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INFORME REGIDOR, JULIOL 2021 

COVID 19 

 

Nou Barris obre cinc punts de suport per demanar cita per la vacunació de la covid-19 

El 44,6% de les persones de més de 15 anys ja s’han vacunat amb una primera dosi 

de les vacunes contra la covid-19, un percentatge que supera el 90% entre les 

persones de més de 70 anys. Malgrat això, en sis districtes de la ciutat la vacunació 

avança més lentament, a causa, entre d’altres, de la barrera digital a l’hora de 

demanar cita en línia. Un d’ells és Nou Barris, i per això, s’hi han posat en marxa cinc 

punts de suport per facilitar l’accés a la citació telemàtica. Són aquests: 

 Turó de la Peira 

Casal Gent Gran Can Peguera, c. Camós 1. Telèfon: 93 – 429 27 75 

Horari d’atenció: dilluns de 10 a 13 h 

 Roquetes 

Casal de Gent Gran Roquetes. Pl. Titellaires, 1. Telèfon: 93 – 353 48 92 

Horari d’atenció: dimarts de 10 as 13 h 

 Ciutat Meridiana 

Casal de Barri Torre Baró. C. Escolapi Càncer, 5. Telèfon: 93 – 353 03 58 

Horari d’atenció: dimecres de 10 a 13 h 

 Prosperitat 

Casal de Barri Prosperitat. Pl. Àngel Pestaña, 1. Telèfon: 93 – 353 86 44 

Horari d’atenció: dijous de 10 a 13 h 

 Trinitat Nova 

Casal de Barri Trinitat Nova. Garbí, 3. Telèfon: 677 408 154 

Horari d’atenció: divendres de 10 a 13 h 
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Punt de vacunació sense cita prèvia a Ciutat Meridiana i Porta 

Ciutat Meridiana va disposar el dissabte 10, diumenge 11 i dilluns 12 de juliol, d’un 

punt mòbil de vacunació contra la covid-19 pensat per a totes aquelles persones 

majors de 40 anys que encara no han rebut cap dosi de la vacuna, i que són les que 

tenen més probabilitats d’ingressar a l’UCI en cas de contagi. El servei també està 

dirigit a col·lectius amb difícil accés a la vacuna. En tots els casos, cal que no hagin 

passat la covid-19 en els últims sis mesos. 

L’actuació es va dur a terme a la plaça Roja, de 10 a 20 h, i s’emmarca en una 

iniciativa de Salut que vol agilitzar el procés de vacunació sobretot en aquells grups de 

persones vulnerables o que tenen dificultats d’accés al sistema sanitari, per la barrera 

idiomàtica o per la bretxa digital. 

En aquest punt s’administra la vacuna de Janssen, que és d’una sola dosi, i no cal 

demanar cita prèvia, simplement personar-se en el punt de vacunació dins de l’horari 

establert. 

En canvi el barri de Porta disposarà el divendres 16, dissabte 17 i diumenge 18 de 

juliol, d’un punt mòbil de vacunació contra la covid-19 pensat per a totes aquelles 

persones majors de 40 anys que encara no han rebut cap dosi de la vacuna, i que són 

les que tenen més probabilitats d’ingressar a l’UCI en cas de contagi.  

L’actuació es durà a terme al carrer de l’Estudiant 14, de 10 a 20 h. 

En aquest punt també s’administrarà la vacuna de Janssen, que és d’una sola dosi. 

S’anirà estenent per altres barris de la ciutat i poblacions de Catalunya, en funció d’on 

es concentrin els contagis o per accelerar la cobertura en aquelles zones on vagi més 

lenta. 

 

Treballs de prevenció d’incendis forestals a Collserola 

Durant el mes de juny van començar les jornades informatives sobre prevenció 

d’incendis forestals amb els veïns dels barris de Collserola. 

