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INTRODUCCIÓ
Aquest Consell Plenari be determinat per dos elements de vital importància. El primer es la proposta
d’aprovació del Pla d’actuació del Districte i el segon es el pressupost per l’any 2021.
Ambdós temes seran objecte de tractament propi en aquest plenari singular, al marge d’haver estat
debatuts en el Consell Ciutadà la setmana passada i per tant no en faré esment especial. Tot i així
convé dedicar-hi una segons.
Ningú pot obviar les especials circumstàncies que ens toca viure i la incertesa amb la que cal afrontar
el futur immediat. Es per aquesta raó que el PAD que avui portem a debat i a aprovació recull
d’entrada profunds objectius de millora pel districte, però caldrà dotar-lo d’eines de seguiment i
adaptació rapides i participatives per tal d’adequar alguna de les seves prioritats a aquelles que
sorgeixin de la resposta quotidiana a la pandèmia que ens afecta.
Similar reflexió cal fer respecte del pressupost. Ja havíem anunciat un plantejament retractiu amb
una disminució global del 3,5%. Per raons de responsabilitat i per criteris socials hem decidit
concentrar aquesta reducció pressupostaria en la despesa interna, mantenint amb una despesa
global similar a la de l’any 2020 les transferències a entitats, en el ben entès que suposen una
manifestació de suport a la tasca que el mon associatiu realitza en un context d’extrema dificultat.
Voldria referir-me també al pressupost d’inversions que no serà presentat avui. La seva concreció
definitiva està pendent del finançament estatal i del marc normatiu definitiu que afecta la capacitat
municipal d’endeutament.
Senyalades aquestes qüestions voldria aturar-me en aquells aspectes que han estat mes rellevants en
el període de temps transcorregut entre Plenaris:
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1.

INFORME SALUT- COVID 19 NOU BARRIS

Els aspectes més rellevants han estat la gestió per part del districte dels següents elements:
a) La cessió i adequació d’espai per a fer les vacunacions, les proves de PCR i el cribratge
massiu.
b) Les actuacions en relació als programes de salut mental
c) Els programes en relació al benestar emocional
d) Programes d’atenció a les demències

a ) La cessió d’espais:





El Cap de Rio de Janeiro compta amb un espai al poliesportiu Valldaura
El CAP de Roquetes compta amb un espai al Casal de gran Gran Les Roquetes
El CAP de Ciutat Meridiana compta amb un espai al Casal De Barri de Torre Baró
La resta de CAPs Turó, Chafarinas i CIS Cotxeres habiliten espais dintre de les seves
instal·lacions i el de Guineueta en un espai comunitari annex que és de l’ICS. Es faciliten
mampares i la neteja en els espais cedits

Per fer cribratge massiu s’ha facilitat el Casal de Gent Gran Casa Nostra a Porta. És un espai per
districte. Des del propi districte s’ha demanat fer-ho també un altra punt a la zona Nord que des de
l’ICS han d’acabar de valorar. Es faciliten mampares i la neteja ordinària de les zones de descans i
canvi del personal sanitari no les zones on es fan les proves, on l’ics fa una neteja –desinfecció
especial .

b) Programes de salut mental



Espai Situa’t, servei d’informació, orientació i assessorament en salut mental, a càrrec de la
Federació de Salut Mental de Catalunya i amb seu a Nou Barris a CIS Cotxeres.
Itinere Joves, a càrrec de la Fundació Joia. Funciona a l’Espai Jove de les Basses i al Casal de
Barri de Torre Baró. Ofereix serveis d’inserció en salut mental, també persegueix el retorn al
sistema educatiu/formació reglada

El KMK (Kè M’ExpliKes?) és un servei adreçat a joves de 15 a 26 anys amb problemes de salut
mental i/o addiccions, i a les seves famílies

c) Programes de benestar emocional




T'acompanyem en el sentiment, un programa d'activitats i recursos que s’ofereixen a la
ciutadania en relació al Dol.
SISIFO: atenció psicològica a persones en situació d’emergència habitacional a la Zona Nord
(Ciutat Meridiana
Grups de suport emocional a Trinitat Vella dins del programa de Suport a la Tramitació dels
suports econòmics (projecte XARSE)
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Atenció a col·lectius prioritaris d’infància i adolescència



