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INFORME REGIDOR, 14 D’OCTUBRE 2021 

 

Informe l’estiu a Nou Barris 

 

Seguretat e incivisme  

 
Valors de referencia  
 
Gestió dels incidents de juny a setembre de 2021 

Total 10467 % 

Acció GUB 1833 17,51 

DEMANDA 8634 82,49% 

 

 TOTALS ACCIÓ GUB DEMANDA 

TIPUS DEM/INC 10.467 1.833 8.364 

Emergències 413 21 392 

Menors 37 1 36 

Trànsit 2.445 727 1.718 

Assistència 1.060 102 958 

Administrativa/Convivència 4.728 113 4.615 

Ordre Públic 203 78 125 

Seguretat Ciutadana 1.543 765 778 

Medi ambient 38 26 12 

 

Denuncies interposades en el període a Nou Barris 

Total: 4.889 

En l’àmbit de transit 3.850 

En l’àmbit de la convivència i seguretat 1.039 

 

Àmbit de la convivència i la policia administrativa 

Convivència veinal 

En relació a les molèsties produides per sorolls i/o música, s’han registrat 1187 

incidents al nostre districte. Destacar que 891 incidents s’han produit durant la franja 

horària nocturna que comprén de les 22 a les 6h. Del total dels 1187 incidents, 304 

han estat atesos de forma presencial per patrulles de GUB i s’han derivat 106 

denúncies d’aquestes intervencions. Malgrat que aquest tipus d’incident es comú a tots 

els barris del districte, destacar amb diferències el número d’incidents registrats a 

l’avinguda Rasos de peguera, al c. d’Almagro i a la zona de Turó de la Peira. 
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Pel que fa a les molèsties per males olors, s’han registrat 50 incidents dels que 16 han 

estat atesos per GUB. No s’ha derivat cap denúncia per aquest motiu. 

Quant a les molèsties domiciliàries produides per animals de companyia, s’han 

registrat 127 incidents dels que 35 han estat atesos per patrulles de GUB. S’han 

confeccionat 2 denúncies per aquest motiu. 

Convivència en l’espai públic 

En termes generals, les molèsties produïdes per persones en espais públics son les 

que engloben tots aquells comportaments incívics que es produeixen a la via pública, 

com son:  

 

 Consumir begudes alcohòliques als espais públics fora dels autoritzats que 

causen molèsties a les persones que utilitzen l'espai públic i/o als veïns.  

 Llençar al terra o dipositar a la via pública recipients de begudes.  

 Fer necessitats fisiològiques als espais públics (orinar).  

 Escopir a l'espai públic.  

 

Han estat un total de 1915 incidents registrats per aquests motius en els quatre mesos 

que estem analitzant. D’aquests, 559 incidents han estat atesos presencialment per 

part de patrulles de GUB.  

D’altra banda, ha hagut 482 incidents registrats amb motiu explícit de consum 

d’alcohol en espai públic i 86 incidents per consumir estupefaents en espai públic.  

De totes aquestes intervencions, més els dispositius planificats per incidir directament 

en la prevenció d’aquestes molèsties, s’han derivat 660 denúncies per motius com els 

que exposàvem. 

Convivència derivada dels locals de concurrència pública 

En quant a demandes per molèsties produïdes per sorolls de locals, horaris de 

tancament, aforaments i altres, han hagut un total de 114 demandes.  

El locals amb major nombre de demandes per molèsties estan a:  

 

 Carrer Font d’en Canyelles 108 (Bar LA PATRONA), 15 demandes i 3 

inspeccions positives.  

 Artesania 84 (Bar PAPA LUIS EL BACANO) 7 demandes  

 Les Agudes 38 ( Bar SABOR CARIBEÑO) 9 demandes i 4 inspeccions 

positives.  