Fins avui s’han produït cinc incendis forestals, que han cremat 14,25 hectàrees 

del parc: un a les Corts, un altre a Horta-Guinardó i tres al districte de Nou 

Barris. 

Van  assistir veïns vinculades al parc. 

L’objectiu d’aquesta sessió és dialogar sobre la gestió dels incendis forestals i el paper 

dels Bombers de Barcelona en la prevenció i extinció d’aquests incendis, així 

com conscienciar la ciutadania sobre el seu paper clau a l’hora d’evitar que es 

produeixin i de minimitzar-ne les possibles conseqüències. 

En aquest sentit, tot i que els cossos d’emergències han acumulat experiència i són 

més resilients, la millor manera d’abordar els incendis forestals és evitant que es 

https://ajuntament.barcelona.cat/bombers/ca/com-protegir-nos-dels-incendis-forestals
https://ajuntament.barcelona.cat/bombers/ca/com-protegir-nos-dels-incendis-forestals


 

3 
 

produeixin, ja que la majoria d’ignicions són d’origen antròpic, és a dir, degudes a 

activitats humanes. 

Tots els barris de muntanya de  la ciutat disposen de plans d’autoprotecció (PAU), 

que s’han explicat a la xerrada. En aquests plans es detalla, barri a barri, com s’ha 

d’actuar en cas d’incendi per tal que els veïns i les veïnes sàpiguen a qui recórrer en 

aquests casos i com reaccionar-hi d’una manera eficaç, fins i tot a l’hora d’evacuar 

les persones residents, en cas necessari. 

També se’ls va informar de la resposta operativa dels bombers en aquest tipus 

d’incendis o de les tasques que fan en el marc de la campanya forestal que es va 

activar el 7 de juny, durant la que s’adapten i es reforcen els dispositius per fer front 

als mesos d’estiu i donar una resposta ràpida i eficaç als possibles incendis forestals:  

Pressupostos Participatius 

 

Un cop finalitat tot el procés dels Pressupostos participatius, podem dir que la 

ciutadania ha escollir fer realitat 9 propostes. 

La ciutat destinarà un total de 30 milions d’euros per a 76 projectes 

Els primers pressupostos participatius de la ciutat han culminat amb deu dies de 

votació en què han participat gairebé 40.000 veïns i veïnes de la ciutat, ja sigui a 

través de la plataforma Decidim Barcelona o en algun dels punts de suport a la 

votació. Un total de 184 propostes ciutadanes van arribar a la fase final, i es destinaran 

30 milions d’euros del pressupost municipal a impulsar 76 projectes a tots els 

districtes. 

D’aquests 76, nou són a Nou Barris, la meitat dels que havien passat a la fase final. A 

Nou Barris han hagut 17.556 projectes votats, on 3.153 han votat per districte.  

 

https://www.decidim.barcelona/processes/PressupostosParticipatius/f/4517/budgets/10/projects
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Per a la seva execució rebran una dotació de 3,6 milions d’euros: 

 Reforestem Collserola 

El projecte pretén reforestar les parcel·les situades fora del parc natural per augmentar 

la biodiversitat. 50.000 €. 1889 vots 

 Creem un parc esportiu inclusiu a Can Dragó 

El projecte proposa millorar l’espai esportiu i lúdic situat entre l’avinguda Meridiana, 

l’avinguda Rio de Janeiro i el camp de futbol, de manera que sigui accessible per a 

tothom: des dels infants i la gent jove, fins a les persones adultes i les persones amb 

discapacitat. 578.000 €. 1504 vots 

 Instal·lem bancs adaptats per a la gent gran 

En aquest cas, el que es vol és substituir els bancs de la via Júlia i dels voltants de 

Can Dragó per bancs adaptats per a la gent gran. 50.000 €. 1455 vots 

 Obrim un carril bici al passeig de Fabra i Puig 

Es vol habilitar un carril bici al passeig de Fabra i Puig, entre l’avinguda Meridiana i la 

plaça de Virrei Amat. 650.000 €. 1225 vots 

 Fem un parc agrari urbà de Can Valent 

Es proposa un projecte amb finalitats ecosocials i educatives, consistent a habilitar una 

rambla verda que inclogui horts comunitaris, un bosc comestible i un hort terapèutic. 

