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[PRESENTACIÓ I METODOLOGIA DE TREBALL]

1. PRESENTACIÓ I METODOLOGIA DE TREBALL

El present document Pla d’equipaments del Districte de Nou Barris 2020-2030 ha estat elaborat per l’empresa
Actíva Prospect per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona. Districte de Nou Barris.

La finalitat de l’estudi és disposar d’un balanç objectiu de les necessitats actuals d’equipaments com a base
per a la planificació, així com també, revisar l’estat d’execució del Pla d’equipaments vigent (2010-2020). En
aquest balanç es recull la identificació de la trama actual d’equipaments i el seu destí en relació a la població
resident al Districte i a la projecció de població dels seus barris per a l’any 2026 elaborada pel Departament
d’Estadística, Gabinet Tècnic de Programació, de l’Ajuntament de Barcelona.
Els treballs han aplicat la definició d’equipament que s’estableix a la publicació Bases per a l’elaboració del Pla
d’equipaments de Barcelona. Primera fase: Coneixement, de l’Ajuntament de Barcelona (2007) 1.

S’ha emprat la metodologia d’anàlisi que s’ha utilitzat en altres àmbits territorials de la ciutat de Barcelona,
adaptant-la a les característiques demogràfiques de la població resident actualment als barris dels Districte:
Vilapicina i la Torre Llobeta, Porta, El Turó de la Peira, Can Peguera, La Guineueta, Canyelles, Les Roquetes,
Verdun, La Prosperitat, La Trinitat Nova, Torre Baró, Ciutat Meridiana, i Vallbona.

L’objectiu final és disposar d’elements que donin suport a la presa de decisions en actuacions sobre la
planificació i programació d’equipaments per tal que s’ajustin als estàndards i normatives de referència i
donin resposta satisfactòria a les necessitats de la població resident.
L’anàlisi i balanç dels equipaments consta de 13 àmbits temàtics:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Cultura
Participació social
Educació
Esport
Salut
Atenció i Inclusió social
Infància
Joventut
Gent Gran
Desenvolupament econòmic i comerç
Sostenibilitat i medi ambient
Tècnic i administratiu
Emergències i Seguretat

A continuació s’aporta una caracterització demogràfica de l’àmbit d’estudi. Es quantifica la població resident
per franges d’edat per tal de fer el balanç entre els equipaments existents i les necessitats de les persones que
hi resideixen, tant en l’actualitat 2 com en la població projectada a deu anys vista 3.

El cos principal del treball és el capítol d’Anàlisi i balanç de les necessitats d’equipaments, que consisteix en
documentar cada àmbit temàtic, i per cada un d’ells, incorpora:
 Les relació dels equipaments públics existents, complementat amb els equipaments concertats i
privats quan complementen la xarxa pública, i si és el cas, els equipaments públics previstos.
 Criteris i referències per fixar les dotacions d’equipaments.
 Balanç de la dotació actual d’equipaments.

A continuació, hi ha el balanç de l’estat d’execució del Pla d’equipaments vigent (elaborat al 2010 i pel
període 2010-2020), detallant en els projectes d’equipaments planificats o contemplats al 2010, el seu estat
al 2018.

Com a conclusió, es sintetitza en una mateixa taula el balanç i propostes d’equipaments per a cada un dels
àmbits. Als annexos s’aporta mapes de la localització dels equipaments per cada àmbit i un pel sòl disponible,
una relació de documentació consultada i les sigles i acrònims utilitzats i la memòria de participació.

Metodologia de treball

La realització de l’informe “Pla d’equipaments del Districte de Nou Barris 2020-2030” s’ha basat en un treball
quantitatiu d’obtenció i tractament de dades estadístiques disponibles i, en segon lloc, un treball qualitatiu
sobre l’inventari i la caracterització dels equipaments actuals i l’ús que se’n fa. L’elaboració del Pla ha estat
participada amb el conjunt d’entitats i associacions del Districte mitjançant un procés de participació.
En concret, el procés ha estat:







El document està estructurat en cinc capítols i diversos annexos. A l’inici del document, en aquest apartat, es
presenta la metodologia utilitzada i la delimitació territorial, és a dir, l’àrea d’intervenció (tot el Districte de
Nou Barris) i l’àrea d’influència que correspon a barris propers d’altres districtes en els quals hi ha força
afluència de residents de Nou Barris i pels quals s’ha tingut en compte els equipaments que conten.
1La definició d’equipament és el conjunt d’espais o d’instal·lacions definides i diferenciades de la via pública (sovint ubicades en una part o
en la totalitat d’un edifici), que compta amb unes infraestructures de dimensions estandarditzades, per a unes activitats i usos específics i
propis d’un servi dirigit a la ciutadania o a uns usuaris determinats (raó de ser de l’equipament). L’equipament és la infraestructura que
fa possible la posada en marca i la prestació d’un servei o d’un conjunt determinat de serveis.
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Reunions amb els representants del Districte de Nou Barris.
Treball de camp en contacte amb els tècnics de la Direcció de Serveis a les Persones i al Territori
del Districte de Nou Barris.
Cerca d’informació a través de documentació, memòries informació, pàgina web de l’Ajuntament
de Barcelona, etc.
Obtenció de la relació d’equipaments disponibles als Districte a l’Àrea d’Ecologia Urbana, Direcció
de Serveis de Planejament.
Treball de camp en contacte amb els responsables dels equipaments.
Reunions de treball i contrast tècnic amb els membres de l’equip de l’Àrea de Serveis a les
Persones i al Territori del Districte de Nou Barris.
S’ha pres en consideració les aportacions del debat territorial i les obtingudes mitjançant el procés
participatiu, el canal de participació en línia “Decidim”, el publicat al Clatellot, les aportacions de
les entitats enviades al Districte.
Reunions de la Comissió de Seguiment del Pla d’equipaments del Districte de Nou Barris.

2

Dades de població a 1 de gener de 2016.

3

Dades projectades pel 2026, en base a les dades de 2013.
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[DELIMITACIÓ TERRITORIAL]

2. DELIMITACIÓ TERRITORIAL
La delimitació territorial de l’estudi es defineix en dos nivells 4:

A continuació es mostren en el plànol, els àmbits territorials utilitzats:
Mapa 1 Àmbit territorial, segons àrees estadístiques bàsiques

Hi ha una ‘zona d’intervenció’ que és pròpiament l’àrea d’estudi de la població, que engloba tot el Districte
de Nou Barris.
Districte Nou Barris
Zona
d’

ó

=

(Àrees Estadístiques Bàsiques: de la 157 a la 181)

i una ‘zona d’influència’ per l’anàlisi dels equipaments existents que engloba el barri de Trinitat Vella i una
part del barri d’Horta.
Zona Influència

=

Barris

Horta
(Àrees Estadístiques Bàsiques: 43-153-154)

Trinitat Vella

(Àrea Estadística Bàsica: 188

Font: Actíva Prospect a partir de les dades cartogràfiques de l’Ajuntament de Barcelona i de l’ICGC.

4

Prenent en consideració la delimitació territorial de l’Ajuntament t de Barcelona, Departament d’Estadística.
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Mapa 2 Àmbit territorial, segons barris.

Font: Actíva Prospect a partir de les dades cartogràfiques de l’Ajuntament de Barcelona i de l’ICGC.
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3. CARACTERITZACIÓ DEMOGRÀFICA

En aquest apartat s’exposen dades de població referents a l’àmbit d’intervenció que engloba la població de tot els Districte de Nou Barris.

Les dades de població del Districte que es presenten a continuació provenen del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, i són corresponents a la lectura del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2016 i
també de les dades resultants de la projecció demogràfica pel 2026 (en base a les dades de població de l’any 2013) elaborada pel Departament d’Estadística, Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona.
Les dades de projecció demogràfica estan disponibles per districtes i barris i no per àrees estadístiques bàsiques. En aquest sentit, la població projectada pel 2026 correspon al conjunt del Districte de Nou Barris, així com també
per barris.

A continuació s’aporten, en primer lloc, les dades poblacionals dels grups d’edat d’interès per la definició de necessitats d’equipaments. En la Taula 1 es proporciona la població (en percentatge columna i nombres absoluts) per
grups d’edat segons l’agrupació que respon als requeriments de serveis que van dirigits a: atenció a la infància, joventut, educació d’infants i joves, atenció a les persones grans, etc.
D’aquesta manera, si es consideren els serveis existents i els col·lectius als quals van dirigits aquests serveis, es poden establir les següents agrupacions d’edat:







0-2 anys, Escoles bressol
3-11 anys. Escoles d’educació infantil de 2n cicle i primària
12-15 anys. Instituts d’educació secundària obligatòria.
16-17 anys. Instituts d’educació secundària postobligatòria.
12 a 29 anys. Espai Jove
65-79 anys i 80 anys o més. Atenció a la gent gran (Residències i Centres de Dia).

Taula 1 Estructura d’edats del Districte de Nou Barris, 2016.

2016
Absoluts
4.238

%
2,6

Població de 3 a 11 anys

13.220

8,0

Població de 12 a 15 anys

5.550

3,4

Població de 16 a 17 anys

2.746

1,7

Població de 14 anys o menys

21.628

13,1

Població de 12 a 29 anys

28.120

17,1

Població de 15 a 29 anys

23.950

14,5

Població de 30 a 64 anys

79.980

48,5

Població de 65 a 79 anys

25.463

15,4

Població de 80 anys o més

13.860

8,4

Estructura d'edats de la població
Població de 0 a 2 anys

Total població

164.881 100,0

Font: Actíva Prospect a partir de dades de població del Departament d'Estadística de l’Ajuntament de
Barcelona, lectura del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2016.
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Població en edat
escolar

Total de població

La síntesi dels grups d’edat amb major incidència
sobre la planificació d’equipaments (l’any 2016) són:
0-2 anys. 4.238 infants.
3-11 anys

12-15 anys

16-17 anys

21.516 població escolar.

De 12 a 29 anys. 28.120 joves.

De 65 anys o més. 39.323 persones grans

Pàg. 5

[CARACTERITZACIÓ DEMOGRÀFICA]

En la taula i la figura que es mostra a continuació es proporcionen les dades de la població del Districte de Nou Barris a l’any 2016 i a la projecció disponible pel 2026 (en base a les dades de 2013).
L’estructura d’edats al 2016 i al 2026 és força similar. Si es compara el pes en percentatge, s’observa el següent:



El grup de població de 16 a 17 anys és el que més augmenta en pes relatiu.
El grup que més disminueix el seu pes relatiu, en canvi, és el de la població de 3 a 11 anys.

A més, s’observen variacions diferenciades segons les edats. Agafant com a base el 2016, altres grups d’edat que creixen força són els tres que estan compresos entre les edats de 12 i 29 anys, a més del grup situat a la franja de
població de 80 anys o més. D’altra banda, els grups d’edat que més han disminuït el seu pes relatiu són, en primer lloc, aquelles franges situades dins del grup de població de 14 anys o més, a banda del grup de 65 a 79 anys.
En total, segons les projeccions demogràfiques, el Districte de Nou Barris augmentaria en nombre d’habitants en un 0,3% entre 2016 i 2026.
Taula 2 Estructura d’edats del Districte de Nou Barris, 2016 i 2026.
Estructura d'edats

2016

2026

Variació

Absoluts
4.238

%
2,6

Absoluts
4.160

%
2,5

-1,8%

Població de 3 a 11 anys

13.220

8,0

11.881

7,2

-10,1%

Població de 12 a 15 anys

5.550

3,4

5.954

3,6

7,3%

Població de 16 a 17 anys

2.746

1,7

3.175

1,9

15,6%

Població de 14 anys o menys

21.628

13,1

20.552

12,4

-5,0%

Població de 12 a 29 anys

28.120

17,1

30.488

18,4

8,4%

Població de 15 a 29 anys

23.950

14,5

25.976

15,7

8,5%

Població de 30 a 64 anys

79.980

48,5

79.665

48,2

-0,4%

Població de 65 a 79 anys

25.463

15,4

24.276

14,7

-4,7%

Població de 80 anys o més

13.860

8,4

14.962

9,0

7,9%

165.431 100,0

0,3%

Població de 0 a 2 anys

Total població

164.881 100,0

Font: Actíva Prospect a partir de les dades de població del Departament d'Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, lectura del
Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2016 i a partir de les projeccions demogràfiques pel 2026 (en base a dades de
2013) pel Departament d’Estadística, Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona.
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Població en edat
escolar

La síntesi dels grups d’edat amb major incidència
sobre la planificació d’equipaments (l’any 2026) són:

Total de població

3-11 anys

0-2 anys. 4.160 infants.

12-15 anys

16-17 anys

21.010 població escolar.

De 12 a 29 anys. 30.488 joves.

De 65 anys o més. 39.238 persones grans

Pàg. 6
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A continuació es mostren les dades elaborades pel Gabinet Tècnic de Programació, del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona pel període 2013-2026. Indicar, en relació a les projeccions, el menor marge
d’error quan es tracta de dades a nivell de Districte i, en el cas de les dades a nivell de Barri, el marge d’error i possible desviació de les dades és superior.

En base a les dades elaborades pel Gabinet Tècnic de Programació, del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, hi ha un comportament diferent en quant a l’evolució de la població entre els deu districtes de la
ciutat. Si bé, el conjunt de la ciutat preveu un creixement de 1,1% i d’un total de 17. 676 habitants pel 2026, en el cas del Districte de Nou Barris les dades són les següents:




És el tercer districte que més decreix, tant en termes relatius, un 0,3% com en termes absoluts en 475 habitants. El districte que més decreix és Horta – Guinardó i Les Corts. Els que més creixen són Ciutat Vella i Sants-

Montjuïc.

Analitzant les dades de projecció del Districte de Nou Barris, entre 2016 i 2026, s’observen tendències de creixement i decreixement diverses, segons barris, similar al que succeeix a Sant Andreu:
o

o

o

o

Ciutat Meridiana és el barri que més creix, en un 11,9% (1.250 persones), seguit de Torre Baró en un 7,7% (169 persones) i Les Roquetes un 7,6% (1.193 persones). Respecte el creixement del conjunt de la

ciutat Barcelona, Ciutat Meridiana i Roquetes suposen gairebé el 14%.

Els barris que es mantenen o creixent fins a un 4,9% són: Vallbona un 4,4% (en 59 persones), Trinitat Nova un 3,1% (en 232 persones), Turó de la Peira un 1,3% (en 209 persones) i Verdun un 1,1% (en 130

persones).

La Guineueta és el barri que més decreix, en un 6,5% (en 981 persones) seguit de Canyelles un 4,1% ( en 291 persones), Vilapicina i la Torre Llobeta en un 3,8% (969 persones) i Porta també en un 3,8% (291

persones).

Amb un decreixement menor, hi ha el barri de Can Peguera que decreix un 2,9% (en 65 persones) i La Prosperitat un 1,8% (en 486 persones).

Complementàriament, en relació al creixement poblacional del Districte també s’han incorporat les previsions en relació als nous habitatges que es construiran, en funció del plantejament vigent i subjecte a la seva edificació. En

primer lloc, al barri de Trinitat Nova, Torre Baró i Roquetes es preveu la construcció de 511 nous habitatges. Aplicant la mitjana d’ocupació d’habitatges al Districte de Nou Barris en 2,52 persones (corresponent a 2017 5),

l’augment de població serà de 1.288 persones. En aquest sentit, indicar que hi ha reserva de sòl de 16.000m2 d’habitatge públic al barri de Canyelles. I, en el mateix sentit, està pendent la planificació de Vallbona, en cas que
també es prevegi la construcció de nous habitatges i, en funció del nombre, poder estimar el creixement poblacional corresponent.

5Font:

Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística i Difusió de Dades. Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30 de juny fins al 2015, i a 1 gener del 2016 en endavant. Nota: Es tracta d’una estimació a partir del nombre de persones empadronades al Padró Municipal.
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Taula 3 Distribució de la població per grups d’edat quinquennal i sexe, a 2016 i projecció 2026, al Districte de Nou Barris.
Estructura d'edats de la població. Homes

2016

Població
3.632
3.778

2026

%

4,7
4,9

Població
3482
3312

3.675

4,7

15-19

3.598

20-24

Estructura d'edats de la població. Dones

%

2016
4,0

Població
3.326

3.665

4,2

3.169

3,7

10-14

3.405

3,9

3.558

4,1

4,8

15-19

3.402

3,9

3.857

4,5

4283

5,2

20-24

3.934

4,5

4.169

4,8

5,6

4878

5,9

25-29

4.724

5,4

4.817

5,6

5.184

6,7

5376

6,5

30-34

5.457

6,3

5.286

6,1

35-39

6.741

8,7

5269

6,4

35-39

6.735

7,7

5.215

6,0

40-44

6.729

8,7

5365

6,5

40-44

6.688

7,7

5.272

6,1

45-49

6.177

8,0

6369

7,7

45-49

6.308

7,2

6.355

7,4

50-54

5.475

7,0

6327

7,7

50-54

6.028

6,9

6.421

7,4

55-59

4.672

6,0

5728

6,9

55-59

5.206

6,0

5.983

6,9

60-64

3.872

5,0

5008

6,1

60-64

4.708

5,4

5.694

6,6

65-69

3.923

5,1

4146

5,0

65-69

5.094

5,8

4.845

5,6

70-74

3.714

4,8

3348

4,1

70-74

4.902

5,6

4.325

5,0

75-79

3.281

4,2

3150

3,8

75-79

4.549

5,2

4.462

5,2

80-84

2.862

3,7

2551

3,1

80-84

4.516

5,2

3.948

4,6

85-89

1.504

1,9

1673

2,0

85-89

2.963

3,4

2.984

3,5

90 -94

469

0,6

891

1,1

90 -94

1.224

1,4

1.939

2,2

95 o més

83

0,1

240

0,3

95 o més

239

0,3

735

0,9

77.661

100

82629

100

Total

87.220

100

86.360

100

4,2
4,0

05-09

7263

8,8

4,6

3971

3.950

5,1

25-29

4.342

30-34

0-4
05-09
10-14

Total

0-4

Població
3.473

2026
%

%
3,9

Font: Actíva Prospect a partir de les dades de població del Departament d'Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, lectura del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2016 i a partir de les projeccions demogràfiques pel 2026 (en base a dades de 2013) pel Departament d’Estadística, Gabinet Tècnic
de Programació de l’Ajuntament de Barcelona.

Hi ha un total de 77.661 homes, que
suposen un 47,1% de la població.

Hi ha un total de 87.220 dones, que
suposen un 52,9% de la població.

L’àrea d’intervenció té
una població de
164.881 persones.
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A continuació es mostra la piràmide d’edats de la població del Districte de Nou Barris (gràfic 1) i la de la població de Barcelona (gràfic 2).
Gràfic 1 Piràmide d’edats del Districte de Nou Barris, 2016

Gràfic 2 Piràmide d’edats de Barcelona, 2016

Valors absoluts

Valors absoluts

95 O MÉS

83

90-94

469

85-89

1.224

1.504

80-84

3.281

70-74

3.923

60-64

3.872

55-59

90-94

4.888

80-84

4.549

75-79

5.475
6.177

40-44

6.729

6.688

40-44

35-39

6.741

6.735

35-39

30-34

5.184

25-29

4.342

20-24

30-34

5.457

3.950

48.890
54.755

53.022

58.506

58.128

59.391

66.906

64.971

69.475

67.480

61.453

62.144
50.249

20-24

3.934

48.509

47.160

25-29

4.724

42.617

40.344

45-49

6.308

36.416

38.427

50-54

6.028

37.118

32.848

55-59

5.206

27.246

25.610

60-64

4.708

13.397

22.658

65-69

5.094

4.093

13.261

70-74

4.902

4.672

50-54

947

4.516

3.714

65-69

95 O MÉS

85-89

2.963

2.862

75-79

45-49

239

53.071
38.613

38.829

15-19

3.598

3.402

15-19

33.464

31.149

10-14

3.675

3.405

10-14

33.508

32.076

5-9

3.778

0-4

3.665

3.632
8.000

6.000

4.000

3.473
2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de població del Departament d'Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, lectura
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del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2016.
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A continuació es mostren les piràmides d’edats de la població del Districte de Nou Barris i del conjunt de Barcelona. En aquestes piràmides es mostren els valors en percentatge de les piràmides d’edat de l’any 2016 (en color
gris) amb els valors en percentatge de la piràmide d’edats de 2026 (línia blava sobreposada).

En el 2016, les cohorts més rellevants al Districte de Nou Barris són les compreses entre els 6 i els 19 anys, 44 i 51 anys, i dels 68 als 86 anys. Comparativament amb la piràmide de Barcelona, Nou Barris té menys poblades les
edats entre els 20 i 40 anys i majors de 90 anys. En conjunt, la piràmide de població és regressiva, amb una proporció de població adulta més gran que la de població jove i de població envellida. Succeeix gairebé el mateix en
relació al conjunt de la ciutat de Barcelona pel mateix any. No obstant, a Barcelona, la franja d’edat situada entre els 10 i els 20 anys és lleugerament més estreta que a Nou Barris.

En la projecció per al 2026 (en base a les dades de 2013), tot i que s’observa també un tipus de piràmide regressiva molt semblant, tant a Nou Barris com a Barcelona ciutat, destacar algunes diferències importants. A Nou Barris
pel 2026 la població de 0 a 3 anys és major que a Barcelona. A Nou Barris, pel 2026 s’observa un menor pes de població adulta (entre 35 i 52 anys ) i de les primeres etapes de la vellesa (entre els 62 i 76 anys) respecte el conjunt
de la ciutat, per bé que el pes de la població més envellida (80 anys i més) al 2026 a Nou Barris és superior al del conjunt de Barcelona.
Gràfic 3 Piràmide d’edats del Districte de Nou Barris, 2016 superposada amb la de 2026

Gràfic 3 Piràmide d’edats estimada de Barcelona 2016 superposada amb la de 2026
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0
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de població del Departament d'Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, lectura
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del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2016 i a partir de les projeccions demogràfiques pel 2026 (en base a

dades de 2013) pel Departament d’Estadística, Gabinet Tècnic de Programació de l’Ajuntament de Barcelona.
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4. ANÀLISI I BALANÇ DE LES NECESSITATS D’EQUIPAMENTS
En aquest apartat s’identificaran les necessitats d’equipaments en base a:





El perfil de població a partir de les dades actuals (1 de gener de 2016) i futures (projecció 2026)
El nivell de cobertura de la dotació actual d’equipaments a partir de les dades de l’inventari
d’equipaments i del perfil poblacional
El nivell de cobertura de la dotació actual d’equipaments en base als criteris i normatives, en cada
àmbit.

Les dades de l’inventari descriuen un total de 304 equipaments distribuïts de la següent manera:
•

•

234 equipaments de titularitat pública.
o 215 a l’àrea d’intervenció.
o 19 a l’àrea d’influència.
70 equipaments de titularitat privada.
o 53 a l’àrea d’intervenció.
o 17 a l’àrea d’influència.

Taula 4 Tipologies d’equipaments.
Salut

-

Centre d’Atenció
Primària (CAP)

-

Atenció i Inclusió
Social

-

Centre de Serveis
Socials (CSS)
Punt d’Informació i
Atenció a les Dones
(PIAD)

-

-

Taula 4 Tipologies d’equipaments.
ÀMBITS
Cultura

EQUIPAMENTS DE
PROXIMITAT
-

Participació social

-

Educació

-

-

Esport

-

Biblioteca
Centre cívic

Casal de barri

Escola Bressol
Escola d’Educació
Infantil i Primària
Institut d’Educació
Secundària Obligatòria
(ESO)
Institut Escola

Pista poliesportiva
Camp de futbol
Espais esportius urbans

Pla d’Equipaments del Districte de Nou Barris 2020-2030

EQUIPAMENTS DE DISTRICTE O CIUTAT
-

-

Espai de Creació

Institut Escola
Institut d’Educació Secundària Postobligatòria (batxillerats)
Institut d’Educació Secundària Postobligatòria (cicles formatius)
Centre d’Educació Especial
Aula de Formació de Persones Adultes
Centre de Formació de Persones Adultes
Escola de Música
Centre de Normalització Lingüística
Serveis Educatius de Zona (SEZ)
Escola Oficial d’Idiomes
Centre d’Estudis Universitaris
Complex Esportiu Municipal
Pavelló poliesportiu
Instal·lació esportiva especialitzada
Espais esportius urbans

Infància

-

Joventut

-

Gent Gran

-

Casal infantil
Ludoteca
Espai Familiar
Casal de Joves

Casal i espai per a Gent
Gran

-

Desenvolupament
econòmic i comerç.

-

Mercat

-

Sostenibilitat i medi
ambient

-

Punt verd
Hort urbà

-

Tècnic i administratiu

Emergències i
Seguretat

-

Centre d’Urgències d’Atenció Pediàtrica
(CUAP)
Centre de Salut Mental per a Adults
(CSMA)
Centre de Salut Mental per a Infants i
Joves (CSMIJ)
Centre d’Atenció Drogodependències
(CAS)
Centre d’Inclusió social
Centre de desenvolupament infantil i
d’atenció precoç (CIDIAP) – Equip
d’Atenció a la Petita Infància (EAIA)
Centre Obert
Centre Ocupacional
Centre Especial de Treball
Llar- Residència per a persones amb
discapacitat

Espai Jove
Punt d’Informació Juvenil (PIJ)

Residència i Centre de Dia per a Gent
Gran
Habitatges tutelats per a Gent Gran
Ateneu de fabricació
Punts d’assessorament
Espais de Treball

Punt verd
Aula d’educació ambiental

Arxiu administratiu municipal
Oficina d’Atenció al Ciutadà
Oficina d’Habitatge
Comissaria
Parc de Bombers
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4.1. ÀMBIT DE CULTURA
A.

EQUIPAMENTS EXISTENTS

En l’àmbit de Cultura hi ha 15 equipaments distribuïts de la següent manera:
•

15 equipaments són de titularitat pública.
o 10 a l’àrea d’intervenció.
o 5 a l’àrea d’influència.

Equipaments públics existents a l’àrea d’intervenció.
Adreça

Barri

Tipologia

179 Biblioteca Canyelles

Ronda Guineueta Vella, 32-34

Canyelles

Biblioteca

180 Biblioteca Nou Barris

Plaça Major de Nou Barris, 2

La Guineueta

Biblioteca

ID

Equipament

178 Biblioteca Les Roquetes
20

Biblioteca Vilapicina i la Torre
Llobeta

176 Biblioteca Zona Nord

212 Centre Cívic Can Basté

167 Centre Cívic Masia Can
Verdaguer

218 Centre Cívic Torre Llobeta

185 Centre Cívic Zona Nord i teatre
78

Ateneu Popular de 9 Barris Fàbrica de Creació / Teatre

Via Favència, 288

Plaça Carmen Laforet, 11
Carrer Vallcivera, 3

Passeig Fabra i Puig, 274-276
Carrer Piferrer, 94-100
Carrer Santa Fe, 2

Carrer Vallcivera, 14-18
Carrer Portlligat, 11-15

Equipaments públics existents a l’àrea d’influència.