 Artesania 92 ( Bar BIG BEN) 7 demandes  

 Pare Rodés 31, (Bar CARIBE), 7 demandes i 2 inspeccions positives  

 Casals i Cuberó 198 (antic BAR RACÓ DEL MANEL) 5 demandes i 1 

inspecció positiva  

 Almansa 9 (Bar CATRACHOS) 5 demandes  

 Antonio Machado, 23 ( Bar TIO CUCO) 18 demandes i 1 inspecció positiva  

 Escultor Ordoñez 11a ( Bar EL RINCÓN) 8 demandes  
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 Santapau 63 ( BAR COPA CABANA) 26 demandes  

 La riera d’Horta 10 (Bar PUNT DE TROBADA) 16 demandes  

 Santa Engràcia 23 ( Bar AITOR) 11 Demandes.  

 

 

Àmbit de la seguretat en l’espai públic 

 

Per part de la Guàrdia Urbana, en el periode descrit s’han gestionat un total de 760 

demandes en l’àmbit de la segureta ciutadana, això inclou aspectes objectiu però 

també subjectius com ara el concepte “persones que causen inseguretat”, és a dir no 

tota demanda es correspon amb la comissió d’un delicte.  

Al respecte de les 760 demandes traslladades a Guàrdia Urbana dir que 277 ho eren 

per una possible violència de gènere o domèstica, en aquest cas el procediment 

consensuat per les direccions de Guàrdia Urbana i Mossos, ha fet que molts dels 

requeriment vagin a Guàrdia Urbana. Del total d’aquests 277 incidents, 53 van 

finalitzar amb l’autor detingut o investigat.  

Per la resta la demanda a Guàrdia Urbana ha estat per amences i agressions (136), 

contra la propietat privada (124), Danys (32), persones qua causen inseguretat (123), 

intervencions per tràfic de drogues (43).  

En tot cas a destacar les agressions, amenaces i baralles, que pel que fa la demanda 

conjunta feta a GUB i ME, estaria en 792 demandes. 

 

Actuacions policial dutes a terme a la zona pel que fa convivència i seguretat 

 

La Guàrdia urbana ha programat i executat un total de 551 punts de control al arreu 

del districte.  

 

Els 551 punts de control també contemplen diferents operatius conjunts amb Mossos 

d’Esquadra 
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Reforç de la neteja a l’estiu 

Des de l’Ajuntament de Barcelona s’ha prioritzat el reforç dels serveis de neteja de la 

ciutat durant l’estiu, ja que es l’època de l’any que es fa un ús més intensiu de l’espai 

públic. S’ha prioritzat les zones d’estada per a la ciutadania com places, parcs o espais 

verds, i aquells espais dels barris amb un ús més intensiu.  

També s’ha reforçat el servei al Parc del Turó de la Peira, als interiors d’’illa de 

Canyelles, i a la Plaça Roja.  

Aquest reforç ha sigut del mes de juliol fins al mes de setembre (inclòs), amb la suma 

de 152 operaris i operàries al dispositiu de neteja habitual, i 45 persones que 

s’incorporen a les brigades de manteniment del verd de la ciutat. 

Els equips de parcs i jardins també s’han reforçat aquest estiu, on s’han ocupat de la 

sega d’espais verds, l’eliminació de vegetació seca i el reg de zones verdes i arbrat 

viari.  

 

L’estiu al Pati 

Es celebra del 17 de juliol a 1 d’agost (caps de setmana), amb un aforament màxim 340 

persones   amb grups de 2 i 3 ). 

Programació cultural gratuïta de juliol al pati de la Seu del districte de Nou Barris que compren 

tres blocs: Últim cap de setmana de l’ actuació del festival de Blues, Festival de Flamenc , Say it 

Loud i circ. 

Enguany no es va haver de portar mascareta posada però si  reserva prèvia, control entrada i 

gent asseguda. El bar restava prohibit per mesures covid. 

El total d’assistents a l’Estiu al pati va ser de 2.770 persones. 

 

1/ BLUES. 
 

La programació comença amb el cap de setmana  últim del Festival de Blues.  

 

L’any passat va ser una actuació i enguany dues actuacions dins del programa. El Festival de 

Blues és de pagament, però allò que entra en el programa Estiu és gratuït. 

