per a fer esport com les pistes de les escoles i instituts, generant ocupació per a joves 
dinamitzadors que s’han format. Espai referencial per l’oci: les pistes de l’institut. Institut en horari no 
lectiu és clau. 

Taula o comissió d’intermediació laboral Poder ajuntar les dues parts: empresaris que busquen treballadors i joves sense feina 
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Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica 
 

AJUNTAMENT 
Rehabilitació energètica Promoure la rehabilitació energètica d’edificis. 

 
 

 

PUNT MÒBIL D’INFORMACIÓ 
FUMIGACIÓ INTEGRAL DEL 
BARRI PER ACABAR AMB LA 
SOBREPOBLACIÓ DE 
PANEROLES I RATES 

Les veïnes es queixen d’una presència ingestionable de paneroles i rates, a tot el barri, que entren a les llars i 
dificulten molt el dia a dia de les famílies. Demanen que l’Ajuntament s’impliqui en la fumigació per fer front a 
aquesta problemàtica de forma efectiva, i sistemàtica. 

Informació municipal sobre els 
porcs senglars 

Més informació en referència als porcs senglars, com protegir-se, com protegir-los, i educar a la ciutadania de 
què s’ha de fer en presència d’aquests animals i com actuari sense fer-los patir. 

Cendrers per les papereres En les papereres que actualment estan distribuïdes pel barri, manca l’espai del cendrer per a poder mantenir el 
carrer net de burilles de cigarretes. 

 