ID

Equipament

Les Roquetes
Vilapicina i la
Torre Llobeta
Torre Baró

Biblioteca
Biblioteca
Biblioteca

El Turó de la Peira Centre Cívic
Porta

Centre Cívic

Ciutat Meridiana

Centre Cívic

Vilapicina i la
Torre Llobeta

La Trinitat Nova

Centre Cívic
Fàbrica de
creació

Adreça

Barri

Tipologia

109 Biblioteca Trinitat Vella - José
Barbero

Carrer Galícia, 16

La Trinitat Vella

Biblioteca

103 Centre Cívic Trinitat Vella

Carrer Foradada, 36-38

La Trinitat Vella

Centre Cívic

115 Biblioteca Horta Can Mariner

108 Espai Via Barcino - Centre Cívic
Trinitat Vella
141 Centre Cívic Matas i Ramis

Carrer del Vent, 1
Via Bàrcino, 55

Carrer Feliu i Codina, 20

Pla d’Equipaments del Districte de Nou Barris 2020-2030

Horta

La Trinitat Vella
Horta
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B.

CRITERIS I REFERÈNCIES PER FIXAR LES DOTACIONS D’EQUIPAMENTS

Arxiu: segons el Reglament del Sistema Municipal d’Arxius del 29 d’octubre de 2010 es disposarà d’un arxiu
per districte. En el cas del Districte de Nou Barris, aquest arxiu està ubicat a la seu del districte.

Biblioteques: El servei de biblioteca pública s’ha de prestar en municipis de més de 5.000 habitants segons
la Llei 4/1993, del 1 de desembre de 2010.
El Pla de Biblioteques de Barcelona 1998-2010 (1998) de l’Ajuntament de Barcelona distingeix entre
biblioteca central urbana, biblioteca de districte i biblioteca de barri. En relació als dos segons nivells, els
criteris que s’estableixen són els següents:
- Biblioteca de districte per a poblacions de 75.000-150.000 habitants, amb 45–60 hores d’obertura
setmanals, 0,75 volums per habitant (fons de 75.000 volums) i de 2.000 a 3.000 m2 de superfície de
programa i 2.600-3.900m2 de superfície construïda.
- Biblioteca de barri (proximitat) per a poblacions de 10.000-25.000 habitants, amb 30-40 hores
d’obertura setmanals, 0,75 volums per habitant (fons de 20.000 volums) i de 500 a 650 m2 de
superfície de programa i 650-845m2 de superfície construïda.
En el document Biblioteques de Barcelona 10 anys +. Nous reptes i noves oportunitats (2011) de l’Ajuntament
de Barcelona, es revisen i s’actualitzen els criteris i previsions anteriorment esmentades. S’estableix:
- Una xarxa de 50 equipaments de proximitat a la ciutat i la Biblioteca Central Urbana.
- Més del 60 % de la població de Barcelona amb carnet de biblioteca.
- Una biblioteca a uns 800 metres de les llars (aproximadament, 20 minuts a peu).
- Pel que fa al Districte de Nou Barris el mapa de biblioteques previst pel 2020, recull les actuacions de
remodelació i ampliació de l’edifici de la Biblioteca de Roquetes (inaugurada al 2008) i la construcció
de la Biblioteca Zona Nord (inaugurada al 2010) . També indica la construcció de la Biblioteca
Prosperitat de Districte (2011-2015), la millora de la Biblioteca de Nou Barris (2011-2015), el trasllat
de la Biblioteca de Canyelles (2015-2019), juntament amb la Biblioteca de Cotxeres (2011).
A la ‘Memòria 2015 de Biblioteques de Barcelona, les mitjanes al 2015 a nivell de ciutat són:
-

Superfície per Biblioteca: 1.573 m2.
Superfície de biblioteca per1.000 habitants: 39, 2 m2.
Volums per habitant 1,5

En el ‘Mapa de Lectura Pública de Catalunya’ (actualització 2014).del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya Els estàndards que s’estableixen es basen en les directrius de l’IFLA 6 i són:
-

Ràtio de documents de lliure accés per habitant en 1,5 (per municipis de més de 200.000 habitants).
S’exclouen col·leccions locals o fons especialitzats.
Superfícies de les biblioteques:

Per les Biblioteques de Proximitat de les xarxes urbanes: 1.600 m2 per les. (per una àrea d’influència
de 40.000 habitants).

En el document ‘Els nous estàndards de biblioteca pública de Catalunya’ elaborat el 2008 per Departament de
Cultura de la Generalitat i Diputació de Barcelona, els estàndards són coincidents. Es remarca el concepte de
biblioteca com a espai social de trobada i centre d’aprenentatges que defineixen 4 grans zones d’espais (la
zona d’acollida i promoció, la zona infantil, la zona general i la zona de treball intern.

Aplicant la ràtio de 1,5 volums per habitant, per la població del Districte de Nou Barris (164.881 persones)
corresponen 247.321,5 volums. En base a les dades disponibles de les biblioteques públiques inventariades,
es disposa de 332.928 volums, xifra que cobreix la població del districte en base a l’aplicació de la ràtio.
Pel que fa a la ubicació, afavoreix l’accés de la població del conjunt de barris analitzats, amb menor mesura La
Prosperitat.

Centres Cívics: Els Centres cívics s’entenen com a equipaments culturals de proximitat vinculats a un barri
amb un indicatiu de població mínim de 15.000 persones. Cal tenir en compte les característiques físiques
(com la connectivitat, l’orografia i accessibilitat), la dinàmica sociocultural del territori i la trajectòria pròpia
del centre cívic.
El Document de treball per l’elaboració del Pla de Centres cívics de l’Ajuntament de Barcelona (2012) estableix:
- Les Funcions dels Centres Cívics: 1)Informació, 2)Formació, 3)Difusió i divulgació cultural, 4)Foment i
suport a la creació i 5) Suport a les iniciatives culturals de proximitat.
- El Catàleg de serveis dels Centres Cívics: 1)Servei d’Informació, 2)Servei d’activitats formatives,
3)Servei d’actuacions i espectacles, 4)Servei d’exposicions, 5)Servei de seminaris, debats i conferències,
6)Servei de cessió i lloguer d’espais, 7)Servei de suport a grups i entitats, 8)Servei de cicles, festes i
tradicions i 9)Servei de suport a la creació.

El Programa Funcional i descripció dels Espais dels Centres Cívics municipals de l’Ajuntament de Barcelona
(2014), defineix les àrees bàsiques i les superfícies mínimes orientatives d’un centre cívic:
- Recepció i informació 125 m2
- Sala d’actes polivalent 428 m2
- Sala d’exposicions
120 m2
- Espai social
80 m2
- Tallers bàsics (expressió corporal, arts plàstiques, taller polivalent)
300 m2
- Espai de treball de l’equip gestor
52 m2
- Sala de reunions, aula
30m2
- Locals tècnics i magatzem general
132 m2

El total de superfície útil necessària de les àrees bàsiques és de 1.267 m2 als quals es poden afegir altres
espais complementaris com sales de reunions per entitats, tallers especialitzats, i bucs o laboratoris
audiovisuals.

Per les Biblioteques Centrals i les de Districte a la ciutat de Barcelona: 1.970m2 (per municipis de
30.000 habitants), 2.550m2 (per municipis de 50.000 habitants), 3.900m2 (per municipis de 100.000
habitants) i 4.500 m2 (per municipis de 100.000 habitants).
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Federació Internacional d’Associacions de Bibliotecaris.
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C.

NECESSITATS FUTURES D’EQUIPAMENTS
Equipaments existents

5 biblioteques

2 teatres
2 auditoris
4 centres cívics
1 fàbrica de creació

Propostes

1 biblioteca de Districte (a Prosperitat)
Trasllat de la biblioteca de Canyelles

1 auditori (Zona Centre - Prosperitat)
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Dotació final
6 biblioteques
2 teatres
3 auditoris
4 centres cívics
1 fàbrica de creació

Observacions
La biblioteca de Districte està prevista en el Pla de Biblioteques vigent, a la Zona Centre
(Prosperitat).
Trasllat previst de la Biblioteca de Canyelles a un nou equipament.
L’auditori es preveu dins l’equipament d’Ideal Flor, a la Zona Centre (Prosperitat).
Aquest equipament fa funcions de centre cultural polivalent de proximitat.
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4.2. ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ SOCIAL
A.

EQUIPAMENTS EXISTENTS

En l’àmbit de Participació Social hi ha 9 equipaments de titularitat pública, i estan a l’àrea d’intervenció.

Equipaments públics existents a l’àrea d’intervenció.
ID

Equipament

Adreça

Barri

Tipologia

15

Ateneu La Bòbila de Porta 7

Plaça Sóller, 1 o carrer de
l'Estudiant, 1, baixos

Porta

Casal de barri

Carrer Beret, 83 o carrer
Cornudelles, 1-17

Can Peguera

Casal de barri

164 Casal Cívic Verdum
(Generalitat de Catalunya)

210 Casal de Barri La Cosa Nostra
190 Casal de Barri Prosperitat
19

Casal de Barri Torre Baró

219 Casal de Barri Trinitat Nova
166 Casal de Barri Vallbona
221 Casal de Barri Verdun

194 Centre Cultural Ton i Guida

Carrer Luz Casanova, 8-10

Plaça Angel Pestanya, s/n

Avinguda Escolapi Càncer, 5
Carrer S’Agaró, 3

Carrer d'Oristà, 8-10

Carrer Luz Casanova, 4
Carrer Romaní, 6

Verdun

La Prosperitat
Torre Baró

La Trinitat Nova
Vallbona
Verdun

Les Roquetes

Equipament
polivalent

Casal de barri
Casal de barri
Casal de barri
Casal de barri
Casal de barri
Casal de barri

B.

CRITERIS I REFERÈNCIES PER FIXAR LES DOTACIONS D’EQUIPAMENTS

Casals de Barri: segons el Pla Estratègic 2015 – 2018 pels Casals de Barri de Barcelona es descriuen els
serveis bàsics que ha de disposar aquest equipament, així com els espais bàsics i les seves dimensions. Es
consideren un equipament de proximitat, un per barri en cas de no tenir a prop (uns 500m) suficients
infraestructures per a la promoció social de caire intergeneracional (centre cívic).
Cartera de Serveis Bàsics:
- Servei d’atenció a la ciutadania
- Espai de trobada
- Serveis de promoció i suport a l’associacionisme (cessió d’espais i lloguers)
- Servei de promoció del voluntariat
- Servei de suport a les iniciatives de veïns i veïnes, grups i entitats
- Servei d’activitats socioculturals, formatives i lleure
- Servei de festes i tradicions

Estructura bàsica d’espais:
- Recepció i informació
- Espai de trobada
- Sala d’actes, vestuaris
- Espai social
- Espai de treball intern
- 3 Sales tallers
- Magatzems

12 m2
25 m2
100 m2
80 m2
40 m2
50m2/sala
20 m2

El total de superfície útil necessària de les àrees bàsiques és de 427 m2 als quals es poden afegir altres espais
complementaris com sales de manipulació, tallers de cuina, altres.
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En el mes de febrer de 2019, s’estan executant les obres d’aquest equipament.
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C.

NECESSITATS FUTURES D’EQUIPAMENTS
Equipaments existents

Propostes

8 casals de barri

Dotació final
10 casals de barri

1 Nou Casal de Barri a Guineueta
1 Nou Casal de Barri a Canyelles
Ampliació Casal de Barri Porta

Ampliació Casal de Barri Prosperitat
Ampliació Casal de Barri Vallbona
Ampliació com equipament comunitari
(Roquetes)
1 local per AAVV Ciutat Meridiana
1 local per AVV Turó de la Peira
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2 locals per AAVV

Observacions
Hi ha manca de casal de barri, en concret a Ciutat Meridiana, Torre Baró, Canyelles,
La Guineueta, Turó de la Peira (tot i que té a prop el de Can Peguera) i Vilapicina i la
Torre Llobeta (que també té a prop el de Congrés Indians).
Es proposa com a possible ubicació del nou Casal de Barri Guineueta, el solar existent a
Rambla del Caçador.
Es proposa un equipament intergeneracional amb espai per a joves i pera a gent gran
(caldrà concretar ubicació).
En el mes de febrer de 2019, s’estan executant les obres d’ampliació de l’Ateneu La
Bòbila.
Vinculat a la proposta d’Ideal Plàstica Flor.
A concretar ubicació definitiva en el marc del Pla Director de Vallbona.
Ampliació del Centre Ton i Guida com a equipament comunitari (Roquetes),
condicionada a la possibilitat de traslladar el Casal de Joves, amb estudi urbanístic en
tràmit.
Es preveu un local per a associacions de veïns a Ciutat Meridiana.
Es preveu un local per a associacions de veïns Turó de la Peira vinculat a l’equipament
de l’IllaQ.
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4.3. ÀMBIT D’EDUCACIÓ
A.

EQUIPAMENTS EXISTENTS

ID

En l’àmbit d’Educació hi ha 107 equipaments distribuïts de la següent manera:
•

•

69 equipaments són de titularitat pública.
o 64 a l’àrea d’intervenció.
o 5 a l’àrea d’influència.
38 equipaments són de titularitat privada.
o 31 a l’àrea d’intervenció.
o 7 a l’àrea d’influència.

Equipaments públics existents a l’àrea d’intervenció.

ID

Equipament

157 EBM Aqüeducte
156 EBM Can Dragó
325 EBM Ciutat de
Mallorca

155 EBM Colometa

304 EBM El Torrent
306 EBM El Vent

312 EBM L’Argimon

262 EBM La Muntanya
307 EBM Nenes i Nens

305 EBM Pla de Fornells
267 EBM Ralet

265 EBM Trinitat Nova
319 EBM Turó

264 LLI L’Airet

313 Escola Àgora

310 Escola Aiguamarina

320 Escola Calderón de la
Barca
247 Escola Ciutat Comtal

Adreça

Barri

Carrer Perafita, 48

Ciutat Meridiana

Avinguda de Rio de
Janeiro, 16
Carrer Deià, 12

Porta
Porta

Avinguda Meridiana, 573 La Prosperitat
Carrer Alcántara, 22

Les Roquetes

Carrer Artesania, 39

La Guineueta

Carrer Ignasi Agustí, 4

Canyelles

Carrer Miguel Hernández, Canyelles
20
Carrer Sant Feliu de
Codines, 4

Carrer Nou Barris, 12

Carrer Joaquim Valls, 10
Carrer la Fosca, 12
Carrer Aneto, 15

Carrer de la Pedrosa, 19
Carrer de la Marne, 2

Carrer Casals i Cuberó,
241
Carrer Nil, 27-29

Carrer Pujalt, 6-8

Pla d’Equipaments del Districte de Nou Barris 2020-2030

Torre Baró

Les Roquetes

La Prosperitat

La Trinitat Nova

El Turó de la Peira
La Trinitat Nova
La Guineueta
Verdun

El Turó de la Peira
Vallbona

Equipament

Adreça

Barri

Tipologia

321 Escola El Turó

Carrer Peñalara, 19-55

El Turó de la Peira

Escola d'Educació Infantil i
Primària

258 Escola Ferrer i
Guàrdia

Carrer del Pedraforca, 3

Ciutat Meridiana

Escola d'Educació Infantil i
Primària

248 Escola Elisenda de
Montcada
314 Escola Marinada

Tipologia
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol

268 Escola Mercè
Rodoreda

Passeig Ciutat de
Mallorca, 31

270 Escola Santiago
Rusiñol

Passeig Valldaura, 261

269 Escola Prosperitat

327 Escola Splai

271 Escola Tibidabo

334 Escola Timbaler del
Bruc
308 Escola Tomàs Moro

300 Escola Víctor Català

Escola d'Educació Infantil i
Primària

6

Escola d'Educació Infantil i
Primària

Carrer del Vesuvi, 35

326 Escola Palma de
Mallorca

159 Institut Escola
Antaviana

Escola d'Educació Infantil i
Primària

Rambla Caçador, 17

259 Escola Mestre Morera Carrer Perafita, 48

Escola Bressol

Escola d'Educació Infantil i
Primària

Carrer Vallcivera, 1

Carrer del Molí, 57

La Guineueta

La Prosperitat

Ciutat Meridiana
Porta

La Prosperitat
La Prosperitat

Carrer la Maladeta, 75-77 Porta
Carrer Joaquim Valls, 10
Carrer Arnau d’Oms, 4

La Prosperitat

Escola d'Educació Infantil i
Primària
Escola d'Educació Infantil i
Primària
Escola d'Educació Infantil i
Primària

Escola d'Educació Infantil i
Primària
Escola d'Educació Infantil i
Primària
Escola d'Educació Infantil i
Primària
Escola d'Educació Infantil i
Primària
Escola d'Educació Infantil i
Primària

Escola d'Educació Infantil i
Primària

Vilapicina i la Torre Escola d'Educació Infantil i
Llobeta
Primària

Carrer Miguel Hernández, Canyelles
11

Escola d'Educació Infantil i
Primària

Carrer Nou Barris, 12

Institut Escola

Carrer Font de Canyelles,
35

315 Institut Escola Artístic Carrer Artesania, 39-41
Oriol Martorell

Institut Escola Trinitat Carrer de la Pedrosa, 16Nova
18

158 Institut Escola Turó
de les Roquetes

Ciutat Meridiana

Carrar Alcántara, 22

La Prosperitat
Les Roquetes
La Guineueta

La Trinitat Nova
Les Roquetes

Escola d'Educació Infantil i
Primària
Institut Escola
Institut Escola
Institut Escola
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ID

Equipament

Adreça

Barri

Tipologia

ID

331 Escola d’Art Superior
de Disseny Deià

Carrer Ignasi Agustí, 2-4

Canyelles

303 CFA Prosperitat

329 Institut Escola
d'Hoteleria i Turisme
de Barcelona

Carrer Pintor Alsamora,
3-5

Porta

Institut d'Educació Secundària
Post-obligatòria (batxillerat i
cicle formatiu) i Centre
d’Estudis Universitaris

335 Institut Barcelona Congrés

328 Institut Flos i Calcat

Carrer del Baró
d’Esponellà, 1-15

Avinguda de Rio de
Janeiro, 92

301 Institut Galileo Galilei Carrer del Molí, 57
322 Institut Josep Pla

316 Institut La Guineueta

Institut d'Educació Secundària
Post-obligatòria (cicle
formatiu)

Vilapicina i la Torre Institut d'educació Secundària
Llobeta
Obligatòria i Post-obligatòria
Porta

La Prosperitat

Carrer de la Vall d’Ordesa, El Turó de la Peira
24

Institut d'educació Secundària
Obligatòria i Post-obligatòria
Institut d'educació Secundària
Obligatòria i Post-obligatòria
Institut d'educació Secundària
Obligatòria i Post-obligatòria

Carrer Artesania, 47-55

La Guineueta

263 Institut Pablo Ruiz
Picasso

Carrer Sant Feliu de
Codines, 1

Torre Baró

Institut d'educació Secundària
Obligatòria i Post-obligatòria

330 Institut Valldemossa

Carrer Pintor Alsamora,
7-9

Porta

Institut d'educació Secundària
Obligatòria i Post-obligatòria

336 Institut Manuel
Carrer Santa Fe, 2
Carrasco i Formiguera
302 Institut Sant Andreu

Carrer Badosa, 10

415 Institut Tecnològic de Carrer Aiguablava, 121
Barcelona
317 CEE Josep Pla

261 CEE Sant Joan de la
Creu

260 AFA Ciutat Meridiana Carrer Perafita, 1-3
(trasllat previst)
309 CFA Canyelles
311 CFA Freire

323 AFA Madrid

Vilapicina i la Torre Institut d'educació Secundària
Llobeta
Obligatòria i Post-obligatòria
La Prosperitat

Trinitat Nova

Passeig Fabra i Puig, 406- El Turó de la Peira
408
Avinguda dels Rasos de
Peguera, 234
Carrer Juan Ramón
Jiménez, 14
Via Favència, 254

Carrer Deià, 28-38
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Institut d'educació Secundària
Obligatòria i Post-obligatòria

Ciutat Meridiana
Ciutat Meridiana
Canyelles
Verdun
Porta

Institut d'educació Secundària
Obligatòria i Post-obligatòria
Institut d'Educació Secundària
Post-obligatòria (cicle
formatiu)
Centre d'Educació Especial
Centre d'Educació Especial

Aula de Formació de Persones
Adultes (AFA)
Centre de Formació de
Persones Adultes
Centre de Formació de
Persones Adultes

Aula de Formació de Persones
Adultes

Equipament

332 Escola de Música
Municipal Nou Barris

Adreça

Barri

Tipologia

Carrer Joaquim Valls, 82

La Prosperitat

Centre de Formació de
Persones Adultes

Porta

Centre de Normalització
Lingüística

Avinguda de Rio de
Janeiro, 11

333 Centre de
Carrer Rosselló i Porcel,
Normalització
12
Lingüística (CNL) Nou
Barris
324 Servei Educatiu de
Nou Barris (SEZ)

Carrer Nil, 27, 2n - 3r

Porta

Escola de Música

El Turó de la Peira

Serveis Educatius de Zona
(SEZ)

266 Escola Superior de
Carrer Aiguablava, 109Conservació i
113
Restauració de Béns
Culturals de Catalunya

La Trinitat Nova

Centre d'Estudis Universitaris

289 Centre Residencial
d'Acció Educativa
(CRAE) Joan Torras

318 Escola de Polítiques
Passeig Urrutia, 17
Socials i Urbanes
(EPSU) - (IGOP - UAB)

Can Peguera

Centre d'Estudis Universitaris

337 Universitat Nacional
Ensenyament a
Distància (UNED)

Avinguda de Rio de
Janeiro, 56-58

Porta

Centre d'Estudis Universitaris

Passeig Urrutia, 1

Can Peguera

Serveis educatius diversos

297 Residència Vilapicina
Centre Residencial
d'Acció Educativa
(CRAE)

Carrer Vilapicina, 91

Vilapicina i la Torre Serveis educatius diversos
Llobeta

Servei d'Orientació Pla Jove Nou Barris
(Espai Jove Les
Basses)

Carrer del Teide, 16-20

El Turó de la Peira

ID

Equipament

Adreça

71

65

82

Equipaments públics existents a l’àrea d’influència.

64

Serveis educatius diversos

Barri

Tipologia

Escola Mare Nostrum Passeig Valldaura, 12

Horta

Escola d'Educació Infantil i
Primària

Escola Ramón y Cajal

La Trinitat Vella

Escola d'Educació Infantil i
Primària

Escola Ramon
Berenguer III

Via Bàrcino, 90

Carrer Mare de Déu
Lorda, 25

La Trinitat Vella

Escola d'Educació Infantil i
Primària
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ID

Equipament

70

Secció d'Institut Josep Carrer Palafrugell, 3
Comas i Solà

66

CFA Trinitat Vella

Adreça

Barri

Tipologia

ID

Equipament

Adreça

Barri

Tipologia

La Trinitat Vella

Institut d'Educació Secundària
Obligatòria (ESO)

5

Centre de les Arts del
Circ Rogelio Rivel
(Ateneu Popular de 9
Barris )

Carrer Portlligat, 11-15

La Trinitat Nova

Institut d'Educació Secundària
Post-obligatòria (cicle formatiu)

362 Camí II

Carrer Vèlia, 28

Vilapicina i la
Torre Llobeta

Escola d'educació Primària i
Secundària Obligatòria

358 Escola Aloma i LLIPR
Petit Aloma

Carrer Torrent de Can
Piquer, 2

Porta

Escola d'educació Infantil,
Primària i Secundària Obligatòria

Carrer Madriguera, 38-42 La Trinitat Vella

Equipaments concertats i/o privats

Centre de Formació de Persones
Adultes

Com a informació complementària s’aporta una relació d’alguns equipaments que no són públics però que es
tenen en consideració en el balanç dels espais i serveis disponibles.
Àrea d’intervenció.
ID

Equipament

367 Alfa

195 Kuki's

412 LlIPR Babilandia2
413 LLIPR Petit Món

414 LLIPR Nemomarlin
353 La Lluna

347 LLIPR El Tren Groc
355 LLIPR Molina Blau
356 LLIPR Quitxalla
359 Magnòlia

411 Escola Infantil Dino
351 Grey

349 Prínceps 23 d'Abril
361 Bemen 3

363 Centre Català
Comercial - Nou
Barris

Adreça

Barri

Passatge Esperança, 7

Vilapicina i la
Torre Llobeta

Escola Bressol

Vilapicina i la
Torre Llobeta

Escola Bressol

Plaça del Garrigó, 1-3
Carrer Emili Roca, 21

Carrer Cartellà, 50-56
Passeig Maragall, 262
Carrer Borgonya, 6-8
Carrer Teresa de
Cofrents, 15

Passeig Valldaura, 166
Passeig Valldaura, 204

Vilapicina i la
Torre Llobeta
Vilapicina i la
Torre Llobeta
Vilapicina i la
Torre Llobeta
La Guineueta
Verdun

La Guineueta
La Guineueta

Carrer Emili Roca, 52-58 Porta
Carrer Brossa, 17

Porta

Carrer Artesania, 46

Verdun

Passeig Valldaura, 208

Carrer Cartellà, 48

Carrer Escòcia, 130
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Tipologia

Escola Bressol

Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol

348 Escola Pia - Luz
Casanova
352 Jesús Maria

338 Mare Alfonsa Cavín
350 Sant Ferran
340 Sant Lluís

357 Amor de Dios

Carrer Sabastida, 12

Carrer Almansa, 52-54
Rambla Caçador, 6-12

Avinguda dels Rasos de
Peguera, 57 bis
Carrer Joan Riera, 46

Carrer Arítjols, 12-14
Carrer del Teide, 27

364 Closa

Carrer Emili Roca, 22

366 FEDAC - Amílcar

Carrer Amílcar, 10

Escola Bressol

346 Valldaura

Escola d'Educació Infantil i
Primària

354 Molina

Carrer Santa Engràcia,
110

Institut d'Educació Secundària
Post-obligatòria (cicle formatiu)

8

Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol
Escola Bressol

La Guineueta

Escola d'Educació Infantil i
Primària

Vilapicina i la
Torre Llobeta

Institut d'Educació Secundària
Post-obligatòria (cicle formatiu)

Vilapicina i la
Torre Llobeta

365 Cor de Maria Sabastida

360 Santapau - Pifma

Musicart 102 Escola
de Música i Arts
Escèniques

Vilapicina i la
Torre Llobeta
Verdun

La Guineueta

Ciutat Meridiana
Verdun

La Prosperitat

Escola d'educació Infantil,
Primària i Secundària Obligatòria
Escola d'educació Infantil,
Primària i Secundària Obligatòria
Escola d'educació Infantil,
Primària i Secundària Obligatòria
Escola d'educació Infantil,
Primària i Secundària Obligatòria
Escola d'educació Infantil,
Primària i Secundària Obligatòria

El Turó de la Peira Escola d'Educació Infantil,
Primària, Secundària Obligatòria i
Post-obligatòria
Vilapicina i la
Torre Llobeta

Escola d'Educació Infantil,
Primària, Secundària Obligatòria i
Post-obligatòria

La Prosperitat

Escola d'Educació Infantil,
Primària, Secundària Obligatòria i
Post-obligatòria

Vilapicina i la
Torre Llobeta

Carrer Lorena, 61-63

La Guineueta

Carrer Artesania, 102

Verdun

Carrer Alella, 51

Escola d'educació Infantil,
Primària i Secundària Obligatòria

Porta

Escola d'Educació Infantil,
Primària, Secundària Obligatòria i
Post-obligatòria

Institut d'educació Secundària
Obligatòria i Post-obligatòria
Institut d'educació Secundària
Post-obligatòria
Escola de Música
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Àrea d’influència.
ID

Equipament

Adreça

Barri

Tipologia

91

La Salle Horta

Carrer Doctor
Letamendi, 63

Horta

Escola d'Educació Infantil i
Primària

69

Santísima Trinidad

Carrer Mare de Déu de
Lorda, 3-5

La Trinitat Vella

Carrer Campoamor, 49

Horta

Escola d'educació Infantil,
Primària i Secundària
Obligatòria

67

Centre Català
Comercial - Sant
Andreu

Via Bàrcino, 32

La Trinitat Vella

72

FEDAC - Horta

73

Immaculada
Concepció

Carrer Granollers, 28

Horta

Carrer Scala Dei, 1

Horta

Regina Carmeli

Carrer Eduard Toda, 37 Horta

92
93

Providencia del
Corazón de Jesús
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Institut d'Educació Secundària
Post-obligatòria (cicle formatiu)

Escola d'Educació Infantil,
Primària, Secundària Obligatòria
i Post-obligatòria
Escola d'Educació Infantil,
Primària, Secundària Obligatòria
i Post-obligatòria
Escola d'Educació Infantil,
Primària, Secundària Obligatòria
i Post-obligatòria
Escola d'Educació Infantil,
Primària, Secundària Obligatòria
i Post-obligatòria
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B.