700.000 €. 1140 vots 

 Obrim aules Informàtiques a la Trinitat Nova 

L’objectiu d’aquest projecte consisteix a posar a disposició del barri un nou ventall 

tecnològic i garantir-ne l’accés universal. 50.000 €. 1073 vots 

 Millorem les voreres de l’avinguda de Rio de Janeiro 

El projecte se circumscriu entre el carrer de Vèlia i el passeig de la Ciutat de Mallorca, 

amb l’objectiu de reurbanitzar aquest tram de l’avinguda de Rio de Janeiro i millorar-ne 

l’accessibilitat. 270.000 €. 985 vots 

 Salvem Can Valent 

El projecte proposa que, un cop consolidat l’edifici de Can Valent, se n’adeqüi l’interior 

per adaptar-lo a diferents usos i per equipar-lo amb el mobiliari corresponent. 

1.175.000 €. 945 vots 

 Iniciem el procés per adequar la terrassa de La Cosa Nostra en un espai 

jove 

L’objectiu, tramitar el planejament i possible redacció del projecte per a l’adequació 

futura de la terrassa del Casal de Barri La Cosa Nostra, a Can Peguera, en una sala 

per a joves dins del mateix espai. 50.000 €. 827 vots. 
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Projectes escolars, pacificació i més verd 

La major part de les categories de projectes que van arribar a la fase de votació han 

aconseguit mantenir algun projecte final. Les categories amb més projectes són les 

relacionades amb equipaments educatius i entorns escolars, amb 14 projectes 

seleccionats, la pacificació o remodelació de carrers, amb 12, o els espais verds i horts 

urbans, amb 11 projectes. 

Un any i mig de participació ciutadana 

La fase de votació dels pressupostos participatius ha culminat un procés que ha durat 

més d’un any. Si bé ara han votat els pressupostos prop de 40.000 veïns i veïnes, les 

fases de proposició, debat i priorització han implicat un total de 64.571 persones. A 

més, el web decidim.barcelona, des del qual s’ha pogut fer el seguiment i votació 

durant tots aquests mesos, ha acumulat 56.578 registres nous. 

Escoles 

 

Protegim les escoles 

 

Ja hem començat les obres als entorns de les 75 escoles de la ciutat que a finals d’any 

tindran accessos segurs i saludables. 

 

D’aquestes, nou són a Nou Barris: 

 

 Escola Palma de Mallorca 

 Escola Bressol Municipal Ciutat de Mallorca 

 Escola el Turó 

 Escola Bressol Municipal Turó 

 Escola Timbaler del Bruc 

 Escola Bressol Municipal La Muntanya 

 Escola Elisenda de Montcada 

 Escola Bressol Municipal Colometa 

 Escola Mercè Rodoreda 

 

Una extensió de l’escola 

 

Els nous espais que es creen permeten organitzar millor les entrades i sortides, i els 

veïns i veïnes també fan servir les zones guanyades. De fet, les actuacions a les 26 

escoles que ja tenen l’accés pacificat han tingut molt bona rebuda per part de les 

comunitats educatives i s’han convertit en una extensió de l’escola en l’espai públic. 

A més, suposen un canvi de prioritats en l’ús de l’espai públic. Les actuacions fetes el 

2020 i les previstes per al 2021, que milloren els accessos de 101 centres, suposaran 

l’eliminació de 14 carrils de circulació i faran que en 17 carrers tinguin prioritat els 

vianants. Es guanyaran 14.150 metres quadrats d’asfalt, que passen a ser espais per 

estar-se, amb bancs i elements de joc. Aquesta superfície equival a més d’una illa de 

l’Eixample. 