Konsulta’m, servei per donar una resposta especialitzada al patiment dels joves i adolescents
(de 12 a 22 anys), així com als familiars que requereixen una orientació i suport
especialitzats. A Nou Barris atén al Centre Cívic Zona Nord
Projecte d’intervenció amb infants en risc i les seves famílies als 28 Centres Oberts de
Barcelona per a la detecció i intervenció amb els infants, les famílies i els professionals que
presenten malestar psicològic derivat de la crisi de la Covid-19
Aquí t’escoltem Nou Barris, servei d'escolta i acompanyament per a joves de 12 a 20 anys, a
l’Espai Jove Les Basses.
SISIFO: atenció psicològica a persones en situació d’emergència habitacional a la Zona Nord
(Ciutat Meridiana





d) Suport a les demències
Servei que s’adreça a la població en general per oferir informació, orientació i assessorament sobre
malalties neuro degeneratives a càrrec de la Fundació Uszheimer.
El districte ha impulsat des de l’octubre un altre punt més. En total són dos, un a l’Espai Social de
Salut Comunitària Guineueta i un altre al Casal de Gent Gran de Pedraforca, (Ciutat Meridiana).
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2.

CAMPANYA DE NADAL A NOU BARRIS

La campanya de Nadal te una importància enorme per el comerç del districte i l’hem plantejat amb
l’objectiu de consolidar la seva extraordinària resiliència en aquets període de crisi. Ho ha dit la
premsa i vull recordar-ho. El comerç de proximitat a Nou Barris ha mantingut un elevat nivell
d’activitat força per sobre de la mitjana de la ciutat.
Havíem plantejat, amb tota la il·lusió un espectacle familiar al Parc del Turó de la Peira. Les
afectacions derivades de la Còvid 19 ens ha obligat a suspendre-ho. Crec sincerament que hagués
contribuït a millorar notablement la vida econòmica del districte.
Tampoc vull amagar el debat que va suposar i les animadversions que la proposta va generar en
algunes associacions. Dissortadament no hem pogut concloure el procés de millores que tenia per
objectiu posar tothom d’acord amb la seva transcendència.
Malgrat tot al districte passaran moltes coses, organitzades directament pel Districte o de comú
acord amb les associacions de comerciants, perquè mantenim l’objectiu de donar suport al teixit
comercial i a l’hora oferir activitats culturals i lúdiques de caràcter essencialment familiar.
Hi ha 4 tipus d’accions :
1. Activitats culturals i lúdiques.
Hi hauran 23 activitats de nadal en diferents punts del barris del Districte. Activitats culturals
i lúdiques que seran d’artistes o grups de professionals del districte. Il·luminació i espectacles
al pati del Districte






Dies en funcionament: del 21 al 24 i del 28 al 31 (laborables). Horari: de 17:30 a
20:30
Dies sense espectacle de grups: 21, 24 i 31. Hi haurà en loop 4 minuts d’espectacle
de llums amb música. Accés lliure sense reserva.
Dies amb espectacle amb reserva prèvia. Invitacions als comerços associats. Passis
espectacles: 17.30- 18.30 i 19.30
Actuacions de 1/2h i desprès 4 minuts d’espectacle de llums amb música clàssica,
blues, espectacle de circ o màgia
Un grup de dansa que actuarà pels carrers dels barris, de forma no anunciada per a
no generar aglomeracions

2. Ornamentació
 Il.luminació als principals carrers comercials del districte en el marc del projecte de
ciutat
 Il·luminació dels carrer al voltant del parc del Turó
 Decoració d’aparadors a la zona del Turó per l’empresa Artidi i per l’escola de disseny
Deia al C/ Joaquim Valls
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3. Marxandatge:
Repartiment ales botigues de bosses, calendaris de sobre taula, imans, cartes de reis,
etiquetes (enganxines) decoratives i Rasca de Nadal.
4. Visualització del comerç de proximitat


Camió decorat amb regals i vinilat amb la imatge de la campanya de Nadal. Tindrà un
loop musical amb Nadales i falques de promoció de la compra al barri. Farà
recorregut per totes les zones comercials durant els dies 21, 22 i 23 de desembre i els
2, 4 i 5 de gener.
 Repartiment marxandatge i servei a domicili. Del 14 al 18 tindrem un vehicle
(bicicleta) que farà el repartiment del marxandatge als comerços associats. Alhora
també se’ls entregarà un flyer/guia ràpida per a que des del dia 21 fins al dia 5 de
gener, puguin utilitzar quan ho necessitin el servei de repartiment a domicili.
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3.