CRITERIS I REFERÈNCIES PER FIXAR LES DOTACIONS D’EQUIPAMENTS

El percentatge d’escolarització a batxillerat en centres públics al districte és del 36,1% i a la ciutat és del
33,6%.

Els estàndards i referències d’aquest apartat es basen en les dades corresponent a l’alumnat del curs 2016-

No es disposen dades de la taxa d’escolarització de 16 a 17 anys a cicles formatius al districte. A la ciutat és
del 135,7%, donada l’àmplia oferta de cicles de la ciutat i l’elevada mobilitat d’alumnat d’altres poblacions
properes.

2017 publicades pel Consorci d’Educació de Barcelona i a les normatives vigents 8.
Educació infantil. Escoles Bressol

No es disposen dades del percentatge d’escolarització en centres públics de cicles formatius al districte . A la
ciutat és del 59,2%.

El percentatge d’escolarització de la població de 0 a 2 anys al districte és del 37,2% i al conjunt de la ciutat
del 43,9%.

La ràtio d’alumnes per aula és de 35 nois/es en el cas de Batxillerat.

Nou Barris, escolaritza el 26,2% en EEBB públiques i Barcelona ciutat escolaritza el 20,7% en les EEBB
públiques.

Als barris del Districte de Nou Barris hi ha una població de 0 a 2 anys de 4.238 infants 9.

Educació infantil i primària (de 3 a 11 anys)

La taxa d’escolarització de la població de 3 a 11 anys al districte és del 82,3%. A la ciutat és del 98,7%.
El percentatge d’escolarització en centres públics al districte és del 48,4% i a la ciutat és del 43,3%.

La ràtio d’alumnes per aula és de 25 nens/es.

Als barris del Districte de Nou Barris hi ha una població de 3 a 11 anys de 13.220 nens/es 10.

Educació secundària obligatòria (de 12 a 15 anys)

La taxa d’escolarització de la població de 12 a 15 anys al districte és del 96,7% i al conjunt de la ciutat és del
106,9%.
El percentatge d’escolarització en centres públics al districte és del 57,2% i a la ciutat és del 38,4%.

La ràtio d’alumnes per aula és de 30 nois/es.

Als barris del Districte de Nou Barris hi ha una població de 12 a 15 anys de 5.550 nois/es 11.

Als barris del Districte de Nou Barris hi ha una població de 16-17 anys de 2.746 nois/es 12.
Alguns criteris generals que s’han tingut en compte:

Al document de Mapa Escolar dels ensenyaments bàsics de la ciutat de Barcelona. –Document de criteris– 13 hi
ha tres criteris a considerar:
- Millorar la cobertura del sector públic a Primària i Secundària a tots els districtes.
- El fet de garantir, a nivell de capacitat, la continuïtat de les places de 6è. De primària al 1r. D’ESO
pública.
- Preveure les necessitats constructives derivades de les noves actuacions urbanístiques planificades per
l’Ajuntament de Barcelona.
Escoles de Música

Es tendeix a considerar la necessitat d’una escola de música pública per districte. L’Ajuntament de Barcelona
fomenta la creació d’escoles de música amb el repte de constituir una xarxa pública amb presència a tots els
Districtes de la ciutat, que en el curs 2016-2017 compta amb 5 escoles en funcionament als districtes d’Horta
Guinardó, Sarrià Sant Gervasi, Eixample, Nou Barris i Sant Andreu.

Educació secundària postobligatòria

La taxa d’escolarització de la població de 16 a 17 anys a batxillerat al districte és del 52,8% i al conjunt de la
ciutat és del 89,2%.
La ràtio de 25 alumnes per aula d’educació primària i 30 alumnes per aula d’educació secundària obligatòria, són els que
estableix la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació. La ràtio de 35 alumnes per aula en l’educació secundària
obligatòria s’estableix al Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, pel qual s’estableixen els requisits mínims de centres que
imparteixen els ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, de la primària i de la secundària. Aquests criteris també
es recullen al Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els
ensenyaments sufragats amb fons públics. No s’ha aplicat el sostre d’augment fins a un 20% la capacitat d’alumnes per
aula, fixat en el Reial Decret-llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en
l’àmbit educatiu.

8

Font: Ajuntament de Barcelona, Departament d’Estadística, Lectura del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de
2016.
9

10

Ídem anterior.

12

11

Ídem anterior.

13
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Ídem anterior.
Aprovat pel Consorci d’Educació de Barcelona el 10 de maig de 2006.
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C.

NECESSITATS FUTURES D’EQUIPAMENTS
Equipaments existents

Propostes

EEBB
14 Escoles Bressol públiques amb 1.094 places

Educació. Infantil i Primària
25 Escoles d’Educació Infantil i Primària (4 són
Institut Escola) amb 37 línies d’oferta i 7.869
places.
Ed. Secundària obligatòria
14 Instituts d’Educació Secundària Obligatòria (4
són Institut Escola) amb 32 línies d’oferta i 3.724
places.

Dotació final
17 Escoles Bressol Municipals

1 Nova Escola Bressol Municipal
Guineueta – Can Peguera
1 Nova Escola Bressol Vilapicina
i Torre Llobeta
1 Nova Escola Bressol Trinitat
Nova

Nova Escola Bressol Municipal que donarà servei als barris de Vilapicina i Torre Llobeta i Porta.

1 ampliació (Institut Antaviana)

25 Escoles d’Educació Infantil i
Primària

1 ampliació (Institut Antaviana)

14 Instituts d’Educació Secundària
Obligatòria

11 Instituts públics amb Batxillerat

Ensenyaments postobligatoris (cicles
formatius)
5 centres públics amb 60 línies d’oferta i 3.251
places.

5 Instituts públics amb cicles
formatius

6 Aula / Centres de Formació de Persones
Adultes
1 Escola Municipal de Música

1 Centre de Normalització Lingüística (CNL)

Trasllat i ampliació Aula de
Formació de Persones Adultes
(Zona Nord)

1 Serveis Educatius de Zona (SEZ)
3 Centres d’Estudis Universitaris

2 Centre Residencials d’Acció Educativa (CRAE)
Servei d’Orientació - Pla Jove Nou Barris (Espai
Jove Les Basses)
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Fixant l’objectiu d’escolarització en centres públics igual a la mitjana del Districte de Nou Barris en el 26,2%, per a la
població infantil de 0 a 2 anys de l’àrea d’intervenció de 4.238 nens/es es requereixen 1.110 places públiques.
Hi ha dèficit de 6 places.
Aquest dèficit és pot veure incrementat amb l’arribada de la població de les noves construccions d’habitatges previstes al
Districte de Nou Barris.
Nova Escola Bressol Municipal que donarà servei als barris de Guineueta i Can Peguera.

Ensenyaments postobligatoris (batxillerat)
11 Instituts d’Educació Secundària Obligatòria
amb 20 línies de Batxillerat i 1.280 places

2 Centres d’Educació Especial

Observacions

2 Centres d’Educació Especial

6 Aula / Centres de Formació de
Persones Adultes

Nova Escola Bressol Municipal que donarà servei al barri de Trinitat Nova.

3 escoles públiques ubicada fora del Districte de Nou Barris.
Hipòtesi d’Escolarització del 100% de la franja d’edat.
Fixant l’objectiu d’escolarització en centres públics igual a la mitjana del Districte de Nou Barris en el 48,4%, per a la
població de 3 a 11 anys de l’àrea d’intervenció de 13.220 nens/es, es requereixen 6.399 places públiques.
No hi ha dèficit.
Ampliació de l’Institut Escola Antaviana.
1 institut d’ESO públic ubicat fora del Districte de Nou Barris.
Hipòtesi d’Escolarització del 100% de la franja d’edat.
Fixant l’objectiu d’escolarització en centres públics igual a la mitjana del Districte de Nou Barris en el 57,2%, per a la
població de 12 a 15 anys de l’àrea d’intervenció de 5.550 joves, es requereixen 3.175 places públiques.
No hi ha dèficit.
Ampliació de l’Institut Escola Antaviana.

El curs 2018-2019 ha entrat en funcionament línies de Batxillerat Artístic.
Hipòtesi d’Escolarització del 80% de la franja d’edat
Fixant l’objectiu d’escolarització en centres públics igual a la mitjana del Districte de Nou Barris en el 36,1%, pel 80% de
la població de 16 a 17 anys de l’àrea d’intervenció de 2.746 joves, es requereixen 794 places públiques.
No hi ha dèficit.
Hipòtesi d’Escolarització del 80% de la franja d’edat.
Fixant l’objectiu d’escolarització en centres públics igual a Barcelona ciutat en el 59,2%, pel 80% de la població de 16 a
17 anys de l’àrea d’intervenció de 2.746 joves, es requereixen 1.299 places públiques.
No hi ha dèficit.
AFA Zona Nord, previst el seu trasllat i ampliació a l’edifici de l’Institut Picasso, projecte en redacció.

1 Escola Municipal de Música

1 Centre de Normalització Lingüística
(CNL)
1 Serveis Educatius de Zona (SEZ)
3 Centres d’Estudis Universitaris
2 Centre Residencials d’Acció
Educativa (CRAE)

Servei d’Orientació - Pla Jove Nou
Barris (Espai Jove Les Basses)
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4.4. ÀMBIT D’ESPORTS
A.

EQUIPAMENTS EXISTENTS

ID

En l’àmbit d’Esports hi ha 24 equipaments distribuïts de la següent manera:
•

•

22 equipaments són de titularitat pública.
o 18 a l’àrea d’intervenció.
o 4 a l’àrea d’influència.
2 equipaments són de titularitat privada a l’àrea d’intervenció.

Equipaments públics existents a l’àrea d’intervenció

ID

Equipament

Adreça

Barri

Tipologia

Avinguda dels Rasos de Peguera, Ciutat Meridiana
242
Carrer Rosselló i Porcel, 7

Porta

Complex
Esportiu
Municipal

226 Centre Esportiu Municipal
Cotxeres Borbó

Carrer Ramon Albó, 41-57

Vilapicina i la
Torre Llobeta

Complex
Esportiu
Municipal

203 Centre Poliesportiu Municipal
Artesania

Carrer Artesania, 63

222 Centre Esportiu Municipal Turó Carrer Sant Iscle, 50
de la Peira

205 Centre Esportiu Municipal La
Guineueta

Carrer Castor, 1-11

La Guineueta

202 Pistes poliesportives Antoni
Gelabert

Via Favència, 230 A

Les Roquetes

225 Poliesportiu Municipal Virrei
Amat

Carrer Joan Alcover, 6

200 Poliesportiu Municipal
Valldaura
21

Espai Esportiu Campillo de la
Virgen

204 Camp Municipal de Futbol
Canyelles

Carrer Baltasar Gracián, 9-15

C/ Brull, 2

Carretera Alta de les Roquetes,
55-63

La Prosperitat
Vilapicina i la
Torre Llobeta
Torre Baró
Canyelles

198 Camp Municipal de Futbol Ciutat Avinguda dels Rasos de Peguera, Ciutat Meridiana
Meridiana
232
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Complex
Esportiu
Municipal

El Turó de la Peira Complex
Esportiu
Municipal
Canyelles

Adreça

Barri

Tipologia

201 Camp Municipal de Futbol Nou
Barris

Via Júlia, 170-172

La Prosperitat

Camp de futbol

206 Camp Municipal de Futbol Turó
de la Peira

Carrer Beret, 5

El Turó de la Peira Camp de futbol

168 Rocòdrom Roquetes

Plaça Salvador Puig Antich

224 Camp Municipal de Futbol Porta Passeig Andreu Nin, 22

197 Centre Esportiu Municipal Can
Cuiàs
223 Centre Esportiu Municipal Can
Dragó

Equipament

Complex
Esportiu
Municipal
Complex
Esportiu
Municipal

Pista
Poliesportiva
Pavelló
Poliesportiu
Pavelló
Poliesportiu

Espai esportiu

Camp de futbol
Camp de futbol

196 Camp Municipal de Futbol
Vallbona

169 Parc Esportiu Urbà Nou Barris

Carrer d'Oristà, 8-10

Via Favència, 186 A

Porta

Camp de futbol

Vallbona

Camp de futbol

Canyelles

Espais
esportius
urbans

Les Roquetes

Espais
esportius
urbans

Equipaments públics existents a l’àrea d’influència.

Barri

Tipologia

119 Centre Esportiu Municipal Horta Carrer Feliu i Codina, 27

Horta

112 Centre Esportiu Municipal
Trinitat Vella

Via Bàrcino, 84-86

La Trinitat Vella

Complex
Esportiu
Municipal

117 Camp Municipal Futbol Trinitat
Vella

Via Bàrcino, 104

ID

Equipament

Adreça

118 Camp Municipal de Futbol Horta Carrer Feliu i Codina, 35-37

Horta

La Trinitat Vella

Complex
Esportiu
Municipal

Camp de futbol
Camp de futbol

Equipaments concertats i/o privats

Com a informació complementària s’aporta una relació d’alguns equipaments que no són públics però que es
tenen en consideració en el balanç dels espais i serveis disponibles.
Àrea d’intervenció.
ID

Equipament

228 Fundació Brafa

234 Gimnàs Barcelona Heron City
Can Dragó

Adreça

Barri

Tipologia

Carrer Artesania, 75

Les Roquetes

Complex
Esportiu

Passeig Andreu Nin, 31-49

Porta

Instal·lació
esportiva
especialitzada
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B.

CRITERIS I REFERÈNCIES PER FIXAR LES DOTACIONS D’EQUIPAMENTS

Com a referències principals es sintetitzen:

a) En l’àmbit de Catalunya s’ha elaborat el Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya
(PIEC) 14 (2005) i els Estudis de localització de les instal·lacions de la xarxa bàsica del PIEC de la Generalitat
de Catalunya. Consell Català de l’Esport (2008). Actualment, el Consell General de l’Esport ha iniciat un
procés de treball per actualitzar el PIEC, amb l’objectiu adaptar la normativa a la realitat actual i al

El Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona 2012-2022, tracta la xarxa d’equipaments esportius incorporant els de
titularitat pública i privada i planteja un temps homogeni d’accés de 10 minuts a peu des de tota la trama urbana
de la ciutat.
A més de plantejar la millora de la dotació d’equipaments (instal·lacions convencionals), posa èmfasi en l’ús de
l’espai públic coma suport a la cohesió social i proposa la previsió d’espais per la pràctica de l’esport quan es
dissenya una nova plaça o parc. Igualment exposa la conveniència de promoure l’ús social dels espais esportius
dels centres educatius en horari no lectiu.

planejament territorial desplegat des de la seva aprovació (2005), així fer una estimació de quina
infraestructura esportiva serà necessària per a la població de 2026, que és l’escenari demogràfic que s’ha
fixat en els treballs de revisió. En aquests treballs també es planteja redefinir la normativa i els criteris a
aplicar en els programes d’inversió pública en equipaments esportius.
b) En l’àmbit de ciutat es disposa del Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona (2003), elaborat per l’Ajuntament
de Barcelona, que defineix els grans eixos d’actuació en aquest àmbit, el Pla Estratègic de l’Esport de
Barcelona 2012-2022. Ajuntament de Barcelona (2012)
Segons les directrius del PIEC, la població usuària d’una instal·lació esportiva és majoritàriament aquella que viu o
treballa a uns 600 metres aproximadament (menys de 15 minuts caminant).
El Pla d’Equipaments esportius, tal i com preveu el PIEC, ha de partir d’una xarxa bàsica que permeti la utilització
per part de tots els col·lectius: escolar, esportistes de competició i població practicant i que tinguin caràcter
permanent. Així mateix, planteja la relació entre el cost de l’equipament i el nivell d’utilització que aquest permet.
En aquest sentit, es planteja que els ciutadans tinguin un complex esportiu (ja sigui de la xarxa pública com de la
privada) a un temps no superior als 15 minuts caminant.
Posteriorment, en el PAM 2008-2011 (2008), l’Ajuntament de Barcelona revisa els anteriors criteris de proximitat,
situant un centre esportiu municipal a uns 400 metres de les llars (menys de 10 minuts caminants). En la mateixa
línia, en els PAM posteriors, l’Ajuntament de Barcelona aposta per ampliar la xarxa d’equipaments esportius per
tal d’augmentar la proximitat de l’esport a la ciutadania.
Els Estudis de localització de les instal·lacions de la xarxa bàsica del PIEC del 2008 estableixen el “Cens
d’equipaments esportius de Catalunya” (CEEC) i els “Mapes d’instal·lacions i equipaments esportius del Municipi”
(MIEM) com a eines per la gestió i planificació dels diferents àmbits territorials i tipus d’instal·lació, assenyalant les
mitjanes de cobertura preteses per cada tipus d’equipament per grandària de la població quan la xarxa bàsica
estigui completa.
Tipus d’instal·lació

14

Mitjana de cobertura a
Catalunya

Mitjana de cobertura a poblacions >500.000
hab.

ATL-Camps d’atletisme

67.752 habitants

122.367 habitants

PCO-Piscines cobertes

24.915 habitants

27.908 habitants

CAM-Camps esportius

8.544 habitants

20.394 habitants

SAL-Sales esportives

5.820 habitants

6.440 habitants

PAV-Pavellons esportius

9.547 habitants

21.210 habitants

POL-Pistes poliesportives.

2.626 habitants

4.850 habitants

Decret 95/2005, de 31 de maig,. (DOGC núm. 4397 - 02/06/2005)
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C.

NECESSITATS FUTURES D’EQUIPAMENTS
Equipaments existents

Propostes

6 complexos esportius municipals

6 pistes poliesportives
2 pavellons poliesportius

4 piscines
6 camps de futbol
1 Rocòdrom
1 Skate parc

Trasllat i millora CEM Artesania
Trasllat i millora CEM Can Cuiàs
Cobertura pista poliesportiva CEM
Guineueta
Reforma i millora pista poliesportiva Can
Peguera
Millora espai esportiu Campillo de la Virgen
(Torre Baró)
1 Nou Pavelló poliesportiu a Can Cuiàs
1 Nou Pavelló poliesportiu a Artesania
1 Nou Pavelló poliesportiu a Zona Centre
1 piscina (Zona Centre)
Trasllat camp futbol (Canyelles)
1 gimnàs d’ús escolar (Prosperitat)
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Dotació final
6 complexos esportius

6 pistes poliesportives
5 pavellons poliesportius

5 piscines
6 camps de futbol

1 Rocòdrom
1 Skate parc
1 gimnàs d’ús escolar

Observacions
Aquests complexos, en conjunt, disposen de les següents instal·lacions: 6 piscines
cobertes, 1 piscina descoberta, 10 pistes poliesportives, 18 sales, 1 pista de pàdel, 2
pistes de front tennis, 1 pista d’atletisme, 1 zona d’escalada, 1 circuit de fúting, 2 pistes
de petanca, 1 pista especialitzada, 1 camp de pràctiques de golf i 1 camp de futbol.
No hi ha dèficit.
Nou CEM Artesania, projecte en redacció .
Nou CEM Can Cuiàs, amb trasllat i millora.
Prevista la cobertura de la pista poliesportiva de CEM Guineueta, projecte en redacció,
previst l’inici d’obres en el primer trimestre de 2019.
Reparació i posada en funcionament de les pistes poliesportives Can Peguera, previst
en el Pla de Futur Can Peguera – Balcó d’Equipaments, projecte en redacció.
Instal·lació de pèrgola a l’espai esportiu de Campillo de la Virgen, projecte en redacció i
inici d’obres el primer trimestre de 2019.
Hi ha manca de pavellons.
Els 2 pavellons contenen 2 pistes poliesportives i 2 rocòdroms.
Nou pavelló s’integra en l’ampliació del CEM Can Cuiàs.
Nou pavelló s’integra en l’ampliació del CEM Artesania.
Nou pavelló poliesportiu a la Zona Centre, pendent d’ubicació.
Nou equipament a Zona Centre
No hi ha dèficit.
Trasllat del Camp de Futbol Canyelles, previst en el planejament.
L’equipament d’Ideal Plàstica Flor inclourà un gimnàs per cobrir les necessitats de
l’Escola Víctor Català i altres entitats.
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4.5. ÀMBIT DE SALUT
A.

EQUIPAMENTS EXISTENTS

ID

En l’àmbit de Salut hi ha 19 equipaments de titularitat pública distribuïts de la següent manera:
•
•

17 a l’àrea d’intervenció.
2 a l’àrea d’influència.

Equipament

Adreça

Barri

Tipologia

278 Hospital de Dia 9 Barris

Carrer Almansa, 43-45

Verdun

239 CAS Nou Barris

Via Favència, 379

La Trinitat Nova

Centre de Salut
Mental per Infants i
Joves (CSMIJ)

173 Centre Integral de Salut
Cotxeres

Avinguda Borbó, 18-30

Vilapicina i la
Torre Llobeta

Equipaments públics existents a l’àrea d’intervenció.
Adreça

Barri

Tipologia

237 CAP Ciutat Meridiana

Carrer Sant Feliu de Codines, 2

Torre Baró

Centre d'Atenció
Primària (CAP)

251 CAP Guineueta

Passeig Valldaura, 135

La Guineueta

Centre d'Atenció
Primària (CAP)

409 Unitat de Recursos
Carrer Vila-seca, 1-3
Comunitaris Dr. Pi i Molist

Centre d'Atenció
Primària (CAP)

ID

ID

10

Equipament

CAP Cotxeres (Centre
Avinguda Borbó, 18-30
Integral de Salut Cotxeres)

249 CAP Rio de Janeiro

250 CAP Roquetes Canteres
254 CAP Turó

238 CAP Xafarines
37

Avinguda de Río de Janeiro, 8391
Carrer Garigliano, 23-27
Carrer Cadí, 58-62

Carrer Chafarinas, 2

CUAP Cotxeres (Centre
Avinguda Borbó, 18-30
Integral de Salut Cotxeres)

252 CSMA Nou Barris Nord

Passeig Valldaura, 214-216

255 CSMA Nou Barris Sud
(Centre Integral de Salut
Cotxeres)

Avinguda Borbó, 18-30

36

Avinguda Borbó, 18-30

253 CSMIJ Nou Barris Nord SAR

CSMIJ Nou Barris Sud
(Centre Integral de Salut
Cotxeres)

Passeig Valldaura, 214-216, 1r
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Vilapicina i la
Torre Llobeta
La Prosperitat
Les Roquetes

Centre d'Atenció
Primària (CAP)
Centre d'Atenció
Primària (CAP)

El Turó de la Peira Centre d'Atenció
Primària (CAP)
La Trinitat Nova

Centre d'Atenció
Primària (CAP)

La Guineueta

Centre de Salut
Mental per Adults
(CSMA)

Vilapicina i la
Torre Llobeta

Vilapicina i la
Torre Llobeta
La Guineueta

Vilapicina i la
Torre Llobeta

Centre d'Urgències
d'Atenció Primària
(CUAP)

9

Espai Social de Salut
Comunitària Guineueta
(CAP Guineueta)

Passeig Valldaura, 135

La Guineueta
Can Peguera

Centre d'Atenció
Drogodependències
(CAS)
Serveis de Salut
diversos
Serveis de Salut
diversos
Serveis de Salut
diversos

Equipaments públics existents a l’àrea d’influència.
Adreça

Barri

Tipologia

172 CUAP Horta

Carrer Sant Gaudenci, 21

Horta

Centre d'Urgències
d'Atenció Primària (CUAP)

Equipament

410 CUAP Casernes Sant
Andreu

Carrer Fernando Pessoa, 47-51

Sant Andreu

Centre d'Urgències
d'Atenció Primària (CUAP)

Centre de Salut
Mental per Adults
(CSMA)

Centre de Salut
Mental per Infants i
Joves (CSMIJ)
Centre de Salut
Mental per Infants i
Joves (CSMIJ)
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Pel que fa als Centres d’atenció primària:

 Centres de salut mental per adults (CSMA): 1 psiquiatre per 16.600 habitants, 1 psicòleg per 21.000

La normativa 15 estableix una Àrea Bàsica de Salut (ABS) com a demarcació geogràfica amb uns 25.000

 Centres de salut mental per a infants i joves (CSMIJ): 1 psiquiatre per 55.500 habitants, 1 psicòleg

B.