 

https://www.decidim.barcelona/
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Els projectes del 2022 es defineixen amb els mateixos centres, amb els quals es du a 

terme un procés participatiu per elaborar el projecte executiu. A més, en els propers 

mesos els districtes podrien afegir més actuacions, que farien créixer el nombre de 

centres beneficiats l’any que ve. 

 

Llocs segurs i plens de vida 

 

Les escoles són punts neuràlgics a partir dels quals es consolida un model urbà més 

verd, més amable i més jugable. Traient cotxes de davant de les escoles, avancem 

cap a una ciutat més saludable i més segura per als nens i nenes. Quan s’allunyen els 

centres escolars del trànsit, s’eviten accidents i es redueix la contaminació i el soroll 

que pateixen les famílies. L’espai guanyat és un punt de trobada, un lloc segur on 

jugar, compartir i fer vida de barri. 

Enguany s’avaluaran les intervencions en nou escoles pilot amb la col·laboració 

d’ISGlobal, que analitzarà l’efecte de les actuacions sobre la salut i el benestar i els 

canvis originats en la qualitat i l’ús de l’espai públic. A més, l’Agència de Salut Pública 

estudiarà com han impactat aquestes transformacions pel que fa a les interaccions 

socials i el joc espontani dels nens i nenes. 

Al web www.barcelona.cat/protegimescoles es pot consultar tota la informació 

actualitzada de les intervencions i el mapa amb les escoles. 

 

Comerç, mercats, ocupació i economia 

 

Porta’m al comerç 

 

Al 5 de juliol es va posar en marxa al barri de Porta una nova associació, la xarxa de 

consum local “Porta’m al Comerç”. Aquesta associació té com a objectius bàsics 

fomentar i vetllar pel comerç de proximitat del barri, i promocionar les activitats i 

projectes dels agents comunitaris que hi participen (teixit associatiu, AFAS, escoles, 

clubs esportius, etc). 

 

“Porta’m al comerç” neix també amb la voluntat de ser prescriptora de projectes 

sostenibles i d’alimentació saludable. En aquest sentit, es potenciarà la presència de 

producte de Km. 0 i de comerç just en els establiments adherits, i s’ajudarà i orientarà 

a comerciants i persones usuàries a prendre consciència, per exemple, de la petjada 

de carboni que deixen les nostres decisions a l’hora de fer la compra. 

La xarxa, nascuda de la iniciativa de l’Associació de Veïns i Veïnes de Porta i d’un 

grup de comerciants, compta amb el suport del Districte de Nou Barris, que ha finançat 

el projecte. 

 

“Porta’m al comerç” permetrà que les persones que s’hi associïn puguin gaudir de 

descomptes i promocions als comerços adherits, de moment una trentena. Qualsevol 

persona o establiment que vulgui formar part de la xarxa i gaudir dels avantatges, 

podrà associar-s’hi gratuïtament a través del web www.portamalcomerç.cat . 

 

 

 

http://www.portamalcomerç.cat/
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“Reactivem Barcelona” amb ajuts al comerç, la restauració i els allotjaments turístics 

ReActivem Barcelona és el nom d’un nou fons extraordinari de 20 milions 
d’euros per donar suport a les activitats econòmiques que més han patit les 
conseqüències de la covid-19. Hi poden optar els comerços i els locals de 
restauració, oci nocturn i allotjaments turístics que hagin fet o tinguin previsió 
de fer intervencions de millora als seus establiments entre la declaració de 
l’estat d’alarma i el 31 de desembre de 2021. 

Els ajuts persegueixen estimular l’economia, evitar el tancament de locals, promoure la 
reobertura dels que van haver de tancar i generar nous llocs de treball. Es dividiran en 
dues fases: la primera, dotada de 12 milions d’euros, que s’obre al juliol, i la segona, 
de 8 milions, que, a més de la revitalització econòmica, també tindrà en compte 
aspectes de sostenibilitat i eficiència. 