JORNADES D’ACTIVACIÓ ECONOMICA

Els dies 3 i 4 de desembre s’han celebrat les jornades per el desenvolupament econòmic de Nou
Barris. Hem tingut un excel·lent nivell de participació amb 134 inscrits i amb puntes participació que
ha superat les 100 persones. La metodologia emprada (organitzada per l’IGOP i la UAB) ens ha
permès recollir moltes i molt oportunes propostes que haurem d’ordenar de manera immediata pe
convertir-les en programes de treball.
Deixeu-me en primer lloc que constati les realitats:
Els problemes:
1. La situació econòmica del districte no es bona
2. Els diferencial de renda, atur i educació respecte la ciutat son preocupants
3. Els problemes associats a la pèrdua de potencial educatiu en els moment de traspàs cicles
formatius són evidents.
Les potencialitats:
1.
2.
3.
4.
5.

Tenim un nombre important d’escoles especialitzades d’alt nivell al districte.
Tenim equipaments dedicats a la recerca, la incubació i el desenvolupament empresarial
Tenim vivers de talent ubicats al districte
Tenim un comerç de proximitat resilient, combatiu i molt compromès amb el barri
Tenim una població imaginativa, que ha trobat solucions econòmiques, sovint el marge
dels canals ordinaris on es formula l’economia tradicional.
6. Tenim espais buits per ubicar propostes e iniciatives econòmiques
7. Tenim una localització territorial que aporta elements potencialment fantàstics per la
nova economia: economia verda i agroalimentària.
8. Tenim molt experiència en el marc de l’economia social

Una i altra cosa plantegen unes certes contradiccions. No tant per qüestionar les realitats existents,
sinó per que ens donen una informació valuosa sobre el potencial econòmic del districte.
Tot sembla indicar que la situació es pot revertir si treballem en la direcció adequada, si ho fem
plegats i si concitem els consensos necessaris per generar recursos.
De les jornades i a manca de les conclusions finals, s’apunten 10 línies generals de treball:

1. Coordinar institucions, agents i equipaments dedicats a la promoció econòmica i a la
formació professional
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2. Establir programes per a totes elles específicament pensats pel districte. Evitant que la
relació amb Nou Barris esdevingui bàsicament una ubicació (o deslocalització) física.
3. Posar en marxa un programa de locals buits per atraure projectes multiplicadors
4. Iniciar un programa socioeconòmic de digitalització a dos nivells: accessibilitat per els veïns i
canals per els emprenedors
5. Crear un espai de referencia aglutinador per a emprenedors. Exactament que existeixen en
l’àmbit de la cultura o de l’esport.
6. Generar un programa ambiciós per facilitar i impulsar l’accés i la transferència tecnològica
per a tot tipus d’emprenedors
7. Tecnificar el comerç, de comú acord amb escoles i agents del mon de els industries creatives
per millorar accessibilitat, qualificar continguts i adequar-se a nous models de distribució
8. Impulsar programes d’ocupació que permetin generar nuclis estables empresarials. Associar
als plans d’ocupació a la creació emprenedoria i formació organitzativa
9. Ubicar a Nou Barris un o dos projectes ( o més) motor en nova economia en àmbits com
l’economia verda o l’agroalimentària de proximitat
10. Definir un àmbit d’impuls econòmic d’àmbit supramunicipal cercant les complicitats
necessàries amb AMB, Diputació i Generalitat
Tot plegat serà objecte de recull i debat immediat amb els participants i amb les agents
socioeconòmics del districte.
Les conclusions d’aquestes jornades, conjuntament amb l’avaluació del programa de
desenvolupament del 2016, convertides en propostes i en un pla de treball seran objecte d’una
mesura de govern en el plenari del mes de març.
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4.

ESTAT DE REDACCIÓ DEL PLA DE BARRIS 2021-2024

El Pla de Barris és una oportunitat per contribuir a reduir les desigualtats i generar noves
oportunitats als barris del Districte.
Podem anunciar una excel·lent noticia: l’ampliació important del Pla de Barris al Districte. 5 plans
que impacten a 9 barris.
Això suposa una dotació global a la ciutat de 150 milions d'euros (42,8 al Districte) per intervenir en
aspectes vinculats a la salut pública i l'educació, les qüestions de drets socials i igualtat de gènere,
ocupació, comerç i activació econòmica, habitatge, espai públic i accessibilitat i sostenibilitat i
emergència climàtica.
Ja s’ha iniciat el procés de participació veïnal en relació al Pla de Barris, ja sigui a través del Decidim,
dels punts d'informació al carrer o les sessions temàtiques que s'estan convocant.