CRITERIS I REFERÈNCIES PER FIXAR LES DOTACIONS D’EQUIPAMENTS

habitants, 1 diplomat en infermeria per 23.500 habitants i 1 treballador social per 50.000 habitants.

per 27.400 habitants, 1 diplomat en infermeria per 200.000 habitants i 1 treballador social per 200.000

habitants que es delimiten per factors geogràfics, socials i epidemiològics.

En el document Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública. Els serveis per a la salut: mirant cap al futur.

Generalitat de Catalunya. Departament de Salut (2010) indica mantenir com a criteris orientatius una ABS
entre 5.000 i 25.000 habitants i, excepcionalment, en l’àmbit urbà fins a 40.000 habitants.

En aquest marc els Equip d’Atenció Primària (EAP) formats per metges de medicina general o capçalera,

pediatres, odontòlegs–estomatòlegs, personal d’infermeria, assistents socials i personal administratiu donen
servei a través dels Centre d’Atenció Primària (CAP).

Les Àrees Bàsiques de Salut de la zona d’intervenció amb el detall de les divisions i de la població 16 que

atenen, són:
-

8A Vilapicina (10.000 habitants) i 8C. Turó de la Peira (14.022 habitants).
8B Porta (11.906 habitants), 8D. Prosperitat (15.753 habitants) i 8E Verdun (18.405 habitants).
8F. Guineueta (25.549 habitants).
8G. Roquetes-Canteres (16.535 habitants).
8H. Ciutat Meridiana (15.250 habitants).
8I. Xafarines (17.864 habitants).
8J. Cotxeres (24.474 habitants).

Els Centres d’Atenció Primària de la zona d’intervenció i d’influència són:
-

CAP Ciutat Meridiana, que dóna servei a les ABS 8H Ciutat Meridiana.
CAP Cotxeres, que dóna servei a les ABS 8J Cotxeres.
CAP Guineueta, que dóna servei a les ABS 8F Guineueta.
CAP Rio de Janeiro, que dóna servei a les ABS 8B Porta, 8D Prosperitat i 8E Verdun.
CAP Roquetes Canteres, que dóna servei a les ABS 8G Roquetes Canteres.
CAP Turó, que dóna servei a les ABS 8C Turó i 8A Vilapicina.
CAP Xafarines, que dóna servei a les ABS 8I Xafarines.

habitants.

Actualment el Districte de Nou Barris compta amb els serveis del Centre de Salut Mental d’Adults de Nou Barris
Nord i Nou Barris Sud, del Centre de Salut Mental d’Infants i Joves de Nou Barris Nord – SAR i Nou Barris Sud,
l’Hospital de Dia de Nou Barris.

Pel que fa als Centres d’atenció i seguiment de drogodependències (CAS): segons diversos documents

(Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2013-16. (2013), el Pla operatiu d’integració de les addiccions a la

xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona 2010-2014 (2010) el Pla director de salut mental i addiccions de

Catalunya (2006), entre altres) per definir el número d’equipaments que necessita la ciutat i els districtes on

s’ubiquen es tindrà en compte la prevalença de residents consumidors de drogues en cadascun dels districtes
de la ciutat a partir de l’Índex de consum problemàtic de drogues (ICPD).

D’acord amb el de la Generalitat de Catalunya, l’atenció a les drogodependències serà integrada a la xarxa
sanitària i dels serveis de la ciutat (tant atenció primària, especialitzada, etc.) i especialment a la salut mental.
Actualment el Districte de Nou Barris, compta amb el CAS Nou Barris.

Pel que fa als Centres d’Urgències d’Atenció Primària:




El CUAP Horta dóna servei d’atenció a les demandes urgents en atenció primària, radiologia,
traumatismes i analítiques.

El CUAP Cotxeres Sant Andreu dóna cobertura a una part de la població del districte,
complementant-se amb CUAP Cotxeres i CUAP Horta.

Pel que fa a altres serveis sanitaris:

Pel que fa als Centres de salut mental: els estàndards existents fan referència a la composició i ràtios dels



equips bàsics dels centres, i no als equipaments. Les ràtios orientatives 17 per dimensionar-los són:

LLEI 15/1990, de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya (LOSC) / Decret 10/2013 de delimitació de les regions
sanitàries i dels sectors sanitaris del Servei Català de la Salut. (DOGC 6287 de 1-2-2013)

El CUAP Cotxeres dóna servei d’urgències d’atenció primària.

El Centre Integral de Salut Cotxeres, engloba un centre d’urgències, un centre d’atenció primària
(CAP), un Servei de Rehabilitació, un Centre Sociosanitari, un Hospital de Dia, una Àrea de Suport
al diagnòstic, un Servei de Salut Mental, una unitat d’Atenció a la Salut Sexual i Reproductiva de
suport a l’atenció primària

15

16

Font: Dades del Registre Central d’Assegurats, del Servei Català de Salut, 2017 publicades per la Regió Sanitària de

Barcelona. Consorci Sanitari de Barcelona (2018).
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Ordre 166/2002 de 13 de maig, per la qual es regulen els estàndards de qualitat que han de complir els centres, serveis i
establiments de salut mental d’utilització pública de Catalunya.
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C.

7 CAP

L’Espai Social de Salut Comunitària Guineueta realitza el servei de promoció d’hàbits
saludables, prevenció de malalties i activitats comunitàries.

La Unitat de Recursos Comunitaris Dr. Pi i Molist disposa d’un Servei de Rehabilitació
comunitària amb 99 places concertades.
L’Hospital de la Vall d’Hebron i l’Hospital de Sant Rafael (adreça) dóna servei d’urgències
d’atenció primària al districte de Nou Barris.

NECESSITATS FUTURES D’EQUIPAMENTS
Equipaments existents

Propostes

3 CUAP
2 CSMA
1 CAS

Centre Integral de Salut

Observacions

7 CAP

3 CUAP
2 CSMA

2 CSMIJ

Hospital de Dia

Dotació final

2 CSMIJ
Trasllat i millora CAS

Espai Social de Salut Comunitària
Unitat de Recursos Comunitaris
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Hospital de Dia
1 CAS

Centre Integral de Salut

Espai Social de Salut Comunitària
Unitat de Recursos Comunitaris

Previst el trasllat del CAS Nou Barris a una altra ubicació, recollit en el Pla Municipal de
Drogues vigent.
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4.6. ÀMBIT D’ATENCIÓ I INCLUSIÓ SOCIAL
A.

EQUIPAMENTS EXISTENTS

ID

En l’àmbit d’Atenció i Inclusió Social hi ha 36 equipaments distribuïts de la següent manera:
•

•

24 equipaments són de titularitat pública.
o 23 a l’àrea d’intervenció.
o 1 a l’àrea d’influència.
12 equipaments són de titularitat concertada/ privada.
o 8 a l’àrea d’intervenció.
o 4 a l’àrea d’influència.

Equipaments públics existents a l’àrea d’intervenció.

ID

Equipament

Barri

Tipologia

257 CSS Ciutat Meridiana Torre Baró - Vallbona

Avinguda dels Rasos de
Peguera, 25

Ciutat Meridiana

Centre de Serveis
Socials (CSS)

150 CSS Porta - Vilapicina i
Torre Llobeta

Carrer de la Selva, 57

Porta

Centre de Serveis
Socials (CSS)

149 CSS Guineueta - Verdun - Carrer Enric Casanovas, 73Prosperitat
77
148 CSS Roquetes - Trinitat
Nova - Canyelles

Carrer Vidal i Guasch, 76-78

151 CSS Turó de la Peira- Can Carrer de la Selva, 61
Peguera
(trasllat previst)
13

Associació Ca n'Ensenya

282 Centre de Primera
Acollida de Nou Barris
38
19

Carrer Beret, 82

Carrer Marie Curie, 20

EAIA Nou Barris (CSS
Carrer Vidal i Guasch, 76-78
Roquetes - Trinitat Nova
- Canyelles)

Antena CDIAP – EIPI Nou Avinguda Escolapi Càncer, 5
Barris (Casal de Barri
Torre Baró)

279 CDIAP - EIPI Nou Barris

Carrer Luz Casanova, 11,
baixos
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La Prosperitat

Les Roquetes
Porta

Can Peguera

La Guineueta

Les Roquetes
Torre Baró
Verdun

Centre de Serveis
Socials (CSS)
Centre de Serveis
Socials (CSS)
Centre de Serveis
Socials (CSS)
Centre d'inclusió
social
Centre d'inclusió
social

Equip d'Atenció a la
Infància i
l'Adolescència (EAIA)
Centre de
Desenvolupament
Infantil i d'Atenció
Precoç (CDIAP)
Centre de
Desenvolupament
Infantil i d'Atenció
Precoç (CDIAP)

Adreça

Barri

Tipologia

281 PIAD Nou Barris (Seu del Plaça Major de Nou Barris, 1 La Guineueta
Districte de Nou Barris)

Punt d'Informació i
Atenció a les Dones
(PIAD)

284 Centre Ocupacional Can
Carreras - ASPROSEAT

Centre Ocupacional

84

Adreça

Equipament

97

Antena PIAD Nou Barris
Zona Nord (CSS Ciutat
Meridiana - Torre Baró Vallbona)

Avinguda dels Rasos de
Peguera, 25

Ciutat Meridiana

Llar Residència
Barcanova

Carrer Ogassa, 12-14
Carrer Amílcar, 36

Can Peguera

280 Llar Residència Valldaura Passeig Fabra i Puig, 443
96
23

Banc Solidari de Material Carrer Manuel Sanchis
Ortopèdic
Guarner, 14-16 Local
Centre de distribució
d'aliments Ciutat
Meridiana

Vilapicina i la Torre
Llobeta
La Guineueta
Porta

Carrer Vallcivera, 12

Ciutat Meridiana

Carrer Manuel Sanchis
Guarner, local 9

Porta

Carrer Marie Curie, 16

La Guineueta

405 Distribució Solidària
d’Aliments (DISA) Nou
Barris

Carrer de la Selva, 55

Porta

39

Carrer de Robert Robert, 8

177 Centre Paidós Porta

175 Servei d'Atenció,
Recuperació i Acollida
(SARA)

290 Llar - Residència / Unitat Carrer Vila-seca, 1-3
de Recursos Comunitaris
Dr. Pi i Molist

Can Peguera

406 Centre Obert Ubuntu

Ciutat Meridiana

Centre Obert Muntanyès

Carrer Perafita, 48

Verdun

Punt d'Informació i
Atenció a les Dones
(PIAD)

Llar - Residència per
persones amb
discapacitat
Llar - Residència per
persones amb
discapacitat
Serveis d'Atenció i
Inclusió Socials
diversos

Serveis d'Atenció i
Inclusió Socials
diversos
Serveis d'Atenció i
Inclusió Socials
diversos
Serveis d'Atenció i
Inclusió Socials
diversos

Serveis d'Atenció i
Inclusió Socials
diversos
Serveis de Salut
diversos
Centre Obert

Centre Obert
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Equipaments públics existents a l’àrea d’influència.

ID

Equipament

104 Antena PIAD Trinitat
Vella (Centre Cívic
Trinitat Vella)

Àrea d’influència.

Adreça

Barri

Tipologia

Carrer Foradada, 36-38

La Trinitat Vella

Punt d'Informació i
Atenció a les Dones
(PIAD)

Equipaments concertats i/o privats

Com a informació complementària s’aporta una relació d’alguns equipaments que no són públics però que es
tenen en consideració en el balanç dels espais i serveis disponibles.
Àrea d’intervenció.
ID

Equipament

Adreça

Barri

Tipologia

83

Fundació Els Tres Turons Carrer Pintor Casas, 22
- Local Pintor Casas

Vilapicina i la Torre
Llobeta

Centre Ocupacional

Carrer Petrarca, 14-16

Vilapicina i la Torre
Llobeta

Centre Ocupacional

Carrer Vidal i Guasch, 76-78

Roquetes

341 GSISS Barcanova SCCL

Carrer Escultor Llimona, 46- Vilapicina i la Torre
48, baixos
Llobeta

368 TEB Verdum

Carrer Artesania, 57-59

296 STO Grupdem SCCL

4

Centre Paidós Roquetes

Canyelles

244 Centre Obert Torre Baró

Travessera Castellfollit, 12,
baixos

Torre Baró

339 Sant Jordi Pes Cruïlla

Carrer Pedraforca, 2-6,
baixos

Ciutat Meridiana

89

Espai Infantil Roquetes
(Fundació Pare Manel)

Via Favència, 244
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Verdun

ID

Equipament

113 Fundació Privada
Trinijove
43

SOI Grupdem SCCL

Adreça

Carrer Turó de la Trinitat, 17 La Trinitat Vella
Carrer Cartellà, 175

134 Pis d'Inserció - Fundació Carrer Pare Manjón, 15
Salut i Comunitat
132 Centre Obert Neus Puig

Barri

Horta

La Trinitat Vella

Carrer Pare Perez del Pulgar, Trinitat Vella
17

Tipologia
Centre Ocupacional
Centre Ocupacional
Serveis d'Atenció i
Inclusió Socials
diversos
Centre Obert

Centre Ocupacional

Centre Especial de
Treball

Serveis d'Atenció i
Inclusió Socials
diversos
Centre Obert
Centre Obert

Centre Obert /
Serveis d'Atenció i
Inclusió Socials
diversos

Pàg. 30

[ÀMBIT D’ATENCIÓ I INCLUSIÓ SOCIAL]

B.

CRITERIS I REFERÈNCIES PER FIXAR LES DOTACIONS D’EQUIPAMENTS

Els criteris s’exposen per tipus d’equipaments i serveis:

d’Habitatges d’Inserció, la disposició d’uns 120 nous habitatges d’inclusió (apartaments amb suport social),

Centres de serveis socials (Equip Bàsic d’Atenció Social Primària)

dels quals, 54 públics.

El centre de serveis socials és el primer nivell del sistema públic de Serveis Socials. Atén els ciutadans i

adreçats a persones vulnerables i en situació de pobresa i, en l’àmbit de l’habitatge a la dotació

ciutadanes de forma personalitzada i està integrat per un conjunt organitzat i coordinat d'accions
professionals amb l'objectiu de millorar el benestar social i afavorir la integració de les persones.

L'objecte principal és promoure els mecanismes per conèixer, prevenir i intervenir amb persones, famílies i
grups socials, especialment si es troben en situacions de risc social o d'exclusió. La seva acció està orientada a

l'atenció individual, familiar i col·lectiva. Ofereix atenció, orientació i assessorament sobre tots els serveis i
prestacions als quals es pot accedir. També promou mesures d'inserció social i laboral, i de prevenció i
atenció a maltractaments.

El centre opera amb els serveis, entitats i associacions de la zona en projectes conjunts relacionats amb

l'atenció social. D'aquesta manera es contribueix a prevenir el risc d'exclusió i s'enforteixen els llaços de
cohesió social.

L'equip professional està format per educadors/es, psicòlegs/es i treballadors/es socials. Aquests
professionals són els que valoren la situació personal i social per determinar l'orientació més adequada.

Amb l’aprovació de la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, juntament amb l’aprovació i

desplegament del Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 20102011, estableixen com a criteris orientatius de professionals dels EBASP (Equips Bàsics d’Atenció Social

Al Pla Municipal per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015 (2012), es posa èmfasi en actuacions i serveis
d’equipaments per pal·liar situacions d’urgència i necessitat social (ex. Processos de desnonament, persones
sense llar, etc.)

En el Contracte Programa 2016-2019, signat (2016) entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, també s’acorda un suport econòmic per a
desenvolupar el programa municipal d’atenció a les persones sense llar, de 370.000€ entre 2016 i 2019.

El Districte compta amb un Centre d’Inclusió Social Nou Barris amb servei de centre de dia, acolliment
nocturna, higiene i menjador.

Atenció especialitzada per a persones amb discapacitat: en el document Bases per a l’elaboració del Pla
d’Equipaments de Barcelona. Primera fase: Coneixement (2007) i en el Pla Municipal per a la Inclusió Social
Barcelona Inclusiva 2005-2010 (2005), es recollien les previsions de cobertura (ja sigui pública o privada) pel
conjunt de la ciutat, però no de forma territorialitzada ni en relació a la població en relació a:
- Residències per a persones amb discapacitat.
- Llars residència i llars amb suport per a persones amb discapacitat psíquica i física
- Centres ocupacionals per a persones amb discapacitat.

En el document Programació territorial dels recursos d’atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya

Primària) en: 3 treballadors/es socials i 2 educadors/es socials per cada 15.000 habitants. A més a més hi ha

2008-2012 i bases per a la nova planificació (2009), del Departament d’Acció Social i Ciutadania, de la

El Districte de Nou Barris hi ha 164.881 persones. Correspondria un equip de 33 treballadors/es socials i

atenció especialitzada, com és el cas de persones amb discapacitat psíquica (0,56% de la població total) o

professionals com psicòlegs, educadors de carrer i administratius.
de 22 educadors/es socials.

El document de Mesura de govern Pla d’Inclusió social de Barcelona 2012-2015. Barcelona una ciutat per les
persones (2012) de l’Ajuntament de Barcelona, no s’introdueix variacions als criteris esmentats.

En el Contracte Programa 2016-2019, signat (2016) entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, s’acorda incrementar la ràtio de professionals dels
Equips Bàsics d’Atenció Social en 90 professionals més fins a 2019.
Centres d’inclusió social

Generalitat de Catalunya, s’estimen, en forma de prevalença, el conjunt de persones que poden requerir
física (1,82% de la població de 0 a 64 anys), discapacitat derivada de malalties mentals (0,96% de la població

de 0 a 64 anys), afectades per drogodependències (0,36% de la població de 6 a 64 anys) o per VIH-SIDA

(0,10% de la població de 0 a 64 anys).

En referència a Centres Especials de Treball (CET) i Centres Ocupacionals, en la zona analitzada hi ha:
- 108 places de STO (S. Teràpia Ocupacional).
- 77 places de SOI (S. Ocupacional d’Inserció).
- 59 places de CET (Centre Especial de Treball).

No hi ha criteris dotacionals definits, però el Pla Municipal per a la Inclusió Social Barcelona Inclusiva 20052010 (2005) estableix que el conjunt d’equipaments i serveis per a persones sense llar, malgrat ser

equipaments de centralitat, han d’estar distribuïts a la ciutat amb un criteri d’equilibri territorial, amb
presència a tots els districtes. El Pla d’habitatge de Barcelona 2008-2016 (2009), planteja com a Xarxa
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Centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CIDIAP): segons els criteris de la Generalitat de
Catalunya l’atenció precoç ha de cobrir un volum aproximat del 5% 18 de la població infantil de 0 a 6 anys.
Posteriorment, es parla d’una prevalença de 7,5% 19 dels infants de 0 a 6 anys que poden tenir trastorns o

dificultats en el desenvolupament o risc de tenir-los. En la Programació territorial 2008-2012 es va fixar un

objectiu de cobertura del 75% de la població diana. En la Programació territorial 2015-2018 20 s’actualitzen les dades de

cobertura pel conjunt de Catalunya, que són les següents: del 63,9% l’any 2007 i del 91,1% el 2012. En síntesi, la nova
programació recull dades a partir de les quals es pot observar com s’ha superat l’objectiu de cobertura del 75%
d’aquesta població.

Els infants de 3 a 16 anys de Nou Barris potencials usuaris de casals infantils i ludoteques són 20.183 infants

En aquest àmbit, l’Equip d’Atenció a la Infància i l’Adolescència de Nou Barris es troba al CSS Roquetes –
Trinitat Nova.

En el Contracte Programa 2016-2019, signat (2016) entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies

de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, s’acorda incrementar la ràtio de professionals dels

Equips d’Atenció a la Infància i l’Adolescència en 22 professionals més fins a 2019 i entre 2016 i 2019

s’acorda crear 5 equips amb un total de 10 professionals per desplegar el nou Servei d’Integració Familiar en
Família Extensa (SIFE).

i joves i, de 3 a 18 anys, els potencials usuaris d’un centre obert són en aquests barris 24.390 infants i joves.

El Districte de Nou Barris compta amb el servei de Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç
(CDIAP) – EIPI Nou Barris.

Centres d’atenció i informació a les dones: pel que fa als PIAD (Punt d’Informació i Atenció a les Dones), hi
ha criteris de territorialitat definits, que estableixen que n’hi ha d’haver un per districte.

El Districte compta amb un Punt d’Informació i Atenció a les Dones així com dues Antenes de PIAD.

Centres oberts per a infants i adolescents (Servei d’intervenció socioeducativa no residencial): segons

la Cartera de Serveis socials 2010-2011 21, els centres oberts presten un servei diürn preventiu, fora d’horari

escolar, dirigit a infants i adolescents (3-18 anys), prioritàriament a aquells que estan en situació de risc, i

que dóna suport, estimula i potencia l’estructuració i el desenvolupament de les persones ateses. A diferència
d’altres serveis destinats a la infància i l’adolescència, a partir de la Llei d’Infància 22, és competència dels ens

locals, comptant amb el suport de la Generalitat de Catalunya, la promoció de recursos o serveis preventius
per als infants i els adolescents i, especialment, de centres oberts. Des de l’Ajuntament de Barcelona, en el

document de l’Ajuntament de Barcelona Mesures previstes per al Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016 de
Barcelona (2013), en l’àmbit de l’educació, planteja la creació d’un nou servei integral per a adolescents,

adreçat a aquests joves i a les seves famílies, amb oferta de recursos d’assessoria psicològica, d’informació i
derivació a altres serveis i opcions de promoció per adolescents.

Decret 261/2003, de 21 d’octubre , pel qual es reculen els serveis d’atenció precoç i els centres de desenvolupament infantil i d’atenció
precoç.

18

Programació territorial dels recursos d’atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya 2008-2012 i bases per a la
nova planificació (2009), Departament d’Acció Social i Ciutadania, de la Generalitat de Catalunya.

19

Programació territorial dels serveis socials especialitzada a Catalunya 2015-2018. Generalitat de Catalunya.
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General de Protecció Social (2016).

20

21 Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-211 (DOGC núm. 5738, del 20
d’octubre de 2010).
22 Llei 14/2010, del 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència.
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C.

5 CSS

NECESSITATS FUTURES D’EQUIPAMENTS
Equipaments existents

2 Centres d’inclusió social
1 EAIA

1 CDIAP – EIPI i 1 Antena CDIAP - EIPI
1 PIAD i 1 Antena PIAD
2 Centres Oberts

Propostes

Dotació final

Trasllat del CSS Turó de la Peira – Can
Peguera

5 CSS

Trasllat i millora del Centre Can Ensenya
(Can Peguera)
Trasllat i millora EAIA

2 Centres d’inclusió social

Ampliació PIAD

Construcció Centre Obert Ubuntu
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1 EAIA

1 CDIAP – EIPI i 1 Antena CDIAP - EIPI
1 PIAD i 1 Antena PIAD
2 centres oberts

Observacions
El CSS Turó de la Peira – Can Peguera té previst el seu trasllat al nou equipament de
l’Illa Q, el projecte està en redacció.
Nova Oficina de tramitació de la Dependència (SADEP), ubicada provisionalment al
C/Deià i posterior trasllat al C/Selva 61.
Centre Can Ensenya, trasllat i millora previstos en el Pla de Futur de Can Peguera.

EAIA Nou Barris (38), previst el seu trasllat i millora al mateix edifici on també
s’ubicarà l’Escola Bressol Municipal que donarà servei a Guineueta i Can Peguera.
Pendent ampliació PIAD Nou Barris

Centre Infantil UBUNTU (esplai i centre obert), nova ubicació prevista a Ciutat
Meridiana.
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4.7. ÀMBIT D’INFÀNCIA
A.

EQUIPAMENTS EXISTENTS

B.

En l’àmbit d’Infància hi ha 11 equipaments de titularitat pública, a l’àrea d’intervenció.

Els criteris s’exposen per tipus d’equipaments i serveis:

Equipaments públics existents a l’àrea d’intervenció.
Adreça

Barri

Tipologia

161 Casal Infantil Canyelles

Ronda Guineueta Vella, 22

Canyelles

Casal infantil

193 Casal Infantil Roquetes

Carrer Artesania, 81-83

Les Roquetes

Casal infantil

ID

Equipament

186 Casal Infantil Ciutat Meridiana
188 Casal Infantil Trinitat Nova
1

Casal Infantil Turó

2

Casal Infantil Vilapicina i Torre
Llobeta

183 Casal Infantil Vallbona

404 Espai Familiar El Torrent
192 Ludoteca La Guineu
214 Ludoteca Sóller

241 Espai infantil Can Peguera Tronada

Carrer Vallcivera, 1-3

Carrer de la Pedrosa, 16-18
Carrer Peñalara, 19-55
Carrer Pujalt, 6-8

Carrer Arnau d'Oms, 4
Carrer Alcàntara, 22
Carrer Tissó, 66

Passeig Ciutat de Mallorca, 31
Carrer Beret, 11
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Ciutat Meridiana
La Trinitat Nova

Casal infantil
Casal infantil

El Turó de la Peira Casal infantil
Vallbona

Vilapicina i la
Torre Llobeta
Les Roquetes

La Prosperitat
Porta

Can Peguera

CRITERIS I REFERÈNCIES PER FIXAR LES DOTACIONS D’EQUIPAMENTS

Casal infantil
Casal infantil

Espai familiar
Ludoteca
Ludoteca

Espai infantil

Casal infantil i ludoteca: equipament de proximitat (barri), que s’adrecen a infants de 4 a 12 anys i,
complementàriament, inclouen serveis per a la petita infància (0 a 3 anys) i per a la població de 12 a 16 anys.