Les sol·licituds per optar a aquests ajuts es poden fer entre el 12 i el 30 de juliol 
mitjançant el web de ReActivem Barcelona. 

Quin tipus de millores poden optar als ajuts? 

 Millores generals de les instal·lacions.  
 Adaptació al context de la covid-19: que inclou la instal·lació de mampares 

protectores, catifes desinfectants, modificació de sistemes de ventilació o 
purificadors d’aire, entre d’altres. 

 Millores de digitalització: nou material informàtic i de serveis de comunicació 
digital i enfortiment de la seguretat informàtica. 

 Millores d’accessibilitat: eliminació de barreres arquitectòniques per afavorir 
l’accés a tots els punts de l’establiment a les persones amb discapacitat visual 
o de mobilitat. 

 Millores en l’eficiència energètica i sostenibilitat: sistemes d’aïllament tèrmic o 
per a la recollida, separació i gestió dels residus domèstics. 

Les subvencions es concediran per ordre d’arribada de les sol·licituds fins a esgotar el 
pressupost. Una mateixa persona física o jurídica pot demanar ajuts per a un màxim 
de tres establiments. 

La quantitat adjudicada, que anirà dels 1.000 als 4.900 euros, dependrà de la 
superfície de l’activitat econòmica, la despesa d’inversió i, en els casos dels 
allotjaments turístics, del nombre d’habitacions i el tipus d’establiment. 

D’aquí a unes setmanes s’obrirà la segona fase d’aquesta línia d’ajuts, dotada amb 8 
milions d’euros, adreçada a projectes d’obres i grans inversions realitzades en 
establiments empresarials, comercials, de serveis, restauració, oci nocturn i 
allotjaments turístics de la ciutat de Barcelona. Es cobrirà fins al 50% del cost de les 
actuacions amb un límit de 100.000 euros. 

Barcelona no s’atura 

El fons ReActivem Barcelona forma part de l’acord pressupostari amb el grup d’ERC 
per a l’any 2021 i s’integra en l’estratègia de recuperació del Centre de Coordinació de 
la Resposta Econòmica, que disposa d’un pressupost extraordinari de 87 milions 
d’euros, més del triple de la partida habilitada el 2020.  
 

https://barcelona.cat/subvencionsreactivem
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Estat d’obres  

 

- Reurbanització interiors Trinitat Nova (Fase I): Obra finalitzada, l’abril de 

2021. 

- Enllumenat ornamental aqüeducte Ciutat Meridiana: obra finalitzada 

- Rehabilitació pista esportiva CEM Guineueta: Obra finalitzada al maig de 

2021. 

- Casal de Joves de Prosperitat: Es preveu executar les obres des del juny-21 

a l’octubre-22. 

- Entorns casal de Joves de Prosperitat: Es preveu iniciar les obres un cop 

s’hagin finalitzat les del casal, i acabar-les el juliol de 2023. 

- Balcó d'equipaments Can Peguera: Obres en licitació. Es preveu executar 

obres del setembre-21 a octubre-22. 

- Modificació de la sala de màquines del llac del parc central de Nou Barris: 

Es preveu executar obres les entre agost i desembre de 2021. 

- Parc Central Torre Baró (Font Magués): Obres en licitació. Es preveu 

executar les obres del juliol-21 al desembre-21 

- Urbanització del carrer Pardo: del 10 d’agost al 7 de desembre 

- Urbanització del carrer d’Amílcar: del 10 d’agost al 7 de febrer de 2022 

- Escales mecàniques del carrer de les Agudes: del 2 de setembre al 16 de 

març de 2022 

- Primera fase de la urbanització dels interiors de Canyelles: del 16 de 

setembre al 11 de febrer de 2023 

- Urbanització del carrer de Llopis i del Pla de Cirerers: del 9 de setembre al 

8 de març de 2022 

 