5.

ENTORNS ESCOLARS

Es treballa la proposta de millores urbanístiques en els accessos i voltants d’aquelles escoles que
presenten una major problemàtica en les entrades i sortides, seguint els següents criteris:
1.-Escoles de 0 a 12 anys
2.-Escoles amb punts complicats de seguretat viària detectats per la Guàrdia Urbana
3.-Centres amb major necessitat d’impuls educatiu
5.-Escoles amb una alta contaminació ambiental
4.-Escoles demandades pels Districtes
Amb aquest criteris s’ha triat per iniciar les intervencions a principis del 2021 els següents centres:






Timbaler del Bruc
Escola Palma de Mallorca / EBM Ciutat de Mallorca
Escola Bressol Turó i Escola Turó
EBM Colometa / Escola Mercè Rodoreda
EBM Muntanya / Escola Elisenda de Montcada

S’han fet unes enquestes per detectar les necessitats de les escoles, s’ha treballat la proposta amb la
comunitat educativa o la direcció dels centres, en diferents reunions on també estava present el
Consorci d’Educació, Ecologia Urbana i el Districte . En tres casos s’han prioritzat escoles que també
tenen un centre de bressol molt proper millorant els accessos i condicions d’ambdós centres.
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6. ESTAT D’OBRES
INFORME ESTAT EXECUCIO OBRES.
1
2
3

OBRES I ACTUACIONS FINALITZADES ENTRE ABRIL 2019 I JUNY 2020
Construcció Piscina i Pista Turó de la Peira
Reurbanització Plaça dels Jardins d'Alfàbia
Reurbanització Plaça Olof Palme

Inversió
10.336.944,13 €
968.465,00 €
396.980,00 €

4
5
6

Nous vestuaris CF Ciutat Meridiana
Reurbanització Plaça i font del Parc del Pla de Fornells
Connectivitat de vianants entre Vallbona i Can Sant Joan (Montcada) a través del C/ Oristà

1.109.985,00 €
1.189.065,00 €
720.503,14 €

7
8
9
10
11

Ciutat Jugable. Parc Central
Connexió c. Pedraforca i c. Agudes.
Urbanització Plaça Sóller
Urbanització carrer Mina de la Ciutat
Rehabilitació Patrimonial antiga Esglèsia Sant Rafael

1.088.992,00 €
1.216.201,20 €
3.419.898,00 €
1.915.269,84 €
1.846.402,00 €

12
13
14

Reforma i millores pont de l'Avinguda de Puig de Jorba
Àrea gossos Parc Central
Reurbanització passatge Ricard Canals

Previsió finalització

924.504,69 €
238.164,45 €
196.319,12 €
Total obres finalitzades

25.567.693,57 €

1
2
3

OBRES I ACTUACIONS EN EXECUCIÓ
Institut Escola Trinitat Nova
Institut Escola Antaviana
Ampliació equipament Ateneu la Bobila

Inversió
6.804.818,86 €
2.097.513,53 €
4.198.075,00 €

4
5
6
7
8

Interiors Aiguablava
Interiors Aiguablava (Fase II : Ascensor)
Escales mecàniques Ciutat Meridiana (Fase I)
Pèrgola i pista Campillo de la Virgen
Adequació zona esportiva antic camp de futbol ciutat meridiana

6.195.872,00 €
286.495,88 €
3.750.000,00 €
1.660.290,00 €
2.990.000,00 €

9
10
11
12
13

Coberta i grades pista del CEM Guineueta
Enllumenat artístic Aqueducte Zona Nord (1a fase)
Rehabilitació habitatges Canyelles
Roquetes Pla dels Cirerers, 2b-4 29 habitatges
Torre Baró illa F Escolapi Càncer, 10 47 habitatges
Total actuacions en execució
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3.172.803,50 €
153.104,00 €
3.359.999,00 €
3.300.000,00 €
6.525.000,00 €
44.493.971,77 €

pendent programació
pendent programació
març-21
març-21
juny-21
febr-21
maig-21
març-21
febr-21
Obra finalitzada. Pendent escomesa Endesa
2022
2021
2023
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