La superfície útil de l’espai està entre 120 i 475 m2 (pati a part), amb 50m2 de d’espai útil per al joc si la
ludoteca només disposa d’un espai o un mínim de dues sales de joc de 36 m2. Aquests espais han de tenir

aforament en base a la proporció d’un mínim de 3 m2 i un òptim de 4 m2 d’espai útil per a joc per usuari. Els

espais bàsics són una zona d’acollida, un o més d’un espai de joc (ludoteques) i espais de taller (casals), una
àrea d’administració i gestió (un despatx i una sala per rebre visites), zones de magatzem, un zona amb

serveis sanitaris, un espai exterior o pati (si no es disposa d’espai exterior propi, s’utilitzarà un de proper) i
una zona multimèdia. També es contemplen espais complementaris com un espai per menjar (quan es preveu

el servei de vacances d’estiu amb dinar) i una cambra amb canviador pels centres que ofereixin el servei de

ludoteca en família de 0 a 3 anys. Segons el Model de casals i ludoteques de l’Ajuntament de Barcelona, Acció
Social i Ciutadania, Direcció d’Acció Social, del Departament d’Infància i Famílies , aprovat com a mesura de

govern el 30 de novembre de 2010 i el Decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual es regulen les ludoteques a
Catalunya (DOGC núm. 5401, de 16 de juny de 2009.

Pàg. 34

[ÀMBIT D’INFÀNCIA]

C.

NECESSITATS FUTURES D’EQUIPAMENTS
Equipaments existents

7 casals infantils
1 espai infantil

1 espai familiar
2 ludoteques

Propostes

1 Nou espai infantil a Prosperitat

1 Nou Espai Infantil a Ciutat Meridiana
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Dotació final
7 casals infantils

3 espais infantils
1 espai familiar
2 ludoteques

Observacions
Nou espai infantil previst a l’equipament d’Ideal Plàstica Flor (Prosperitat).
Nova construcció espai infantil UBUNTU a Ciutat Meridiana.

Pàg. 35

[ÀMBIT DE JOVENTUT]

B.

CRITERIS I REFERÈNCIES PER FIXAR LES DOTACIONS D’EQUIPAMENTS
Els criteris s’exposen per tipus d’equipaments i serveis:

4.8. ÀMBIT DE JOVENTUT
A.

EQUIPAMENTS EXISTENTS

Punt d’Informació Juvenil: equipament de districte, un per cada 25.000 joves (entre 14 i 29 anys), a

En l’àmbit de Joventut hi ha 6 equipaments distribuïts de la següent manera:
•

edifici.

6 equipaments són de titularitat pública.
o 5 a l’àrea d’intervenció.
o 1 a l’àrea d’influència.

Equipaments públics existents a l’àrea d’intervenció.

ID

ubicar o bé en una infraestructura específica de 140 m2, o bé, en un espai específic de 90 m2 dins d’un altre

Equipament

208 Casal de Joves de Guineueta
(Masia Ca n'Ensenya / Masia de
la Guineueta)

Espai jove: equipament de districte, un equipament per districte adreçat a joves de 12 a 29 anys, de

tipus específic, amb un mínim de 1.000 m2 pels espais bàsics, tot i que es considera adequat que l’Espai Jove

Adreça

Barri

Tipologia

Plaça Ca n'Ensenya, 4

La Guineueta

Casal de joves

220 Casal de Joves Prosperitat

Avinguda de Rio de Janeiro, 100 La Prosperitat

25

Carrer del Teide, 16-20

207 Kasal de Joves Roquetes (Centre Carrer Vidal i Guasch, 16
Cultural Ton i Guida)

Les Roquetes

185 Antena mòbil PIJ Zona Nord
(Centre Cívic Zona Nord)

Ciutat Meridiana

Espai Jove Les Basses - PIJ

Carrer Vallcivera, 14-18

Casal de joves
Casal de joves

El Turó de la Peira Espai Jove

Punt
d’Informació
Juvenil

Equipaments públics existents a l’àrea d’influència.
Adreça

Barri

Tipologia

116 Punt 7 - PIJ Horta-Guinardó

Carrer Horta, 71

Horta

Punt
d'Informació
Juvenil

ID

Equipament

incorpori algun espai complementari amb un mínim de 380 m2 addicionals. En una línia semblant en el
document de l’Ajuntament de Barcelona Mesures previstes per al Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016 de
Barcelona (2013) 23, en l’àmbit de la participació i l’associacionisme, planteja habilitar un espai a cada

districte destinat a la celebració d’actes festius (amb tarimes fixes, punts de llum i respectant el descans dels

veïns). També s’ha incorporat l’encaix amb el Pla d’Equipaments i Serveis Juvenils 2018-2028 de l’Ajuntament

de Barcelona.

Casal de joves: equipament de proximitat (barri), un per cada barri o conjunt de barris amb més de

10.000 joves de 12 a 29 anys. Es recomana que estigui integrat en un equipament de promoció social amb

un mínim de 300 m2 d’espais propis i independents, o bé, en una infraestructura específica amb un mínim de
450 m2.

A la zona d’intervenció, hi ha una població de 28.120 joves entre els 12 i els 29 anys.

El Districte compta amb un Punt d’Informació Juvenil ubicat al Centre Cívic Zona Nord.

23
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Document presentat en comissió plenària a l’Ajuntament de Barcelona el 6 de febrer de 2013.
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[ÀMBIT DE JOVENTUT]

C.

NECESSITATS FUTURES D’EQUIPAMENTS
Equipaments existents

3 casals de joves

Propostes

1 Nou Casal de Joves Zona Nord
1 Nou Casal de Joves Canyelles

Dotació final
6 casals de Joves

1 Nou Casal de Joves Porta

1 PIJ

Habitatges de lloguer per a joves

Pla d’Equipaments del Districte de Nou Barris 2020-2030

Proposta de nou equipament intergeneracional, amb espai per a joves (Casal de Joves
Canyelles) i espai per a gent gran, pendent de concretar ubicació en el marc del
planejament.
Projecte en redacció.

Trasllat i millora Casal Joves Roquetes
1 Espai Jove

Proposta d’ubicació a l’illa gran d’equipaments, on hi havia l’antic camp de futbol.

Previst en l’ampliació de l’Ateneu la Bòbila de Porta, en la qual es destinarà un espai per
activitats per a joves, projecte en redacció, inici d’obres primer quadrimestre de 2019.

Trasllat i millora Casal Joves Prosperitat
Ampliació i millora Casal Joves Guineueta

Observacions

Previst el seu trasllat i millora, pendent de concretar la seva ubicació.
1 Espai Jove

1 PIJ
Habitatges de lloguer per a joves

Ampliació i remodelació Masia de la Guineueta
Pendent de concretar ubicació.
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[ÀMBIT DE GENT GRAN]

4.9. ÀMBIT DE GENT GRAN
A.

EQUIPAMENTS EXISTENTS

ID

En l’àmbit de Gent Gran hi ha 41 equipaments distribuïts de la següent manera:
•

•

23 equipaments són de titularitat pública.
o 22 a l’àrea d’intervenció.
o 1 a l’àrea d’influència.
18 equipaments són de titularitat privada.
o 12 a l’àrea d’intervenció.
o 6 a l’àrea d’influència.

Equipaments públics existents a l’àrea d’intervenció.

ID

Equipament

209 Casal de Gent Gran Barcelona Guineueta Centre
403 Casal de Gent Gran Barcelona Prosperitat

Barri

Tipologia

Carrer Guineueta, 19

La Guineueta

Casal i espai per la
Gent Gran

240 Casal de Gent Gran Can Peguera Carrer Camós, 3

La Prosperitat
Can Peguera

215 Casal de Gent Gran Casa Nostra
Maladeta - Porta

Carrer la Maladeta, 38

187 Casal de Gent Gran Pedraforca

Carrer del Pedraforca, 20- Ciutat Meridiana
22

162 Casal de Gent Gran Pau Casals Canyelles
189 Casal de Gent Gran Platja d'Aro
160 Casal de Gent Gran Roquetes

213 Casal de Gent Gran Turó de la
Peira
163 Casal de Gent Gran Verdun –
Artesania

242 Casal de Gent Gran Vilapicina i
Torre Llobeta – Cotxeres /
Auditori
273 Centre de dia Barcelona Prosperitat
277 Centre de dia Verdum

Carrer Juan Ramón
Jiménez, 4-6

Porta

Canyelles

Casal i espai per la
Gent Gran
Casal i espai per la
Gent Gran
Casal i espai per la
Gent Gran
Casal i espai per la
Gent Gran

Plaça Carmen Laforet, 1
Carrer Enric Casanovas,
71
Carrer Viladrosa, 86-88
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Vilapicina i la
Torre Llobeta

La Prosperitat
Verdun

Carrer la Maladeta, 30

Porta

Residència i Centre de
dia per Gent Gran

272 Residència i Centre de dia
Trinitat Nova

Carrer la Fosca, 4-8

La Trinitat Nova

Residència i Centre de
dia per Gent Gran

256 Residència i Centre de dia
Vallbona

288 Habitatges amb serveis per a
Gent Gran Torre Júlia
283 Habitatges amb serveis per a
Gent Gran Urrutia
274 Habitatges amb serveis per a
Gent Gran Via Favència I
275 Habitatges amb serveis per a
Gent Gran Via Favència II

276 Habitatges tutelats per a Gent
Gran Pau Casals

Carrer del Molí, 67-71

Casal i espai per la
Gent Gran

Centre de dia per Gent
Gran
Centre de dia per Gent
Gran

Can Peguera

Via Favència, 446-450

La Prosperitat

Via Favència, 364-382

La Prosperitat

Carrer Juan Ramón
Jiménez, 4-6

Àrea d’intervenció.

133 Centre de dia Trinitat Vella

La Prosperitat

Passeig Urrutia, 1-11

Casal i espai per la
Gent Gran

Casal i espai per la
Gent Gran

Vallbona

Via Favència, 350

Equipaments públics existents a l’àrea d’influència.
Equipament

La Prosperitat

Avinguda Alzinar, 30-42

Equipaments concertats i/o privats

El Turó de la Peira Casal i espai per la
Gent Gran
Verdun

285 Residència i Centre de dia
Barcelona - Porta

Casal i espai per la
Gent Gran

Carrer Doctor Pi i Molist,
39-63 (Trasllat previst)
Carrer Artesania, 96

Tipologia

ID

La Trinitat Nova
Les Roquetes

Barri

Casal i espai per la
Gent Gran

Carrer Platja d’Aro, 6

Plaça dels Titellaires, 1

Adreça

287 Residència i Centre de dia MolíVia Favència.

Adreça

Carrer Pablo Iglesias, 8,
baixos

Equipament

Adreça

Canyelles

Barri

Carrer Madriguera, 38-42 La Trinitat Vella

Residència i Centre de
dia per Gent Gran
Residència i Centre de
dia per Gent Gran
Habitatges per Gent
Gran

Habitatges per Gent
Gran
Habitatges per Gent
Gran
Habitatges per Gent
Gran
Habitatges per Gent
Gran
Tipologia
Centre de dia per Gent
Gran

Com a informació complementària s’aporta una relació d’alguns equipaments que no són públics però que es
tenen en consideració en el balanç dels espais i serveis disponibles.
ID

Equipament

136 Centre de dia Leal Canyelles
293 Centre de dia Nous Avis

Adreça

Barri

Tipologia

Plaça Isabel de Villena, 4

Canyelles

Centre de dia per Gent
Gran

Carrer Emili Roca, 31,
local 2

Vilapicina i la
Torre Llobeta

Centre de dia per Gent
Gran
Pàg. 38

[ÀMBIT DE GENT GRAN]

ID

Equipament

Adreça

Barri

Tipologia

135 Centre de dia Portanova

Carrer Vèlia, 18

Vilapicina i la
Torre Llobeta

Centre de dia per Gent
Gran

294 Residència Amor de Dios

Carrer Vilapicina, 21-25

Vilapicina i la
Torre Llobeta

Residència per Gent
Gran

139 Hogar Geriátrico Coloma

295 Residència Ballesol - Fabra i
Puig
291 Residència Joan Josep
94
95

Residència Nin

Residència Parc Central

292 Residència Star
417 AFAB II

418 Residència Palamós

Carrer Pitàgores, 14

Passeig Fabra i Puig, 139141
Passeig Peira, 42-44

Vilapicina i la
Torre Llobeta
Vilapicina i la
Torre Llobeta

Residència per Gent
Gran
Residència per Gent
Gran

El Turó de la Peira Residència per Gent
Gran

Passeig Andreu Nin, 69-71 Porta

Residència per Gent
Gran

Passeig Maragall, 306

Residència per Gent
Gran

Passeig Valldaura, 142146

La Guineueta

Riera d’Horta, 32

Vilapicina i la
Torre Llobeta

Carrer Vesubi, 24-32

Vilapicina i la
Torre Llobeta
Prosperitat

Residència per Gent
Gran
Centre de dia per Gent
Gran
Residència per Gent
Gran

Àrea d’influència.
ID

Equipament

Adreça

Barri

Tipologia

130 Centre de dia Avi-Dia

Carrer Torrent de Can
Mariner, 47

Horta

Centre de dia per Gent
Gran

128 Residència Assistida Masdeu
Hogar

Carrer Mestre Dalmau, 3-5 Horta

129 Residència Assistida Barcelona

127 Residència El Vent

126 Residència Fundació Valldejuli
131 Residència i Centre de dia
L'Estel d'Horta

Passeig Fabra i Puig, 395

Horta

Carrer del Vent, 4

Horta

Passeig Valldaura, 92

Horta

Passeig Maragall, 378
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Horta

Residència per Gent
Gran
Residència per Gent
Gran
Residència per Gent
Gran
Residència per Gent
Gran

Residència i Centre de
dia per Gent Gran

Pàg. 39

[ÀMBIT DE GENT GRAN]

B.

CRITERIS I REFERÈNCIES PER FIXAR LES DOTACIONS D’EQUIPAMENTS
Els criteris s’exposen per tipus d’equipaments i serveis:

Casal i Espais de gent gran: equipament de proximitat (barri), un per cada barri, adreçat a persones majors

de 65 anys, i també a prejubilades. Ha d’estar ubicat a uns 500 m de les llars (uns 10 minuts caminant). Ha de

tenir una superfície útil d’entre 512 i 1.000 m2, per a un volum d’entre 200 a 500 persones simultàniament.
3,5 m2 per persona.

Al document de Pla de Millora dels casals i espais de gent gran municipals, (2011) s’estableix una cobertura
mínima d’un casal o espai per una població de 20.000 habitants > 65 anys i una màxima per 2.500 habitants.

A la zona d’intervenció, hi ha una població de 39.323 persones majors de 65 anys.

Equipaments per la gent gran: l’oferta de serveis socials especialitzats i en concret de residències i centres

A més a més, s’ha pres en consideració les dades corresponents a les persones en llista d’accés a places
públiques de residència i de centre de dia, en base a la valoració realitzada amb la Llei de la Dependència. A
continuació s’indiquen les dades disponibles 24 de persones en llista d’accés a places públiques de les
residències i centres de dia, tant els de titularitat pública com de titularitat privada amb places públiques,
existents a la zona d’intervenció i d’influència (vegeu centres a la pàgina anterior). Aquestes dades són les
següents:
- 1.171 persones en llista d’accés a places públiques de residència (de centres públics o privats).

- 128 persones en llista d’accés a places públiques de centre de dia (de centres públics o privats).

Aquests sumatoris no es corresponen amb el nombre total de persones físiques ja que una persona pot
constar en 3 residències o en 3 centres de dia. D’altra banda, les persones en espera de plaça pública poden
estar ja ocupant una plaça privada amb prestació econòmica vinculada per dependència mentre no
accedeixen a un recurs públic.

de dia per a gent gran en el Pla estratègic de Serveis Socials 2010-13 fixa com a objectiu de cobertura pública

pel 2013 un 2,70% de les persones majors de 65 anys per a Residència i un 0,73% per a Centre de Dia.

El col·lectiu de gent gran a la zona d’influència és de 39.323 persones de 65 anys i més.
Aplicant aquestes ràtios correspon la necessitat de disposar:

- Residències assistides per a gent gran: Es requereixen 1.062 places públiques.
- Centre de dia per a gent gran. Es requereixen 287 places públiques.

Actualment, aplicant l’objectiu de cobertura pública, hi ha mancança de places de residència però i de centre
de dia per a persones grans. En base a la projecció demogràfica a 10 anys , aplicant la ràtio per la població de
39.238 persones de 65 anys o més, la mancança en residències i centre de dia també hi és.

24
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Novembre de 2018.
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[ÀMBIT DE GENT GRAN]

C.

NECESSITATS FUTURES D’EQUIPAMENTS
Equipaments existents

Propostes

4 Residències per a gent gran.

7 Centres de dia per a gent gran.

11 Casals i espais per a la gent gran.

5 Habitatges per a gent gran, amb 277
habitatges.

Dotació final
4 Residències per a gent gran.

7 Centres de dia per a gent gran.

1 Nou Casal de Gent Gran Guineueta
1 Nou Casal de Gent Gran Vallbona
Trasllat i millora Casal Gent Gran Turó de la
Peira
Trasllat i millora Casal Gent Gran Canyelles

Trasllat Casal Gent Gran Ciutat Meridiana
Habitatges amb serveis per a persones grans

Pla d’Equipaments del Districte de Nou Barris 2020-2030

13 casals per a la gent gran

5 Habitatges per a gent gran, amb 277
habitatges.
Habitatges amb serveis per a persones grans

Observacions
Amb la població de 39.323 persones de 65 anys o més al 2016 i de 39.238 al 2026
caldrien 1.062 i 1.060 places respectivament.
Hi ha manca de 674 places. És responsabilitat de la Generalitat.
A més a més, tenint en compte les dades de persones amb grau de dependència
reconeguda i en llista d’accés per una plaça de Residència, aquest dèficit queda
contrastat.
1 centre de dia ubicat fora del Districte de Nou Barris.

Amb la població de 39.323 persones de 65 anys o més al 2016 i de 39.238 al 2026
caldrien 287 i 285 places respectivament.
Hi ha manca de 93 places. És responsabilitat de la Generalitat.

A més a més, tenint en compte les dades de persones amb grau de dependència
reconeguda i en llista d’accés per una plaça de Residència, aquest dèficit queda
contrastat.
Previst amb possible ubicació al solar de Rambla Caçador.
A concretar en el marc del Pla Director de Vallbona.
Previst el trasllat i millora a l’Illa Q, projecte en redacció.

Previst el trasllat i millora a un nou equipament intergeneracional, amb espai per a
joves i espai per a gent gran, pendent de concretar ubicació.
Proposta d’ubicació a l’antic camp de futbol.
Habitatges amb serveis per a persones grans, pendent de concretar possible ubicació.
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[ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I COMERÇ]

4.10. ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I COMERÇ
A.

EQUIPAMENTS EXISTENTS

En l’àmbit de Desenvolupament econòmic hi ha 10 equipaments de titularitat pública a l’àrea d’intervenció .

Equipaments públics existents a l’àrea d’intervenció.

ID

Equipament

Adreça

Barri

Tipologia

171 Ateneu de Fabricació Ciutat
Meridiana

Avinguda dels Rasos de
Peguera, 232

Ciutat Meridiana

Ateneu de fabricació

407 Nou Barris Actíva Espai per la
Promoció Econòmica i
l’Ocupació / Auditori

Carrer Vilalba dels Arcs, 3941

Can Peguera

Punts
d'assessorament
(propera obertura)

374 Mercat de Canyelles

Carrer Antonio Machado, 10 Canyelles

299 Parc Tecnològic Barcelona Nord Carrer Marie Curie, 8-14

298 Oficina de Treball del SOC
Barcelona - Guineueta

344 Mercat de Ciutat Meridiana
375 Mercat de la Guineueta
382 Mercat de la Mercè

371 Mercat de la Trinitat

373 Mercat de Montserrat

La Guineueta

Parc tecnològic,
centre d’empreses,
centre de promoció
industrial

Passeig Valldaura, 202-204

La Guineueta

Carrer Costabona, 4

Ciutat Meridiana

Passeig Fabra i Puig, 270272

El Turó de la Peira Mercat

Passeig Valldaura, 186

Carrer de la Pedrosa, 21
Via Favència, 241-249
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La Guineueta

La Trinitat Nova
Les Roquetes

B.

CRITERIS I REFERÈNCIES PER FIXAR LES DOTACIONS D’EQUIPAMENTS

Els criteris s’exposen per tipus d’equipaments i serveis:

Pel que fa als Mercats, segons l’informe Bases per a l’elaboració del Pla d’Equipaments de Barcelona. Primera
fase: Coneixement (2007), de l’Ajuntament de Barcelona, quan s’estudien criteris i ràtios en aquest sector, els
estudis revelen que els ciutadans no es desplacen més de 600 metres (uns 15 minuts caminant), per realitzar
aquestes compres.

Un criteri general de l’Institut Municipal de Mercats és la dotació d’un mercat per cada 15.000 habitants i a
menys de 600 m (15 minuts caminant). Del domicili; però cal considerar altres variables com ara el comerç
de proximitat, les grans zones comercials de la zona, etc.

Punts
d'assessorament
Mercat
Mercat
Mercat
Mercat
Mercat
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C.

NECESSITATS FUTURES D’EQUIPAMENTS
Equipaments existents

1 Ateneu de fabricació
1 Parc tecnològic, centre d’empreses i
centre de promoció industrial
2 Punts d’assessorament
6 Mercats

Propostes

Reforma del Mercat de Montserrat

Vivers d’empreses relacionades amb
activitat mediambiental i d’alimentació
ecològica
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Dotació final
1 Ateneu de fabricació
1 Parc tecnològic, centre d’empreses i centre de
promoció industrial
2 Punts d’assessorament
6 Mercats

Observacions

Reforma del Mercat de Montserrat, iniciat el procés de redacció del projecte.

Vivers d’empreses relacionades amb activitat mediambiental i d’alimentació ecològica a
Vallbona, a concretar en el marc del Pla Director de Vallbona.
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[ÀMBIT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT]

4.11. ÀMBIT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
A.

EQUIPAMENTS EXISTENTS

En l’àmbit de la Sostenibilitat hi ha 12 equipaments de titularitat pública a l’àrea d’intervenció.

Equipaments públics existents a l’àrea d’intervenció.

Barri

Tipologia

386 Punt Verd de Barri Ciutat Meridiana Carrer Costabona, 4-6

Ciutat Meridiana

Punt verd

381 Punt Verd de Barri Turó de la Peira

El Turó de la Peira

Punt verd

ID

Equipament

Adreça

388 Punt Verd de Barri Les Roquetes

Carrer Aiguablava, 1

342 Punt Verd Zona Vallbona

Carrer Castelladral, 14

152 Horts Urbans Can Peguera

372 Horts Urbans Casa de l’Aigua

408 Hort Urbà Comunitari Can Valent
(Masia Can Valent)
401 Hort Urbà Comunitari La
Prosperitat (Casal de Joves
Prosperitat)

154 Horts Urbans Vilapicina - Torre
Llobeta
153 Porta'm a l'hort
387 Casa de l'Aigua

170 Castell Torre Baró

B.

Passeig Peira, 1

Carrer Camós, 3

Carrer Garbí, 2-4

Carrer del Pintor
Alsamora, 14U

Avinguda de Rio de
Janeiro, 100

Les Roquetes
Vallbona

Can Peguera

La Trinitat Nova
Porta

La Prosperitat

Punt verd
Punt verd

Hort Urbà
Hort Urbà
Hort Urbà
Hort Urbà

Carrer Mare de Déu de les Vilapicina i la Torre Hort Urbà
Neus, 29
Llobeta
Carrer Piferrer, 122

Porta

Hort Urbà

Carretera Alta de les
Roquetes, 333

Torre Baró

Aula d'educació
ambiental

Carrer Garbí, 2-4

La Trinitat Nova

Aula d'educació
ambiental

CRITERIS I REFERÈNCIES PER FIXAR LES DOTACIONS D’EQUIPAMENTS

Els criteris s’exposen per tipus d’equipaments i serveis:

Respecte als Punts verds, segons la Norma Tècnica sobre deixalleries i altres equipaments municipals (2009)
de l’Agència de Residus de Catalunya, del Departament de Medi Ambient, de la Generalitat de Catalunya, hi ha
diferents tipus de deixalleries en funció del nombre potencial d’usuaris: 1) Mòbil, 2) Mini-deixalleries, 3)
Deixalleria bàsica –entre 2.000 i 5.000 habitants– 4) Deixalleria tipus A –entre 5.000 i 10.000 habitants– 5)
Deixalleria tipus B –entre 30.000 i 70.000 habitants– 6) Deixalleria tipus C –per 150.000 habitants–.
Segons el document “Elements bàsics d’un barri”, document annex a la Mesura de Govern Els Barris de
Barcelona (2008), hi ha d’haver un punt verd per barri i per cada 30.000 habitants.
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[ÀMBIT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT]

C.

NECESSITATS FUTURES D’EQUIPAMENTS
Equipaments existents

4 Punts Verds

6 Horts urbans

Propostes

1 Punt Verd de Barri Porta
1 Nou Hort Urbà Torre Baró

Dotació final
5 Punts Verds

9 horts urbans i espais de permacultura

1 Nou Hort Urbà a Vallbona
2 Aules d’educació ambiental

1 Nou hort Urbà a Trinitat Nova

1 Nova aula d’educació ambiental

1 Escola d’Horticultura i Jardineria Urbana
Can Valent
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Observacions
Nou Punt Verd de Barri Porta, en el marc de l’estratègia de desenvolupament de punts
verds de barri de Barcelona.
4 dels 6 Horts Urbans existents són provisionals.
Nous horts urbans, pendent de fixar a seva ubicació.
Nous horts urbans, pendent de fixar a seva ubicació.

3 aules d’educació ambiental

Escola d’Horticultura i Jardineria Urbana Can
Valent

Nous horts urbans, pendent de fixar a seva ubicació.

Nova aula d’educació ambiental inclosa a la nova Escola d’Horticultura i Jardineria
Urbana Can Valent.
Nova Escola d’Horticultura i Jardineria Urbana Can Valent, amb oferta de formació no
reglada de vessant comunitària, que inclourà una aula d’educació ambiental.
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4.12. ÀMBIT TÈCNIC I ADMINISTRATIU
A.

EQUIPAMENTS EXISTENTS

ID

En l’àmbit Tècnic i Administratiu hi ha 11 equipaments de titularitat pública dins l’àrea d’intervenció.

Equipaments públics existents a l’àrea d’intervenció.
Adreça

Barri

Tipologia

377 Seu del Districte de Nou Barris

Plaça Major de Nou Barris, 1

La Guineueta

181 Arxiu Administratiu de Districte Plaça Major de Nou Barris, 1

La Guineueta

Serveis de
Tècnic i
administratiu
diversos

378 Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC) Districte de Nou Barris.

Plaça Major de Nou Barris, 1

La Guineueta

379 Oficina de l’Habitatge de Nou
Barris .
343 Oficina d’Atenció Ciutadana
(OAC) Zona Nord

Plaça Major de Nou Barris, 1
Carrer Escolapi Càncer, 3

La Guineueta

416 Antena Oficina Habitatge Zona
Nord

Carrer Escolapi Càncer, 3

Ciutat Meridiana

380 Instituto Nacional de la
Seguridad Social

Carrer Marie Curie, 22

La Guineueta

ID

Equipament

383 Cementiri de Sant Andreu

Carrer Garrofers, 35-47

Ciutat Meridiana

Porta

146 Oficina d'Afers Socials i Famílies Carrer Vallcivera, 12
de Barcelona - Ciutat Meridiana

Ciutat Meridiana

385 Oficina d'Afers Socials i Famílies Carrer Petrarca, 57
de Barcelona - Vilapicina

Vilapicina i la
Torre Llobeta

Pla d’Equipaments del Districte de Nou Barris 2020-2030

Arxiu
administratiu
municipal

Equipament

370 Oficina de Tramitació del DNI i
del Passaport Aiguablava

B.

Adreça

Barri

Tipologia

Carrer Aiguablava, 55-59

La Trinitat Nova

Serveis de
Tècnic i
administratiu
diversos

CRITERIS I REFERÈNCIES PER FIXAR LES DOTACIONS D’EQUIPAMENTS

Els criteris s’exposen per tipus d’equipaments i serveis:

En relació a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà, la pauta 25 és que n’hi hagi una a cada districte.

Oficina
d'Atenció al
Ciutadà
Oficina
d'Habitatge

Oficina
d'Atenció al
Ciutadà
Oficina
d’Habitatge

Serveis de
Tècnic i
administratiu
diversos
Serveis de
Tècnic i
administratiu
diversos
Serveis de
Tècnic i
administratiu
diversos
Serveis de
Tècnic i
administratiu
diversos

Segons la Pauta Organitzativa general per als districtes, aprovada per acord de la Comissió de Govern, de l’Ajuntament de
Barcelona en sessió del 22 d’abril de 1993.
25
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[ÀMBIT TÈCNIC I ADMINISTRATIU]

C.

NECESSITATS FUTURES D’EQUIPAMENTS
Equipaments existents

Propostes

Dotació final

1 Arxiu Administratiu de Districte
2 OAC

1 Arxiu Administratiu de Districte
2 OAC

1 Cementiri
1 INSS

1 Cementiri
1 INSS

2 Oficines d’Habitatge
2 Oficines d’Afers Socials i Famílies de
Barcelona
1 Seu de Districte
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2 Oficines d’habitatge
2 Oficines d’Afers Socials i Famílies de
Barcelona
1 Seu de Districte

Observacions
L’abril de 2019 s’obre l’Oficina d’Habitatge de Zona Nord. Per això es considera com a
equipament existent.
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[ÀMBIT D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT]

4.13. ÀMBIT D’EMERGÈNCIES I SEGURETAT
A.

EQUIPAMENTS EXISTENTS

En l’àmbit d’Emergències i Seguretat hi ha 3 equipaments de titularitat pública dins l’àrea d’intervenció.

Equipaments públics existents a l’àrea d’intervenció.

ID

Equipament

369 Comissaria de Policia dels
Mossos d’Esquadra de Nou
Barris

376 Unitat Territorial Guàrdia
Urbana districte de Nou Barris

Adreça

Barri

Tipologia

Carrer Aiguablava, 55-59

La Trinitat Nova

Comissaria

Carrer Marie Curie, 20

La Guineueta

Comissaria

384 Parc de bombers de Sant Andreu Avinguda de Rio de Janeiro, 6872

C.

NECESSITATS FUTURES D’EQUIPAMENTS
Equipaments existents

1 Comissaria dels Mossos d’Esquadra
1 Unitat Territorial Guàrdia Urbana
1 Parc de Bombers
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Propostes

Porta

B.

CRITERIS I REFERÈNCIES PER FIXAR LES DOTACIONS D’EQUIPAMENTS
En relació a les Comissaries, els criteris són



Parc de
Bombers

Dotació final

Guàrdia Urbana. Una comissaria per districte, a més d’algunes unitats de caràcter més específic.

Mossos d’Esquadra. Una comissaria per districte.

Observacions

1 Comissaria dels Mossos d’Esquadra
1 Unitat Territorial Guàrdia Urbana
1 Parc de Bombers
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5. BALANÇ DE L’ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PLA D’EQUIPAMENTS ANTERIOR 2010-2020

Àmbit

Pla d'Equipaments vigent de 2010: projectes Balanç d'execució del Pla vigent a 2016.
d’equipaments planificats / contemplats.

Cultura

Centre d’arts Escèniques (Ciutat Meridiana).

Projecte no executat.

Arxiu històric de Nou Barris (Espai Via
Favència).

Equipament en funcionament.

Biblioteca Central del Districte.

Biblioteca Vilapicina i Torre Llobeta.
Centre Cívic Masia Can Verdaguer.
Participació social

Proposta 1 Centre Cívic al barri de Vallbona.
Casal de Barri (Granja del Ritz).
Casal de Barri Torre Baró.

Casal de Barri Trinitat Nova.
Casal de Barri Verdun.
Educació

Casal de Barri Guineueta.
EBM Aqüeducte.
EBM Colometa.

EBM a la Masia Can Valent (barri de Porta).
Ampliació de l’EBM Pla de Fornells.
Es proposa una EBM a Vallbona.

Es proposa una EBM a Can Peguera (Can
Carreras).
Es proposa una EBM a Vilapicina i Torre
Llobeta.
Es proposa una EBM a Verdun.

Incorporació d’Educació Infantil (2n cicle) a
l’Escola Mercè Rodoreda.
Proposta 3 Escoles d’Infantil i Primària de 2
línies cada una.

Ampliació de 2 línies d’ESO a l’Escola Mestre
Morera.
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Àmbit

Pla d'Equipaments vigent de 2010: projectes Balanç d'execució del Pla vigent a 2016.
d’equipaments planificats / contemplats.
Proposta 1 Institut (barri de Vallbona).

Projecte previst, pendent de planificació.

Equipament en funcionament.
Projecte no executat.
Projecte no executat.

Equipament en funcionament.
Equipament en funcionament.

Proposta 4 Aules d’Adults (Vallbona/Torre
Baró, Trinitat Nova/Roquetes, Guineueta/Can
Peguera, i Porta/ Vilapicina i Torre Llobeta).

Equipament en funcionament.
Projecte no executat.

Equipament en funcionament.
Projecte no executat.

Projecte previst, en redacció.
Projecte no executat.
Projecte no executat.

Equipament en funcionament.
Nou equipament Institut Escola Trinitat Nova
(unificació de l’Escola Sant Jordi i l’Institut
Roger de Flor). Hi ha 2 línies d’Educació
Primària, 1 més que abans.
Nou equipament Institut Escola Turó de les
Roquetes (ampliació de l’Escola Sant Antoni
Maria Claret). Hi ha 2 línies d’Educació
Primària, 1 més que abans.
Projecte no executat.

Nou equipament Institut Escola Turó de les
Roquetes (ampliació de l’Escola Sant Antoni
Maria Claret). Hi ha 2 línies d’ESO més.
Projecte no executat.

Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE) C/ Projecte no executat.
Fanals.

Equipament en funcionament.

Projecte no executat.

Nou equipament Institut Escola Antaviana
(ampliació de l’Escola Antaviana). Hi ha 2 línies
d’ESO més.

Nou equipament Institut Escola Artístic Oriol
Martorell. Hi ha 2 línies d’ESO, 1 més que abans.
Estudis integrats amb Música i Dansa
Professional.

Equipament en funcionament.

Ampliació executada i en funcionament.

Projecte no executat.

Esports

Centre Residencial d'Acció Educativa (CRAE)
Joan Torras, Psg/ Urrutia, 1.

Equipament en funcionament.

Proposta Espais Esportius Urbans.

Equipament en funcionament.

Nova seu del Centre de la UNED a Barcelona.

Pista poliesportiva municipal a Torre Baró
(Campillo de la Virgen).

Equipament en funcionament.
Nou equipament Rocòdrom Roquetes.

Nou equipament Skate Park Via Favència.
Projecte previst, en planificació.

Complex Esportiu Municipal Via Favència.

Projecte no executat.

Ampliació del Complex Esportiu Artesania.

Projecte previst, en planificació.

Camp Municipal de Futbol Canyelles.

Ampliació del Complex Esportiu Municipal Can
Dragó.
Complex Esportiu Municipal Cotxeres Borbó.

Equipament en funcionament.

Equipament en funcionament, en obres per
ampliació.
Equipament en funcionament.

Millora del Camp Municipal de Futbol Vallbona. Equipament en funcionament.

Nou equipament Complex Esportiu Municipal
Turó de la Peira.
Complex Esportiu Municipal La Guineueta, en
planificació de millores.
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Àmbit

Pla d'Equipaments vigent de 2010: projectes Balanç d'execució del Pla vigent a 2016.
d’equipaments planificats / contemplats.

Salut

Centre Integral Cotxeres Borbó diferents
serveis:
* Centre d’Atenció Primària (CAP)

Àmbit

Equipament en funcionament.
Equipament en funcionament.
Equipament en funcionament.

* Centre de diagnòstic per la imatge.

Equipament en funcionament.

* Centre de Rehabilitació.
* Centre sociosanitari.
Atenció i Inclusió
Social

Infància

Desenvolupament
econòmic i comerç

Centre Ocupacional Cotxeres.

Projecte planificat.

Sostenibilitat

CSS Porta - Vilapicina i Torre Llobeta

Equipament en funcionament.

CSS Turó de la Peira - Can Peguera

Equipament en funcionament.

Casal Infantil Torre Baró.

Equipament en funcionament.

Centre residencial per a persones amb
discapacitat.

Trasllat CSS Guineueta - Verdun - Prosperitat

Proposta 4 Casals infantils.

Casal de Joves Ciutat Meridiana.
Casal de Joves Prosperitat.

Espai Joves les Basses - PIJ.

Gent Gran

Equipament en funcionament.
Nou Hospital de Dia.

Centre Infantil Can Peguera – Tronada.

Joventut

Nou Centre de Salut Mental (CSMIJ)

Equipament en funcionament.

Proposta 1 Casal de Joves (possible integració
en un Centre Cívic; possible ubicació als barris
de Porta o Vilapicina i Torre Llobeta).

Projecte no executat.

Equipament en funcionament.
Equipament en funcionament.

Nou equipament Casal Infantil Vilapicina i
Torre Llobeta.
Nou equipament Casal Infantil Turó .
Projecte no executat.

Residència i Centre de dia Molí – Via Favència
(100 places de residència i 25 places de centre
de dia).

Equipament en funcionament.

Proposta 3 Residències per a Gent Gran amb
Centre de dia (330 places públiques).

Projecte no executat.

Habitatges amb serveis per a Gent Gran Torre
Júlia.

Equipament en funcionament.

Residència UA6 entre C/ Cartellà i C/ Petrarca
(100 places).

* Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP) Equipament en funcionament.
* Centre de Salut Mental (CSMA)

Pla d'Equipaments vigent de 2010: projectes Balanç d'execució del Pla vigent a 2016.
d’equipaments planificats / contemplats.

Viver d’empreses Vallbona (centre relacionat
amb les activitats mediambiental, alimentació
ecològica i afí).

Projecte no executat.

Nou equipament Centre de dia Enric Casanova
(32 places públiques).
Projecte no executat.

Punt Verd de Barri Ciutat Meridiana.

Equipament en funcionament.

9 Punts Verds de Barri

Projectes no executats. Canvi de criteri de
cobertura.

Punt Verd de Barri Les Roquetes.

Reubicació del Punt verd de Barri Vallbona.

Centre d'educació ambiental Casa de l'Aigua.
Hort urbà al Casal de Gent Gran Can Peguera.

Equipament en funcionament.

Ampliació Punt verd de Barri Vallbona a
Deixalleria.

Projecte en funcionament, amb usos diversos.

Nou equipament Centre d'educació ambiental
Castell de Torre Baró.
Equipament en funcionament.

Nou equipament Horts Urbans Casa de l'Aigua.

Projecte previst, en planificació.
Equipament en funcionament.

Espai Joves Ateneu La Bòbila. Equipament en
funcionament.

Proposta 1 Espai de Gent gran al Centre Cívic de Projecte no executat.
Vallbona.
Casal de Gent Gran Ciutat Meridiana.

Projecte no executat.

Casal de Gent Gran Vilapicina i Torre Llobeta –
Cotxeres.

Equipament en funcionament.

Casal de Gent Gran Can Peguera.

Proposta 1 Casal de Gent Gran a Torre Baró.
Pla d’Equipaments del Districte de Nou Barris 2020-2030

Equipament en funcionament.
Projecte no executat.
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6. QUADRE RESUM DE LES NECESSITATS D’EQUIPAMENTS
Àmbit
1.

CULTURA

2.

PARTICIPACIÓ SOCIAL

Propostes d’equipaments
1 biblioteca de Districte
Trasllat de la biblioteca de Canyelles
1 auditori Zona Centre - Prosperitat
1 Nou Casal de Barri a Guineueta
1 Nou Casal de Barri a Canyelles
Ampliació Casal de Barri Porta
Ampliació Casal de Barri Prosperitat
Ampliació Casal de Barri Vallbona
Ampliació com equipament comunitari (Roquetes)
1 local per AAVV Ciutat Meridiana
1 local per AVV Turó de la Peira
1 Nova Escola Bressol Municipal Guineueta – Can Peguera

3.

EDUCACIÓ

ESPORTS

5.

SALUT

6.

ATENCIÓ I INCLUSIÓ SOCIAL

7.

INFÀNCIA

La biblioteca de Districte està prevista en el Pla de Biblioteques vigent, a la Zona Centre (Prosperitat).
Trasllat previst de la Biblioteca de Canyelles a un nou equipament.
L’auditori es preveu dins la Biblioteca de Districte, a la Zona Centre (Prosperitat).
Es proposa com a possible ubicació del nou Casal de Barri Guineueta, el solar existent a Rambla del Caçador.
Es proposa un equipament intergeneracional amb espai per a joves i pera a gent gran (caldrà concretar ubicació).
En el mes de febrer de 2019, s’estan executant les obres d’ampliació de l’Ateneu La Bòbila.
Vinculat a la proposta d’Ideal Plàstica Flor.
A concretar ubicació definitiva en el marc del Pla Director de Vallbona.
Ampliació del Centre Ton i Guida com a equipament comunitari (Roquetes), condicionada a la possibilitat de traslladar el Casal de
Joves, amb estudi urbanístic en tràmit.
Es preveu un local per a associacions de veïns a Ciutat Meridiana.
Es preveu un local per a associacions de veïns Turó de la Peira vinculat a l’equipament de l’IllaQ.
Nova Escola Bressol Municipal que donarà servei als barris de Guineueta i Can Peguera.

1 Nova Escola Bressol Vilapicina i Torre Llobeta

Nova Escola Bressol Municipal que donarà servei als barris de Vilapicina i Torre Llobeta i Porta.

1 Nova Escola Bressol Trinitat Nova

Nova Escola Bressol Municipal que donarà servei al barri de Trinitat Nova.

1 ampliació (Institut Antaviana)

Ampliació de l’Institut Escola Antaviana.

Trasllat i ampliació Aula de Formació de Persones Adultes
(Zona Nord)
Trasllat i millora CEM Artesania
Trasllat i millora CEM Can Cuiàs
Cobertura pista poliesportiva CEM Guineueta

AFA Zona Nord, previst el seu trasllat i ampliació a l’edifici de l’Institut Picasso, projecte en redacció.

Reforma i millora pista poliesportiva Can Peguera
4.

Observacions

Millora espai esportiu Campillo de la Virgen (Torre Baró)
1 Nou Pavelló poliesportiu a Can Cuiàs
1 Nou Pavelló poliesportiu a Artesania
1 Nou Pavelló poliesportiu a Zona Centre
1 piscina (Zona Centre)
Trasllat camp futbol (Canyelles)
1 gimnàs d’ús escolar (Prosperitat)
Trasllat i millora CAS
Trasllat del CSS Turó de la Peira – Can Peguera
Trasllat i millora del Centre Can Ensenya (Can Peguera)

Nou CEM Artesania, projecte en redacció .
Nou CEM Can Cuiàs, amb trasllat i millora.
Prevista la cobertura de la pista poliesportiva de CEM Guineueta, projecte en redacció, previst l’inici d’obres en el primer
trimestre de 2019.
Reparació i posada en funcionament de les pistes poliesportives Can Peguera, previst en el Pla de Futur Can Peguera – Balcó
d’Equipaments, projecte en redacció.
Instal·lació de pèrgola a l’espai esportiu de Campillo de la Virgen, projecte en redacció i inici d’obres el primer trimestre de 2019.
Nou pavelló s’integra en l’ampliació del CEM Can Cuiàs.
Nou pavelló s’integra en l’ampliació del CEM Artesania.
Nou pavelló poliesportiu a la Zona Centre, pendent d’ubicació.
Nou equipament a Zona Centre
Trasllat del Camp de Futbol Canyelles, previst en el planejament.
L’equipament d’Ideal Plàstica Flor inclourà un gimnàs per cobrir les necessitats de l’Escola Víctor Català i altres entitats.
Previst el trasllat del CAS Nou Barris a una altra ubicació, recollit en el Pla Municipal de Drogues vigent.
El CSS Turó de la Peira – Can Peguera té previst el seu trasllat al nou equipament de l’Illa Q, el projecte està en redacció.
Centre Can Ensenya, trasllat i millora previstos en el Pla de Futur de Can Peguera.

Trasllat i millora EAIA

EAIA Nou Barris (38), previst el seu trasllat i millora al mateix edifici on també s’ubicarà l’Escola Bressol Municipal que donarà
servei a Guineueta i Can Peguera.

Ampliació PIAD

Pendent ampliació PIAD Nou Barris

Construcció Centre Obert Ubuntu

Centre Infantil UBUNTU (esplai i centre obert), nova ubicació prevista a Ciutat Meridiana.

1 Nou espai infantil a Prosperitat

Nou espai infantil previst a l’equipament d’Ideal Plàstica Flor (Prosperitat).

1 Nou Espai Infantil a Ciutat Meridiana

Nova construcció espai infantil UBUNTU a Ciutat Meridiana.
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Àmbit

8.

9.

JOVENTUT

GENT GRAN

10. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I
COMERÇ

11. SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

Propostes d’equipaments

Observacions

1 Nou Casal de Joves Zona Nord

Proposta d’ubicació a l’illa gran d’equipaments, on hi havia l’antic camp de futbol.

1 Nou Casal de Joves Canyelles

Proposta de nou equipament intergeneracional, amb espai per a joves (Casal de Joves Canyelles) i espai per a gent gran, pendent
de concretar ubicació en el marc del planejament.

1 Nou Casal de Joves Porta

Previst en l’ampliació de l’Ateneu la Bòbila de Porta, en la qual es destinarà un espai per activitats per a joves, projecte en
redacció, inici d’obres primer quadrimestre de 2019.

Trasllat i millora Casal Joves Prosperitat

Projecte en redacció.

Trasllat i millora Casal Joves Roquetes

Previst el seu trasllat i millora, pendent de concretar la seva ubicació.

Ampliació i millora Casal Joves Guineueta

Ampliació i remodelació Masia de la Guineueta

Habitatges de lloguer per a joves

Pendent de concretar ubicació.

1 Nou Casal de Gent Gran Guineueta
1 Nou Casal de Gent Gran Vallbona
Trasllat i millora Casal Gent Gran Turó de la Peira
Trasllat i millora Casal Gent Gran Canyelles
Trasllat Casal Gent Gran Ciutat Meridiana
Habitatges amb serveis per a persones grans

Previst amb possible ubicació al solar de Rambla Caçador.
A concretar en el marc del Pla Director de Vallbona.
Previst el trasllat i millora a l’Illa Q, projecte en redacció.
Previst el trasllat i millora a un nou equipament intergeneracional, amb espai per a joves i espai per a gent gran, pendent de
concretar ubicació.
Proposta d’ubicació a l’antic camp de futbol.
Habitatges amb serveis per a persones grans, pendent de concretar possible ubicació.

Reforma del Mercat de Montserrat

Reforma del Mercat de Montserrat, iniciat el procés de redacció del projecte.

Vivers d’empreses relacionades amb activitat mediambiental
i d’alimentació ecològica

Vivers d’empreses relacionades amb activitat mediambiental i d’alimentació ecològica a Vallbona, a concretar en el marc del Pla
Director de Vallbona.

1 Punt Verd de Barri Porta

Nou Punt Verd de Barri Porta, en el marc de l’estratègia de desenvolupament de punts verds de barri de Barcelona.

1 Nou Hort Urbà Torre Baró

Nous horts urbans, pendent de fixar a seva ubicació.

1 Nou Hort Urbà a Vallbona

Nous horts urbans, pendent de fixar a seva ubicació.

1 Nou hort Urbà a Trinitat Nova

Nous horts urbans, pendent de fixar a seva ubicació.

1 Nova aula d’educació ambiental
1 Escola d’Horticultura i Jardineria Urbana Can Valent

Nova aula d’educació ambiental inclosa a la nova Escola d’Horticultura i Jardineria Urbana Can Valent.
Nova Escola d’Horticultura i Jardineria Urbana Can Valent, amb oferta de formació no reglada de vessant comunitària, que
inclourà una aula d’educació ambiental.
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PRESENTACIÓ

l’objectiu de detectar i recollir noves necessitats d’equipaments que s’hauran de valorar
per al futur Pla 2020-2030.

“Nou Barris és la història
l’associacionisme

reivindicatiu

de

Els objectius principals del procés de debat eren:

i

veïnal. (...) Allò que unia els barris

Donar a conèixer el procés de revisió del Pla d’equipaments, els canals de

era la població, i la mancança de

participació i els equipaments existents, i la informació que s’anava generant

serveis de tota mena, sobretot

durant el procés.

transports

però

també
un

Habilitar els mecanismes i espais adequats per a recollir les opinions dels

districte, un poblament humà definit

diferents agents (representants polítics, tècnics/ques, associacions i ciutadania a

per la gent, pels veïns que van lluitar

títol individual) entorn quines necessitats de nous equipaments poden existir.

equipaments.(...)

És,

doncs,

de valent per la seva dignitat”.
(Memòries del Districte Nou Barris, www.memoriesdeldistricte.com, 2017)

Facilitar la incorporació de les propostes i visions de la ciutadania en el Pla,
cercant acords entre el veïnat sobre els criteris i les propostes que responguin a

“La història de Nou Barris és la història de les persones que hi han viscut, hi han treballat
i hi han forjat els seus somnis i esperances de futur. És, també, la història dels agents
socials que, en diferents contextos econòmics i polítics, hi han materialitzat les seves
iniciatives i projectes.”
(Ajuntament de Barcelona)

Nou Barris és un Districte de Barcelona format actualment per tretze barris. Es tracta
d’un territori amb una potent vida veïnal i associativa, amb més de 165.000 habitants,
segons dades de 2017 de l’Institut d’Estadística de Catalunya.
Per tal de donar resposta a les necessitats dels veïns i veïnes, el territori compta amb
quasi 300 equipaments distribuïts en els diferents barris. L’elevat nombre va fer
necessari redactar un Pla d’Equipaments 2010-2020 que ordenés i planifiqués els espais
disponibles i requerits. 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.
Ara, i avançant-se a la data de la seva finalització, el Districte de Nou Barris ha iniciat el
projecte de revisió i actualització del Pla d’Equipaments existents. Aquest projecte de
revisió ha inclòs un procés de participació que es va iniciar al mes de maig de 2018, amb

les necessitats col·lectives del Districte.

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS REALITZAT
El procés de debat desenvolupat es va estructurar en les tres fases que es detallen a
continuació:

Informació i presentació
ó

Debat sobre nous
equipaments
(necessitats)

Retorn

El procés de participació, que ja partia dels treballs que s’estan realitzant al Districte i de
la feina realitzada anteriorment pel teixit associatiu del territori, ha facilitat la trobada i
el diàleg entre diferents agents socials, i així copsar la visió de la ciutadania.

Per tal d’arribar al màxim de ciutadania, i considerant la dificultat de fer sessions per
cada barri, es va distribuir el Districte en tres zones:

Concretament, el procés de debat realitzat s’ha estructurat en:
·

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

·

Zona Sud, que incloïa els barris de Can Peguera, El Turó de la Peira, Vilapicina i
Torre Llobeta, i Porta.

ciutadans i ciutadanes interessades a compartir quines són les necessitats de
nous equipaments.

·

Zona Centre, que agrupava els barris de Guineueta, Verdun, Prosperitat,
Canyelles, Roquetes, i Trinitat Nova.

·

Dinamitzacions al carrer, per a recollir les aportacions dels i de les vianants,
entitats i comerços, i així oferir la possibilitat de participar a aquelles persones
que tenen més dificultats per assistir a trobades concretes, ampliant el debat i
els resultats.

·

Zona Nord, agrupant els barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona.

Així mateix, el procés va originar-se al voltant d’una Comissió de Seguiment, formada
per persones representants de diverses entitats i institucions de Nou Barris, que

·

Participació en la plataforma decidim.barcelona, per a escoltar les opinions
d’aquelles persones que prefereixen participar des de casa seva.

vetllaven pel procés participatiu i promovien la participació del veïnat. La seva funció
durant tot aquest període de debat ha estat la de contrastar, millorar i col·laborar amb
el procés. Tanmateix, i un cop finalitzat el període de participació obert a la ciutadania,
la Comissió continuarà en funcionament per a treballar, juntament amb el Districte, en
l’elaboració dels continguts del Pla d’Equipaments.
El procés de debat, que ha facilitat la participació de més de 600 persones entre totes
les actuacions que s’han desenvolupat, va estar liderat pel Districte de Nou Barris i per
l’Àrea de Democràcia Activa de l’Ajuntament de Barcelona. L’empresa EIDOS
Dinamització Social va ser l’encarregada del disseny, organització i conducció del procés
de participació, en concret de:

Oferir suport en l’estratègia comunicativa i en la coordinació del procés.

Inici – obertura de la plataforma web

Incorporar les aportacions presentades a la plataforma web al document de

Maig-juliol de 2017

propostes i necessitats recollides.

Activació

Incorporar en el document de necessitats, les aportacions presentades per les

decidim.barcelona/plaequipamentsnoubarris, en el que s’oferia

diferents plataformes i entitats veïnals.

informació sobre les trobades previstes i realitzades, i la

Fer la relatoria de les reunions de la Comissió de Seguiment durant aquest

documentació prèvia i resultant del procés. També era un espai

període.

en el qual participar formulant propostes.

del

procés

a

la

plataforma

web

Preparar presentacions del procés i de resultats per a les reunions de la
Comissió de Seguiment.

Constitució de la Comissió de Seguiment

Dissenyar, conduir i fer el buidatge de les sessions ciutadanes realitzades (1 per

10 de maig de 2018

zona).

Reunió de constitució de la Comissió de Seguiment del Pla

Dissenyar, conduir i fer el buidatge de les dinamitzacions al carrer (4 en total).

d’Equipaments, en la qual es va presentar i validar la proposta de

Sintetitzar i agrupar totes les necessitats recollides durant el període que

procés a desenvolupar.

duració del procés, en un únic document.
Elaborar la memòria del procés.
2. Fase de debat sobre nous equipaments (necessitats)

Fases del procés i calendari
1. Fase d’informació i presentació

Fase de debat per compartir necessitats de nous equipaments del Districte, incorporant
les opinions de la ciutadania i dels agents socials tant en sessions presencials, punts de
participació en el carrer o a la plataforma web. En aquesta fase es van realitzar les
següents actuacions:

Es constitueix la Comissió de Seguiment, i s’informa públicament del procés

Sessions ciutadanes de debat

d'elaboració del Pla d'equipaments i de l’inici del procés de debat. Es va elaborar un

22, 23 i 31 de maig de 2018

calendari i acordar els continguts a debatre.

Sessions obertes a la ciutadania per compartir necessitats de nous
equipaments al Districte que s’hagin de contemplar en la revisió

De forma prèvia a aquesta fase, des del Districte es va elaborar un balanç i inventari dels

del Pla d’Equipaments.

equipaments de Nou Barris per tal de conèixer quin és el punt de partida i veure quins
nous equipaments poden ser necessaris. En concret, es van desenvolupar les següents

Es va realitzar una sessió per zona (tres en total).

actuacions (que es detallaran més àmpliament al següent apartat):
Primer buidatge de les aportacions recollides
Preparació de continguts i difusió

Juny de 2018

Març-maig de 2018

EIDOS elabora un primer llistat de necessitats, amb l’objectiu de

Tancament de l’inventari d’equipaments del Districte, del disseny

presentar-les a les dinamitzacions al carrer i treballar sobre una

del procés i de les eines de difusió per les sessions ciutadanes.

base.

Aquest llistat s’elabora a partir de les aportacions recollides a les

directament relacionades amb el procés, però que l’entitat municipal

sessions ciutadanes i de l’anàlisi realitzat per la Coordinadora

hauria de tenir en compte.

d’Associacions Veïnals i Entitats de Nou Barris (i publicat al
número d’abril de la seva revista El Clatellot).

Presentació i contrast amb la Comissió de Seguiment
24 de gener de 2018

Recollida de necessitats a la plataforma web

Reunió per revisar el procés participatiu, presentar el document de

Del 14 de maig al 15 de juny

resultats i plantejar properes actuacions.

La plataforma de participació va permetre fer aportacions en línia
sobre les necessitats de nous equipaments al Districte.

Actualització del document d’aportacions
Juliol a principis de setembre de 2018

Dinamitzacions al carrer

EIDOS incorpora en el document de resultats del procés, aquelles

15 de juliol de 2017

aportacions que han fet arribar les plataformes i entitats veïnals que

Punts de participació en l’espai públic per proposar i opinar sobre

formen part de la Comissió de Seguiment, i que volen ampliar els

les necessitats de nous equipaments que té el barri.

continguts.

Es van realitzar 4 dinamitzacions al carrer: 1 a la Zona Sud, 2 a la

Presentació a la ciutadania dels resultats dels debats

Zona Centre (la segona a petició de la Comissió de Seguiment), i 1

previst 6 de setembre de 2018

a la Zona Nord.

Presentació pública de les conclusions i idees recollides durant el
procés. Es preveu en aquesta sessió convidar als membres de la

Aclarir que els debats se centraven en la necessitat de nous equipaments, ja que no era

Comissió de Seguiment del procés a seguir col·laborant i convertint-se

objectiu del procés recollir opinions i comentaris sobre aquells que existeixen i estan en

en la Comissió de Seguiment per l’elaboració del Pla.

funcionament.

Descripció de les actuacions realitzades

3. Fase de retorn
A partir de les aportacions recollides, el Districte de Nou Barris analitzarà aquelles més

Preparació de continguts i difusió

prioritàries. Es dóna per tancat el procés de participació, tot i que s’iniciarà una fase de
contrast i tancament de les principals necessitats amb la Comissió de Seguiment. Com a

Amb l’objectiu de facilitar els debats, es va treballar amb el Districte i

resultat d’aquest contrast, s’elaborarà el Pla d’Equipaments de Nou Barris 2020-2030.

amb l’empresa Activa Prospect, responsable de l’inventari i els

Concretament, s’han realitzat i es plantegen les següents actuacions:

treballs tècnics per actualitzar el Pla, els materials necessaris per a les
sessions de debat i les dinamitzacions al carrer. En aquest sentit, i

Síntesi de les aportacions recollides

com que la finalitat era detectar necessitats de nous equipaments,

Juny a juliol de 2018

era cabdal compartir la informació sobre quins equipaments ja

EIDOS va estudiar i analitzar les aportacions recollides a la fase

existeixen a Nou Barris.

anterior, i va elaborar un document que va fer arribar al Districte. Així
mateix, també es van recollir i traslladar les aportacions no

En relació amb la difusió de les sessions i del procés, i per
exigències del calendari, no va ser possible oferir informació en
el marc dels Consells de barri, tal com s’havia plantejat en un
primer moment. Per això, es van elaborar cartells informatius
que es van situar per tot el Districte, a més de comptar amb la
col·laboració de les entitats que formen part de la Comissió de
Seguiment per ampliar el senyal, i el reforç de difusió a xarxes
socials.
També es va comptar amb una imatge gràfica que servia per identificar el procés en
totes aquelles actuacions de difusió que es desenvolupessin.

Plataforma web decidim.barcelona
Espai del procés a la plataforma web decidim.barcelona. Al web es podia trobar

A la plataforma web han participat 5 usuaris diferents (2 entitats i 3 persones) realitzant

informació sobre:

un total de 9 propostes. No ha estat una eina molt utilitzada, fet que des del Districte es

El procés: continguts i motius.

considera que és a causa què es tracta d’una eina força desconeguda entre la ciutadania

Les fases en què s’estructurava.

de Nou Barris. Cal destacar que era la primera vegada que es posava en marxa en un

Trobades previstes i realitzades.

procés de debat a Nou Barris, i que no s’ha fet especial difusió de la plataforma, excepte

Documentació de partida i generada.

a les xarxes socials. Tanmateix, es considera que ha estat un primer pas per a fomentar
la seva utilització en futurs processos.

A més, i tal com s’ha avançat a l’apartat anterior, es podien presentar aportacions
Comissió de Seguiment del procés

relacionades amb noves necessitats d’equipaments.

Fases en què
s’estructurava

La Comissió de Seguiment, formada per persones representants de diverses entitats i
col·lectius, era l’encarregada de vetllar pel bon funcionament del procés participatiu i
promoure la participació del veïnat durant tot el procés.

Informació

Estava formada per 20 entitats. Per a configurar la Comissió es va convidar a tot el teixit

general sobre

associatiu de Nou Barris a formar-ne part, i es va reforçar la invitació a aquelles

el procés

plataformes o entitats de segon grau (que agrupen diversos col·lectius) i als col·lectius
de representació veïnal.

Trobades

Documentació de

previstes i

partida i generada

realitzades

durant els debats

Les entitats que han configurat la Comissió són:

Associació Juvenil

Associació de Veïns i

Consell Sectorial de

La durada de les sessions era de dues hores, en horari de 18.30 a 20.30 h, i comptava

Roket Projecte (Kasal

Veïnes de Prosperitat.

Gent Gran de Nou

amb la presència de representants polítics i tècnics del Districte per a la part

Roquetes).

Associació de Veïns i

Barris.

informativa, i amb l’àrea de Democràcia Activa per a explicar el procés a realitzar.

Associació Esportiva

Veïnes de Roquetes.

Escola Pia – Luz

Babar.

Associació de Veïns i

Casanova.

Associació de Gent

Veïnes de Torre Baró.

Escola SPLAI.

Gran Club Esportiu

Associació de Veïns i

Fundación Adapta2.

Torre Baró.

Veïnes de Torre

Plataforma d’Entitats

Associació de Veïns i

Llobeta Vilapicina.

de Roquetes.

Veïnes de Can

Associació de Veïns i

Taula Oberta de

Peguera.

Veïnes de Trinitat

Trinitat Nova.

Associació de Veïns i

Nova.

Vallbona Viu.

Veïnes de Canyelles.

Bidó – Ateneu Popular

Associació de Veïns i

de 9 Barris.

Veïnes de Porta.

Casal La Cosa Nostra.

S’han realitzat 2 reunions de la Comissió de Seguiment, una a l’inici per a constituir-la i
presentar el procés (10 de maig de 2018), i una segona el dia 11 de juliol de 2018 per a
presentar els resultats recollits.
Com a resultat de les seves aportacions a la primera reunió de la Comissió, es va
acordar organitzar una dinamització al carrer més a la Zona Centre, tenint en compte el
nombre de barris i població que englobava.
La major part de les entitats que formen part de la Comissió varen participar activament
a les sessions ciutadanes realitzades, especialment, a la Zona Sud i la Zona Centre.
Sessions ciutadanes
Les sessions ciutadanes eren l’espai on es convidava a les veïnes i veïnes a debatre
sobre noves necessitats d’equipaments al Districte. Totes tenien la mateixa estructura
amb la voluntat de presentar el procés de revisió i actualització del Pla d’Equipaments
de Nou Barris, el procés de debat sobre el diagnòstic, informar sobre els equipaments
existents al Districte i el balanç del Pla anterior, i, finalment, debatre i detectar
necessitats de nous equipaments al Districte.

a) Sessió ciutadana a la Zona Sud
En la primera sessió ciutadana, realitzada a la Zona Sud, es va comptar amb la
participació de la Carol Recio, consellera de Districte, que va agrair la participació, i amb
la Gemma Arau, gerent de Districte, que va presentar l’origen i context del projecte. Eva
Luengo, tècnica de Democràcia Activa de l’Ajuntament, va explicar el procés de
participació i les actuacions que s’havien de dur a terme. Finalment, l’equip d’EIDOS
Dinamització Social va compartir els objectius de la sessió i va conduir el debat. Per a
facilitar el debat, es va treballar en dos grans grups, que alhora es van dividir en
subgrups. A la part final de la sessió es va portar a terme un plenari per a compartir
totes les idees.
Com a resultat del treball realitzat, es van recollir més de trenta aportacions, la majoria
d’elles relacionades amb necessitats de nous equipaments al barri i en criteris a
considerar en la planificació i gestió dels espais. El 32,35% de les aportacions fan
referència a millores d’equipaments existents o altres aspectes (espai públic, mobilitat,
etc.).
36 persones van participar en el debat que es va portar
a terme el dia 22 de maig de 18.30 a 20.30 h al Centre
Cívic de Torre Llobeta (Carrer Santa Fe, 2).

18 persones de les prop de 40 persones assistents van
partici par en el debat que es va portar a terme el dia
23 de maig de 18.30 a 20.30 h al Casal de Barri de
Torre Baró (Avinguda Escolapi Càncer, 5).

b) Sessió ciutadana a la Zona Nord
En la sessió ciutadana realitzada a la Zona Nord es va destinar gran part del temps en un
debat generat en el plenari inicial després de les presentacions, ja que algunes de les
persones assistents representants de diverses entitats van manifestar el seu desacord
en la organització de la sessió. Aquest fet era degut al considerar que no era necessari

c) Sessió ciutadana a la Zona Centre

organitzar una sessió amb aquesta finalitat perquè les entitats ja havien treballat el
tema i havien lliurat a Districte les conclusions recollides. Finalment, es van agrair les

La darrera sessió ciutadana es va portar a terme a la Zona Centre. De nou, va comptar

comentaris i es va convidar a quedar-se a aquelles persones que, a més de les

amb la participació de la Carol Recio, consellera de Districte, i la Gemma Arau, gerent

aportacions lliurades per les entitats, volguessin debatre noves idees. Es van organitzar

de Districte, que van presentar l’origen i context del projecte. Eva Luengo, tècnica de

dos grups de treball amb les persones que van optar per participar.

Democràcia Activa de l’Ajuntament, va explicar el procés de participació i les actuacions
que s’havien de dur a terme. Finalment, l’equip d’EIDOS Dinamització Social va

Igual que la sessió anterior, es va comptar amb la participació de la Carol Recio,

compartir els objectius de la sessió i va conduir el debat. A causa de l’espai on es va dur

consellera de Districte, i amb la Gemma Arau, gerent de Districte, que van agrair

a terme la sessió, es va treballar en un únic espai, dividint a les persones participants en

l’assistència, van presentar l’origen i context del projecte, i van respondre als dubtes i

grups de treball. A la darrera part de la sessió es va organitzar un plenari per a

comentaris plantejats al plenari inicial. L’equip d’EIDOS Dinamització Social va explicar el

compartir les principals idees treballades a cada un dels grups.

procés de participació i les actuacions que s’havien de dur a terme, i van conduir el
debat. Com a resultat del treball realitzat, es van recollir quasi vint aportacions, la
majoria d’elles relacionades amb necessitats de nous equipaments al barri i en criteris a
considerar en la planificació i gestió dels espais. El 33,33% de les aportacions fan
referència a millores d’equipaments existents o altres aspectes (espai públic, mobilitat,
etc.).

Com a resultat del treball realitzat, es van recollir quasi

L’espai A (1) era una àrea informativa

aportacions, la majoria d’elles relacionades amb necessitats

on es presentaven de manera gràfica les

de nous equipaments al barri i en criteris a considerar en la

principals aportacions recollides en el

planificació i gestió dels espais. El 35,48% de les aportacions

procés fins al moment, i de consulta (2)

fan referència a millores d’equipaments existents o altres

on accedir a informació i documentació

aspectes (espai públic, mobilitat, etc.). 39 persones van participar en el debat que es va

relacionada amb: sessions realitzades,

portar a terme el dia 31 de maig de 18.30 a 20.30 h a la Biblioteca de Roquetes (Via

web, bústia per a la recollida de correus

Favència, 288).

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).
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.

Dinamitzacions al carrer
Les activitats s’estructuraven en diversos espais on es podia participar:

a) Primera dinamització al carrer a la Zona Centre
Coincidint amb algunes festes majors de barri del Districte, el dia 16 de juny d’11 a 13 h
a la plaça de la República (Passeig Verdum amb Passeig Valldaura) es va portar a terme
una activitat de participació en el carrer, per continuar recollint aportacions sobre
noves necessitats d’equipaments al Districte. Es va escollir la ubicació esmentada, ja que
es troba en la confluència de diversos barris (Verdum, Guineueta, Prosperitat i Porta).

b) Segona dinamització al carrer a la Zona Centre
A petició de les persones integrants de la Comissió de Seguiment, i atenent el nombre
de barris i població que configura la Zona Centre, es va realitzar una segona
dinamització a l’espai públic, el dia 19 de juny d’11 a 13 h davant del Mercat de
Canyelles i aprofitant el dia de mercat ambulant setmanal. Concretament, es va dur a
terme a la cantonada dels carrers Antonio Machado amb Federico García Lorca.

En total es van recollir prop de 150 aportacions, en la seva majoria a l’espai 4, donada la
facilitat i rapidesa en què es podia participar en aquest panell. Per altra banda, prop del
56% de les 109 persones que van participar d’una manera o altra van ser dones.

Total

Espais de participació

aportacions
recollides

Espai 4. Col·lectius deficitaris

65

Espai 5. Àmbits prioritaris

37

Espai 6. Altres aportacions

45

En total es van recollir prop d’un centenar d’aportacions, en la seva majoria a l’espai 4
igual a la dinàmica anterior, donada la facilitat i rapidesa en què es podia participar en
aquest panell. Va ser la dinàmica que va comptar amb més persones visitants i
participants, amb 161 persones, en la seva majoria dones (67%).

Total

Espais de participació

aportacions
recollides

Espai 4. Col·lectius deficitaris

42

Espai 5. Àmbits prioritaris

21

Espai 6. Altres aportacions

24

priorització de col·lectius o àmbits. Va comptar amb 110 persones visitants i
participants, en la seva majoria dones (66,36%).

Total

Espais de participació

aportacions
recollides

Espai 4. Col·lectius deficitaris

21

Espai 5. Àmbits prioritaris

11

Espai 6. Altres aportacions

25

c) Dinamització al carrer a la Zona Sud
L’activitat a l’espai públic a la Zona Sud es va dur a terme el dia 19 de juny de 17 a 19 h
davant del Centre Cívic Can Basté, amb l’objectiu de distribuir les actuacions a la zona i
arribar en aquesta ocasió a veïns i veïnes dels barris de Turó de la Peira i Can Peguera, a
més d’aprofitar el pas dels vianants cap a la plaça Virrei Amat.

d) Dinamització al carrer a la Zona Nord
Finalment, el dia 21 de juny de 17 a 19 h es va portar a terme la darrera activitat a
l’espai públic, en aquesta ocasió a la Zona Nord. Tot i que estava previst ubicar-la a la
plaça Roja de Ciutat Meridiana, per imprevistos de programació de darrera hora es va
haver de modificar l’emplaçament. Es va instal·lar el punt de participació a sota del
Centre d’Atenció Primària de Torre Baró, a la cruïlla entre avinguda Vallbona i el carrer
Sant Feliu de Codines. Per decidir l’espai, l’equip d’EIDOS va visitar la zona i analitzar els
fluxos de pas dels vianants, i va detectar que aquesta era una zona d’especial
En total es van recollir més de 50 aportacions diferents, en la seva majoria a l’espai
d’aportacions concretes. Aquest fet es va produir a causa que la ubicació escollida no
era una zona de molt de pas dels veïns/es, fet que va provocar que les persones
dinamitzadores es traslladessin a altres àrees, i recollissin comentaris en obert i no

confluència entre els veïns i veïnes que es traslladaven cap a l’estació de tren i a Ciutat
Meridiana.

RESUM DELS RESULTATS DEL PROCÉS
Es recullen en aquest apartat les dades generals dels participants del procés i el resum
de les principals aportacions recollides. Per a més informació, consultar la
documentació disponible al web del procés.

Participants
En total, han participat 623 persones, incloent les persones que formen part de la
Comissió de Seguiment.
En total es van recollir prop de 125 aportacions diferents, en la seva majoria a l’espai 4,
donada la facilitat i rapidesa en què es podia participar en aquest panell. La ubicació va
permetre recollir moltes aportacions vinculades als barris de Torre Baró i Ciutat
Meridiana, aquest darrer especialment, però cap o poques relacionades amb el barri de
Vallbona. Va comptar amb 114 persones visitants i participants, de les quals poc més de
la meitat eren dones (54,38%).

Total

Espais de participació

aportacions
recollides

Espai 4. Col·lectius deficitaris

49

Espai 5. Àmbits prioritaris

36

Espai 6. Altres aportacions

38
21
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Gènere de les persones participants

Algunes de les persones que varen assistir a les sessions obertes a la ciutadania, a més

Dinamització al carrer a la Zona Sud

43

de ser veïns i veïnes del barri, eren representants de diverses entitats i col·lectius. En

Dinamització al carrer a la Zona Nord

38

concret, 40 són les entitats que van estar representades per diverses persones. Diverses
de les entitats assistents formen part de la Comissió de Seguiment:

Aquest resultat és superior, si tenim en compte que en la taula anterior no s’han sumat
el nombre de participacions que es feien en format de “suport” o “priorització” de les

AEIG Santa Eulalia.
ASFATAC .
Assoc Bidó de Nou
Barris – Ateneu
Popular 9b.
Associació el Torrent
Associació Gent Gran
Torre Baró.
Ateneu Nou Barris.
AVV Can Peguera.
AVV Ciutat Meridiana.
AVV Porta.
AVV Prosperitat.
AVV Renfe Meridiana.
AVV Roquetes.
AVV Torre Baró.
AVV Trinitat Nova.
AVV Verdum.
AVV Vilapicina i Torre
Llobeta.

Bàsquet Nou Barris.
Casal Gent Gran de
Vilapicina i la Torre
Llobeta.
Casal Infantil
Vilapicina.
Casal MGG Roquetes.
Centre Serveis socials
Porta Vilapicina Torre
Llobeta.
Centre Serveis socials
Turo de la Peira Can
Peguera.
Centre Ton i Guida.
CISE.
Club d’atletisme Nou
Barris.
Club de petanca Ciutat
Meridiana.

Consell GG de Nou
Barris.
Cooperativa Si al SIG.
Coordinadora Can
Peguera.
Coordinadora casals
Municipals Gent Gran
de Nou barris.
DeH skate – Asociación
Deh Patin Nou Barris.
Escola SPLAI.
Fundación Adapta2.
La titellada.
Penya Blaugrana Ciutat
Meridiana.
Salesians.
Taula Oberta Trinitat
Nova.
Vallbona Viu.
XIC 9 Barris.

activitats realitzades en l’espai públic o al web:

Les dinamitzacions al carrer van permetre detectar aquells col·lectius més deficitaris en
equipaments, i àmbits en els quals són necessaris més espais.
Considerant que tots els col·lectius són prioritaris, destaquem que més del trenta per
cent de les aportacions van considerar que el col·lectiu més deficitaris i/o amb més

Aportacions

necessitat d’equipaments és el de la gent gran, especialment si es considera
l’envelliment previst de la població. A continuació, el segueix el col·lectiu d’infants i

Durant tot el procés, s’han recollit prop de 300 propostes entre els diferents espais de

famílies, amb més del 20%. El col·lectiu que s’ha considerat menys urgent tot i que no

participació que s’han realitzat. Aquestes es poden agrupar en les idees que es troben a

important, ha estat el de les persones més vulnerables, amb poc més del 10% de les

l’apartat final d’aquest document.

aportacions. Es considera necessari disposar de diversos equipaments destinats a la
gent gran, tant de caràcter assistencial (residència, centres de dia o pisos tutelats) com
Total aportacions i comentaris

de trobada (casals de gent gran). Referent als espais destinats a famílies i infants, es

Espai web

9

destaquen els espais de trobada per a famílies, tant en equipaments com a espais

Sessió ciutadana a la Zona Sud

34

públics. Finalment, i en relació amb el col·lectiu de persones amb diversitat funcional, es

Sessió ciutadana a la Zona Nord

18

considera prioritari adaptar tant els equipaments futurs com els existents, més que no

Sessió ciutadana a la Zona Centre

31

pas edificar-ne de propis.

Dinamització al carrer a la Zona Centre 1

70

Dinamització al carrer a la Zona Centre 2

38

RESUM DE LES PRINCIPALS CONCLUSIONS DEL PROCÉS
Es presenta en aquest apartat la síntesi de les principals aportacions recollides. Per
consultar la totalitat de les aportacions, accedir a la documentació disponible al web del
procés (https://www.decidim.barcelona/plaequipamentsnoubarris).
En aquest apartat es fa referència als resultats directament relacionats amb el Pla
d’Equipaments. D’altra banda, s’ha traslladat al Districte totes aquelles propostes que la
ciutadania va comentar per millorar altres aspectes del barri, o elements més concrets
de gestió dels equipaments.

En relació amb els àmbits i tipologia d’equipaments necessaris, es destaca amb quasi el
30% els equipaments de trobada i participació (casals de barri, casals de gent gran,

Criteris a considerar en la planificació

casals de joves, ateneus, etc.), seguits dels equipaments de salut i serveis socials
(assistencials) i els equipaments esportius. S’ha d’aclarir que el percentatge

En diversos moments del procés de debat, es van compartir aportacions sobre quins

d’equipaments assistencials és elevat, perquè inclou els espais destinats a gent gran en

han de ser els criteris a considerar en la planificació de futurs equipaments a Nou Barris.

aquest sentit, com són residències, centres de dia o pisos tutelats.
Es presenten a continuació les reflexions i aportacions sorgides als debats, i que han de
servir com a criteris per a l’actualització del Pla d’Equipaments de Nou Barris.
Planificar amb lògica de zona. Ha estat comú entre els participants expressar la
conveniència d’analitzar les necessitats d’equipaments més enllà del mateix
barri. Tot i que Nou Barris com a districte, és molt ampli i engloba moltes
realitats diferents, es planteja que seria convenient planificar els equipaments
pensant en una escala territorial de districte, i especialment, intermèdia. Cal
tenir present les necessitats dels barris però donant resposta a aquestes amb
equipaments d’escala zonal. Es considera que l’estructura utilitzada en el procés
de participació amb tres zones diferenciades (Zona Sud, Zona Centre i Zona
Nord) seria molt adequada.
Aprofitar i millorar els equipaments existents. Abans de plantejar-se nous
En el següent apartat es recull la síntesi de les principals conclusions del procés.

equipaments necessaris, es considera important arranjar i deixar en bones
condicions els que ja existeixen (com les pistes escolars i esportives), ja que es
percep que no estan prou aprofitats. Cal, doncs, millorar les instal·lacions
existents i ampliar els horaris i espais d’aquests, per tal d’acollir més usos dels
que actualment ofereixen. Es considera cabdal realitzar un manteniment

continuat dels espais existents, per evitar la degradació i abandonament

Districte i l’orografia de la zona que multiplica les distàncies i dificulta la

d’alguns equipaments. Concretament, es creu necessari millorar i ampliar els

mobilitat. Per això, i abans de plantejar-se l’edificació d’un nou equipament, es

següents equipaments:

considera fonamental millorar el transport públic actual (augmentant línies i

-

Ampliar el CAP de Roquetes.

freqüències d’autobús), la seva connexió amb els equipaments, i facilitar l’accés

-

Restaurar el Casal de barri de Prosperitat.

a algunes zones mitjançant escales mecàniques, ja que actualment només n’hi

-

Ampliar el Centre Ton i Guida de Roquetes.

ha a Ciutat Meridiana.

-

Ampliar l’espai de l’Associació Juvenil Tronada.

-

Ampliar, i reubicar, el Casal de Joves de Roquetes (potser traslladar-lo a
l’amfiteatre de davant de l’Institut Antaviana).

-

Rehabilitar la masia Can Farreras com a Casal de barri.

-

Remodelar la pista de patinatge del carrer Pastor (Guineueta)

-

Reformar la piscina de Canyelles, que està en males condicions.

-

Arranjar les pistes del Club de Petanca de Ciutat Meridiana.
D’altra banda, també es proposa aprofitar locals que actualment estan buits,
perquè pot ser una manera eficient d’aprofitar el territori i retornar la vida social
a zones que poden haver quedat més abandonades.
Garantir que tots els equipaments estiguin adaptats a persones amb més

Reequilibrar la distribució d’equipaments en els barris de la Zona Nord. A la Zona
Nord hi ha una clara concentració d'equipaments al barri de Ciutat Meridiana i a
la part baixa de Torre Baró, en detriment de la seva part alta (la muntanya) i del
barri Vallbona, que està a l'altre costat de l'autopista. Les persones que van
participar en el debat a la Zona Nord comprenen que existeixen característiques
geogràfiques que no faciliten la integració entre els barris, i que possiblement hi
ha menys concentració de població en els barris més desproveïts
d'equipaments. Tanmateix, alerten que si no es dóna resposta a les necessitats
d’aquests barris, la manca d’equipaments i d’espais de convivència pot ser un
element que faci augmentar el seu despoblament. Es torna a demanar millores
en transport públic.

dificultats. Moltes de les persones participants en els debats van manifestar la
necessitat que en la planificació de nous equipaments es tingui en compte
l'accessibilitat d'aquests, per tal d’aplicar el principi d'accessibilitat universal i
disseny inclusiu dels espais, i així garantir la igualtat d'oportunitats en l'accés a
serveis i recursos. En relació amb això, es considera que més que oferir
equipaments específics per aquest col·lectiu, és més important adaptar els
existents.

Preveure la disponibilitat d’equipaments polifuncionals a la part alta de Torre Baró
i a Vallbona. Tal com s’apunta a l’aportació anterior, es posa de manifest la
destacada carència d'equipaments a la part alta de Torre Baró i a Vallbona. Per
això, es considera que s’haurien de preveure espais polifuncionals en aquestes
zones, per tal d’oferir serveis i atenció a la quantitat més gran de població
possible.

Criteris a aplicar a zones concretes

Necessitats de nous equipaments
Reaprofitar espais existents a la Zona Sud i donar-li usos polivalents. Es percep
que a la Zona Sud existeix una gran manca d’espais disponibles per emplaçar
nous equipaments. És per això que es considera adequat reutilitzar espais
existents i configurar-los com a polivalents per tal de donar resposta a les
necessitats dels diferents col·lectius.
Preveure l’accés i la connectivitat dels nous equipaments de la Zona Nord amb la
resta de barris, com a condicionat previ a la seva construcció. La principal
necessitat dels barris de la Zona Nord és l’escassa connectivitat amb la resta del

Es presenta a continuació un resum de les reflexions i aportacions sorgides als debats i a
les diferents eines de participació, entorn de les noves necessitats d’equipaments al
Districte. Tal com s’ha avançat, es presenta només un resum, ja que per conèixer la
complexitat i totalitat de cada proposta es recomana consultar la documentació
disponible al web del procés.

Equipaments necessaris:
Habitatges tutelats que donin resposta a les necessitats de les
persones amb mobilitat funcional.
Centre de dia per a persones amb discapacitat física i/o psíquica.
Espai educatiu per a persones amb discapacitat física i/o psíquica.
Equipaments per a infància i famílies
De forma general, manquen espais diversos dirigits a la infància.
Concretament, escoles bressols municipals, espais esportius, i
assistencials. D’altra banda, i de forma destacada en alguns barris i
zones del Districte, es comparteix que no existeixen suficients espais de
trobada familiar.
Equipaments necessaris:
Escoles bressol (0-3 anys) i llars d’infants a diversos barris del
Districte.
Equipaments destinats a la gent gran
Considerant la previsió d’envelliment de la població, serà necessari
dotar-se de més equipaments assistencials per a gent gran (residències,
centres de dia i habitatges tutelats). També es troben a faltar espais de
trobada i relació entre el col·lectiu, en diverses parts del territori del

Espai d’atenció a dones embarassades i petita infància.
Equipament – espai de trobada d’infants i famílies (casals

i

ludoteques).
Gimnàs o espai polivalent per a la pràctica de l’esport dels infants.
Escola de música.

Districte.
Equipaments per a joves
Equipaments necessaris:
Equipaments assistencials per a la gent gran amb més necessitats
físiques i mentals (residències, centres de dia i habitatges tutelats).
Equipaments - espais de trobada per la gent gran (tipus Casal de
gent gran).
Equipaments per a persones amb diversitat funcional
Cal tenir en compte les necessitats del dia a dia de les persones amb
dificultats de mobilitat, motiu pel qual es fa necessari disposar de
major oferta d’habitatges tutelats no només per a gent gran, sinó
també per a persones amb discapacitats físiques.

El jovent manca d’equipaments necessaris, tant a l’àmbit assistencial
(per aquells amb necessitats de salut mental) com d’espais de trobada
o esportius. En relació amb aquest col·lectiu, diverses entitats juvenils
tenen necessitat de disposar d’espais on poder fer les seves activitats i
on guardar el seu material.
Equipaments necessaris:
Equipaments per a oferir serveis assistencials a infants i joves.
Espai de trobada per joves i infants (Casal de Joves).
Espais polivalents al Districte que puguin acollir a les diverses
entitats juvenils dels barris que no tenen espai propi.
Gran equipament esportiu públic gratuït dirigit a la població jove.

Escola / institut de Formació Professional de Grau Mig o Superior.

gestionats pel mateix teixit associatiu.

Residència autogestionada per a joves.
Equipaments necessaris:
Equipaments i espais destinats a satisfer les necessitats de grups

Equipaments polivalents per acollir diverses activitats d’entitats i

desfavorits o vulnerables

de col·lectius diversos (Casals de barri, casals familiars i hotels

Al Districte existeix un perfil de persones amb pocs recursos que es

d’entitats).

troben en situació de vulnerabilitat, i que no troben suficients espais

Equipaments autogestionats per les entitats i la ciutadania.

que donin resposta a les seves necessitats. Cal tenir present aquest

Centre cívic.

col·lectiu i disposar d’equipaments que puguin atendre a les persones
que viuen al carrer.

Espais culturals
Manquen espais culturals polivalents al Districte. Concretament,

Equipaments necessaris:
Equipaments que puguin acollir a persones sense sostre (tipus

equipaments amb una oferta cultural atractiva i una programació
estable, i sales de lectura i biblioteques.

alberg i menjadors socials).
Apartaments assistits – habitatge social.

Equipaments necessaris:
Espai cultural polivalent

Equipaments i espais esportius

Auditori / teatre.

A Nou Barris hi ha dèficit d’equipaments i espais on poder practicar

Sales de lectura i/o biblioteques.

diverses disciplines esportives, especialment en alguns barris i zones.

Centre cultural veïnal.

Alguns col·lectius i clubs esportius no disposen d’espai on poder fer les

Espais de cultura tradicional.

seves activitats, però aquesta mancança és especialment rellevant per
a les persones que volen practicar esport a títol individual i que no

Equipaments assistencials (salut i serveis socials)

formen part de cap club.

Existeixen veïns i veïnes d’alguns barris del Districte que es veuen
obligats a traslladar-se a altres zones per accedir a serveis de salut, ja

Equipaments necessaris:
Grans equipaments esportius (poliesportius).

que no disposen d’equipaments d’aquest tipus per atendre les seves
necessitats.

Espais esportius a l’aire lliure (camps de futbol, bàsquet, etc.).
Piscines cobertes i a l’aire lliure.
Pistes de monopatí.

Equipaments necessaris:
Centres de salut (centres d’atenció primària).
Espai social de salut comunitària.

Equipaments de trobada i participació social

Centre d’Urgència d’Atenció Primària (CUAP).

És necessari crear sentiment de pertinença al Districte i generar espais
de trobada i relació entre els veïns i veïnes. Per això, caldran més

Espais de medi ambient i sostenibilitat

equipaments destinats a la participació social, que permetin les

Manquen alguns equipaments relacionats amb l’àmbit del medi
ambient, com punts verds, espais d’agricultura sostenible, o oficines i
centres ambientals.

relacions intergeneracionals i crear xarxa amb i entre el teixit associatiu
de Nou Barris. Es considera cabdal que alguns d’aquests espais siguin

Equipaments necessaris:
Punts verds.
Horts urbans.
Espai de permacultura.
Escola d’horticultura i jardineria urbana.
Oficina d’informació energètica.
Centre d’interpretació mediambiental o aula ambiental.
Equipaments de l’Administració
En algunes zones del Districte manquen equipaments on ubicar altres
serveis de l’Administració, com poden ser sales de vetlla i tanatoris.
Equipaments necessaris:
Sales de vetlla i tanatoris.
Espais per a serveis d’alguns departaments o institucions de
l’Ajuntament, i altres administracions.
Espais de desenvolupament econòmic, comerç i ocupació
És necessari crear un Districte amb oportunitats laborals per a totes les
persones. Per això, cal dotar-se d’espais que fomentin l’economia social
i el treball col·laboratiu, i mantenir els equipaments que promouen
l’educació i inserció de les persones amb menys formació.
Equipaments necessaris:
Escola d’adults.
Escola aula d’oficis.
Espais de co-working i economia social.
Espai cooperatiu dels teixits veïnal i comercial.

7.2. SIGLES I ACRÒNIMS UTILITZATS
ABS. Àrea Bàsica de Salut.

ICPD. Índex de consum problemàtic de drogues.

AEB. Àrea d’Estadística Bàsica.

IDESCAT. Institut d'Estadística de Catalunya

ACEBA. Associació d’Entitats de Base Associativa.
CAP. Centre d’Atenció Primària.

CAS. Centre d’Atenció i Seguiment de les Drogodependències.
CBB. Consorci de Biblioteques de Barcelona.

CDIAP. Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç
CEEC. Cens d’equipaments esportius de Catalunya.
CET. Centre Especial de Treball.

CFGM. Cicle Formatiu de Grau Mitjà.

CFGS. Cicle Formatiu de Grau Superior.

CJB. Consell de la Joventut de Barcelona.
CRP. Centre de recursos pedagògics.

CSMA. Centre de Salut Mental per Adults.

CSMIJ. Centre de Salut Mental per Infants i Joves.
CSS. Centre de Serveis Socials.

DOGC. Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
EAP. Equip d’Atenció Primària.

EBA. d’Entitats de Base Associativa.

EBASP. Equip Bàsic d’Atenció Social Primària
EBM. Escola Bressol Municipal.
EEBB. Escoles Bressol.

ICS. Institut Català de la Salut.

INE. Institut Nacional d’Estadística.
LOE. Llei orgànica d’Educació.

LOSC Llei d'ordenació sanitària de Catalunya.

MIEM. Mapes d’instal·lacions i equipaments esportius del Municipi.
MIR. Metges interns residents.

OAC. Oficina d’Atenció al Ciutadà.

OMS. Organització Mundial de la Salut.
PAM. Programa d’Actuació Municipal.
PFI. Programa Formació i Inserció.

PIAD. Punt d’Informació i Atenció a les Dones.

PIEC. Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya.
PIJ. Punt d’Informació Juvenil.

PQPI. Programa de Qualificació Professional Inicial.
SOI. Servei ocupacional d’Inserció.

STO. Servei de teràpia ocupacional.

UAB. Universitat Autònoma de Barcelona.
UEC. Unitat d’Escolarització compartida.

XHUP. Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública.

ESO. Educació Secundària Obligatòria.

GUNI Global University Network for Innovation.
GWOPA. Global Water Operators’ Partnerships Alliance.
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7.3. RELACIÓ DE DOCUMENTS CONSULTATS
1.

Delimitació territorial i caracterització demogràfica

•
•
•
•

•
•
2.

Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estadística. Estadístiques de Barcelona, districtes i barris. Divisió territorial. www.bcn.cat/estadistica/catala/terri/index.htm.
Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d’Informàtica. http://www.bcn.cat/estadistica/catala/terri/index.htm.

Projeccions de població per districtes i barris 213-2026. Departament d’Estadística. Gabinet Tècnic de Programació. Ajuntament de Barcelona (2015).

Institut Cartogràfic de Catalunya. www.icc.cat.
Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es.

Cultura
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3.

Ajuntament de Barcelona. Departament d’Estadística. Padró Municipal d’Habitants. www.bcn.es/estadistica.

Memòria de Biblioteques de Barcelona del 2015. Biblioteques de Barcelona, Diputació de Barcelona i Ajuntament de Barcelona (2015).
Dades de la ciutat, Departament d’Estadística. Institut de Cultura de Barcelona. Ajuntament de Barcelona (2015).

Observatori de dades culturals de Barcelona. Institut de Cultura de l’Ajuntament de Barcelona. http://barcelonadadescultura.bcn.cat/.
Mapa de Lectura Pública de Catalunya. (actualització 2014). Generalitat de Catalunya. Departament de Cultura (2014).
Programa Funcional i descripció dels Espais dels Centres Cívics municipals. Ajuntament de Barcelona (2014).
Document de treball per l’elaboració del Pla de Centres Cívics. Ajuntament de Barcelona (2012).

Biblioteques de Barcelona 10 anys+. Nous reptes i noves oportunitats. Del Pla de Biblioteques de Barcelona 1998-2020 a les propostes per al 2020, Ajuntament de Barcelona (2011).
Els nous estàndards de biblioteca pública de Catalunya. Javier Nieto / Enric Vilagrassa. Departament de Cultura de la Generalitat i Diputació de Barcelona (2008).
Pla Estratègic de Cultura de Barcelona. Nous accents, Ajuntament de Barcelona (2006).
Pla de Biblioteques de Barcelona 1998-2010, Ajuntament de Barcelona (1998).

Llei 4/1993, de 18 de març, del sistema bibliotecari de Catalunya (DOGC núm. 1727, de 29 de març de 1993).

Participació social
•

4.

Pla Estratègic 2015-2018 pels Casals de Barri de Barcelona.

Educació
•
•
•
•
•
•
•
•

Guia de centres educatius de Barcelona del curs 2016-2017. www.edubcn.cat/ca/centres_serveis_educatius/centres_educatius/cercador#/cerca.
Recull estadístic.’ del Consorci d’Educació de Barcelona. (curs 2016-2017).

Oferta de grups i places en els centres públics, escoles bressol i llars d’infants dels ensenyaments d’educació infantil de primer cicle, per al curs 2016-2017. Consorci d’Educació de Barcelona.
Reial decret-llei 14/2012, del 20 d’abril, de mesures urgents de racionalització de la despesa pública en l’àmbit educatiu (BOE núm. 96, del 21 d’abril de 2012).

Reial decret 132/2010, del 12 de febrer pel que s’estableixen els requisits mínims dels centres que imparteixen els ensenyaments del segon cicle de l’educació infantil, de l’educació primària i de la secundària (BOE
núm. 62, del 12 de març de 2010).
Decret 75/2007, de 27 de març, pel qual s’estableix el procediment d’admissió de l’alumnat als centres en els ensenyaments sufragats amb fons públics (DOGC núm. 4852).
Mapa Escolar dels ensenyaments bàsics de la ciutat de Barcelona 2005-2010, Consorci d’Educació de Barcelona (10 de maig 2006).

Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació (BOE núm. 106, del 4 de maig de 2006).
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5.

Esport
•
•
•
•
•
•
•
•

6.

Mapes d'Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi (MIEMs) http://www.observatoridelesport.cat/indicador.asp?subdim=17&id_ind=335.
Document: “Mesura de Govern Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona 2012-2022”, Ajuntament de Barcelona (2012).
Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona 2012-2022. Ajuntament de Barcelona (2012)

Estudis de localització de les instal·lacions de la xarxa bàsica del PIEC Generalitat de Catalunya. Consell Català de l’Esport (2008).

Pla Director d’Instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC), Generalitat de Catalunya (2005). Decret 95/2005, de 31 de maig(DOGC núm. 4397 - 02/06/2005).

Fitxes tècniques d’equipaments esportius. Consell català de l’esport (1.Pistes Poliesportives, 2.Pavellons poliesportius, 3.Sales poliesportives, 4.Camps Poliesportius, 5) Piscines cobertes, 6. Camps d’atletisme) (2005).
Pla Estratègic de l’Esport de Barcelona, Ajuntament de Barcelona (2003).

Salut
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

7.

Generalitat de Catalunya. Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya http://www15.gencat.cat/ceeree/AppJava/cercaEquipamentsAction.do.

Direcció d’Estratègia, Coordinació i Comunicació. Regió Sanitària de Barcelona. Consorci Sanitari de Barcelona.
Consorci Sanitari de Barcelona i Agència de Salut Pública de Barcelona. Sistema d’Informació de Salut.
Pla d’acció sobre drogues de Barcelona 2013-16. Ajuntament de Barcelona (2013).

Pla de salut de Catalunya 2011-2015. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut (2012).

Mapa sanitari, sociosanitari i de salut pública. Els serveis per a la salut: mirant cap al futur. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut (2010).
Pla operatiu d’integració de les addiccions a la xarxa sanitària de la ciutat de Barcelona 2010-2014. Consorci Sanitari de Barcelona (2010).
Atles integral dels serveis d’atenció a la salut mental de Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut (2010).

Conveni de col·laboració entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona per a la millora de la xarxa sanitària a la ciutat de Barcelona 2008-2015. Consorci Sanitari de Barcelona (2008).
Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2009-2012. Agència Salut Pública de Barcelona (2009).

Ordre SLT/189/2008, de 22 d’abril, per la qual es modifiquen diverses àrees bàsiques de Salut (DOGC núm. 5122, del 30 d’abril de 2008).
Pla d’Acció de Drogodependències de Barcelona 2006-2008, Agència Salut Pública de Barcelona (2006).
Pla director de salut mental i addiccions de Catalunya, Generalitat de Catalunya (2006).

Decret 215/2002, d’1 d’agost, d’aprovació dels Estatuts del Consorci Sanitari de Barcelona (DOGC núm.3694, del 7 d’agost de 2002).

Ordre 166/2002, de 13 de maig, per la qual es regulen els estàndards de qualitat que han de complir els centres, serveis i establiments de salut mental d’utilització pública de Catalunya (DOGC núm. 3642, de 24 de maig
de 2002).
Decret 84/1985, de 21 de març, de mesures per a la reforma de l’atenció primària de salut a Catalunya (DOGC núm. 527, del 10 d’abril de 1985).
Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya (DOGC núm. 1324, del 30 de juliol de 1990).

Serveis Socials
•
•
•

Registre d'Entitats, Serveis i Establiments Socials, Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, Generalitat de Catalunya https://dps.gencat.cat/wee/prepararCercaEstabliments.do.
Ajuntament de Barcelona. Catàleg de Recursos i Serveis de la Xarxa d’Atenció a Persones sense Llar www.catalegxapss.com.

Informe sobre l’Estat dels Serveis Socials a Catalunya. Generalitat de Catalunya. Departament de Benestar social i família (versió 2015).

•
•

Document: Model de serveis socials bàsics. Projecte Centres Oberts Municipals. Proposta, Ajuntament de Barcelona (2008).

Pla per a la Inclusió Social de Barcelona 2012-2015. Ajuntament de Barcelona (2012).
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•
•
•

Pla d’Inclusió Social de Barcelona 2012-2015. Barcelona una ciutat per les persones. Ajuntament de Barcelona (2012).

Pla Estratègic de Serveis Socials de Catalunya 2010-2013. Generalitat de Catalunya. (DOGC núm. 5741, del 25 d’octubre de 2010).

Decret 142/2010, d’11 d’octubre, pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials 2010-2011(DOGC núm. 5738, del 20 d’octubre de 2010).

•
•
•
•

Pla director de serveis socials especialitzats de Barcelona 2008-2013. Consorci de Serveis Socials de Barcelona (2009).

Programació territorial dels recursos d’atenció social especialitzada i domiciliària a Catalunya 2008-2012 i bases per a la nova planificació. Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania (2009).
Programació territorial dels serveis socials especialitzada a Catalunya 2015-2018. Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Direcció General de Protecció Social (2016).

•
•
•
•
•
•
8.

Document: Model de serveis socials bàsics. Projecte Centres Oberts Municipals. Proposta, Ajuntament de Barcelona (2008).

Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials (DOGC núm. 4990, del 18 d’octubre de 2007).

La Llei 39/2006 de promoció d’autonomia personal i atenció a la dependència. (BOE 299, de 15-12-2006).

Conveni d’equipaments de Benestar social per mantenir i estendre la cobertura de la Xarxa bàsica de Serveis socials de responsabilitat pública entre el Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i
l’Ajuntament de Barcelona (2005).

Pla Municipal per a la Inclusió Social Barcelona Inclusiva 2005-2010, Ajuntament de Barcelona (2005).
IV Pla d’Actuació Social 2003-2006. Generalitat de Catalunya (2003).

Infància
•
•
•
•
•
•
•

9.

El Decret 142/2010 pel qual s’aprova la Cartera de Serveis Socials, incorpora el “ Servei de promoció de l’autonomia personal per a persones amb dependència ateses en centres de llarga estada psiquiàtrica”.

Síntesi Pla municipal per a la infància 2013-2016. Ajuntament de Barcelona. Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. Regidoria de Família, Infància. (2013).
Planificació de nous equipaments de la DGAIA 2008-2012.

Pla director d’infància i adolescència de Catalunya 2010-2013, Generalitat de Catalunya. Secretaria d’Infància i Adolescència.

Xarxa de Centres Oberts d’Atenció a la Infància. Construint el model de Centres Oberts per a la ciutat de Barcelona, Ajuntament de Barcelona(2011).
Model de casals i ludoteques -Aprovat com a mesura de govern el 30 novembre 2010- Ajuntament de Barcelona. Acció Social i Ciutadania (2011).
Llei 14/2010, del 27 de maig, del drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència (DOGC núm. 5641, de 2 de juny de 2010).
Decret 94/2009, de 9 de juny, pel qual es regulen les Ludoteques a Catalunya (DOGC núm. 5401, de 16 de juny de 2009).

Joventut
•
•
•
•
•
•

Pla d’Equipaments i Serveis Juvenils 2018-2028, Ajuntament de Barcelona (Gener 2019).

Document: Mesures previstes per al Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016, (presentades en comissió plenària el 6 de febrer de 2013), Ajuntament de Barcelona (2013).
Pla d’Adolescència i Joventut 2013-2016, Ajuntament de Barcelona (2013).

Primer document d’aportacions del CJB al procés d’elaboració del Pla Director de les Polítiques d’Adolescència i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona, Consell de la Joventut de Barcelona (2012).
Pla d’actuació territorial de polítiques de joventut 2016. Generalitat de Catalunya (2016).
Pla d’Equipaments Juvenils de Barcelona 2008-2015, Ajuntament de Barcelona (2008).

10. Dona
•
•

Pla de polítiques de dones del Govern de la Generalitat de Catalunya 2012-2015. Institut Català de les Dones (2012).
Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista (2008).
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11. Gent Gran
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Generalitat de Catalunya. Directori de serveis i establiments per a la gent gran http://www.gencat.cat/bsf/icass/info/estatgg.htm.

Informe d’implementació del Pla de millora dels casals i espais municipals de gent gran. Ajuntament de Barcelona: Acció social i ciutadania (2011).
Pla de millora dels Casals i Espais de Gent Gran municipals i l’informe d’implementació (2011).
Pla de Millora dels casals i espais de gent gran municipals. Ajuntament de Barcelona (2011).

Ajuntament de Barcelona: Pla de millora dels Casals i Espais de Gent Gran municipals (any 2008).
Programa Municipal per a la Gent Gran 2006-2010. Ajuntament de Barcelona (2006).
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Pla d’Habitatge de Barcelona 2008-2016. Ajuntament de Barcelona (2009).
Pla d’habitatge de Barcelona 2004-2010. Ajuntament de Barcelona (2004).

Mesura de govern per a la promoció de 2.033 nous habitatges protegits i dotacionals. Barcelona Accions per l’Habitatge, Ajuntament de Barcelona (24.3. 2006).

Modificació del Pla General Metropolità per a la creació del sistema d’habitatge dotacional i concreció dels sols als quals s’assigna aquesta qualificació, al terme municipal de Barcelona, aprovada per la Subcomissió
d’Urbanisme, en la sessió de l’1 de juny de 2006 (DOGC núm. 4724, del 22 de setembre de 2006).
Mesures de govern per a la promoció d’habitatge assequible a Barcelona, Ajuntament de Barcelona, (6.10. 2003).
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Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica (DOGC núm. 6035, del 30 de desembre de 2011).

Decret-Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments comercials (DOGC núm. 5534, del 28 de desembre de 2009).

14. Tècnic i Administratiu
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Norma Tècnica sobre deixalleries i altres equipaments municipals, Agència de Residus de Catalunya, Departament de Medi Ambient, Generalitat de Catalunya (2008).

15. Altres documents
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•
•
•
•
•
•
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Marc Estratègic de l’Ajuntament de Barcelona, Programa d’Actuació Municipal 2012-2015 (2012).

Document “Elements bàsics d’un barri”, document annex a la Mesura de Govern Els barris de Barcelona (2008).
Programa d’Actuació Municipal 2008-2011 (2008).

Llibre Blanc de l’Habitatge a Barcelona per a la creació de nous barris a la ciutat, Ajuntament de Barcelona. Institut Municipal d’Urbanisme (2007).
Bases per a l’elaboració del Pla d’Equipaments de Barcelona. Primera fase: Coneixement. Ajuntament de Barcelona (2007).

Bases per a l’elaboració del Pla d’Equipaments de Barcelona. Segona fase: Elements d’anàlisi. Ajuntament de Barcelona (2007).
Pla d’Equipaments 2005-2015. Ajuntament de Barcelona, Sector de Serveis Personals. (2005).

Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de la Muntanya de Montjuïc. Text refós del 29 de novembre de 2013. Ajuntament de Barcelona.
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Anuari Estadístic de la Ciutat de Barcelona 2017. Ajuntament de Barcelona.
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Pàgines web:
•
•
•
•
•

Ajuntament de Barcelona www.bcn.cat.

Ajuntament de Barcelona. Nova Guia Urbana guia.bcn.cat.

Generalitat de Catalunya. Cercador d’Equipaments http://www20.gencat.cat/portal/site/Equipaments.

Generalitat de Catalunya. Departament d’Empresa i Ocupació. Àmbits d’actuació Comerç http://www20.gencat.cat/portal/site/empresaiocupacio.
Seu electrònica del Cadastre. http://www.sedecatastro.gob.es/.
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