 

L’assistència de públic va ser molt bona, superior a la programació de pagament. 
 

DIA ARTISTES ASSISTENTS 

Dissabte 10 ACONTRABLUES 340 

Diumenge 11 BARCELONA BIG BLUES 

BAND & SPENCER EVOY 

330 

                           TOTAL 670 
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2/ FLAMENC  R(oles) 

 

Gestiona: Dona Cançó 

 

L’orientació de R(oles) és amb una mirada feminista. Això i la qualitat de la proposta  i han 

estat el criteris principals. 

 

S’ha aconseguit l’objectiu de difondre el flamenc nou, modern, trencant estereotips. Cal dir 

que l’aposta va ser molt arriscada i el públic el va rebre entusiasmat. 

 

L’assistència als actes va ser molt fidel  al nombre de les reserves i l’assistència final molt 

nombrosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ SAY IT LOUD  

 

Gestiona:    Quesoni 

 

Es va programar 3 activitats per dia durant el dissabte i diumenge. 

 

A diferencia de l’any passat no vam fer entrada única per dia si no per cada espectacle, per tal 

de obtenir major rendibilitat social.  

 

Programa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA ARTISTES ASSISTENTS 

Dissabte 17 

20:30h 

Flamenco Queer                           330 

22:30h Alba Carmona 300 

Diumenge 18    

                           21:30h La Prenda Roja                           320 

TOTAL  950 

DIA ARTISTES ASSISTENTS 

Dissabte     24   

19h Lauren Nine 150 

21h Telewawachi Kilili  ANULAT COVID 0 

23h Hip Horns collective 200 

Diumenge  26   

19h Memi Sillah Group 190 

21h Gregori Hollis 200 

23h Mancha e Platano y su corrillo 140 

TOTAL  880 
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La programació del Say i loud ( 6 actuacions ) més 2 actuacions de circ pagàvem.   

 

Per la majoria dels espectacles es van vendre totes les reserves, no obstant   això,  la no 

assistència  va superar el 30 % de l’any passat. Tot i que  vam reduir de 4 a dues entrades 

possibles per reserva de cop.   

 

Es van gestionar reserves per 380 persones  per un aforament de 300 persones. 

 

4/ CIRC  

 

Vam programar dues actuacions de circ amb la mateixa obra . Circ acrobàtic    amb el grup 

TQM. 

 

El dissabte va ploure una mica però el suficient per tal d’anular l’actuació a causa que els 

instruments estaven mullats i era insegur pels artistes. 

 

DIA ARTISTES ASSISTENTS 

Dissabte   31 juliol TQM Anul·lat per pluja 

Diumenge 1 agost TQM 270 

TOTAL  270 

 

En definitiva, per la majoria dels espectacles es van vendre totes les reserves, no 

obstant això, la no assistència va superar el 30% de l’any passat. Tot i que vam reduir 

de 4 a 2 entrades possibles per reservar de cop.  

 

Desvarío. Flamenc 21 Nou Barris 

Es celebra del 16 al 19 de setembre al Pati del Districte. 

Els concerts del Festival han tingut una tarifa general de 15€ i una reduïda de 10€. La resta 

d’activitats han estat gratuïtes amb inscripció prèvia.  

S’ha fet una molt bona campanya de comunicació i premsa que ens ha facilitat situar el Festival 

en els mitjans i aconseguir un nombre d’espectadors acceptables per una primera edició. Es 

valora especialment la imatge animades que es fa a les xarxes, i les cunyes en ràdios i TV 

Les dates del Festival han estat complicades a l’hora de gestionar el Festival. L’aturada que 

suposa el mes d’agost ha repercutit negativament en la venda d’entrades, que no es va activar 

fins als primers dies de setembre , quan ja estàvem a pocs dies de l’inici del Festival. Es 

planteja la possibilitat de canviar les dades i situar-ho durant la primera quinzena del mes de 

juny, just desprès de la Festa Major. 
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Programa 

Dijous 16 

 Taller de Flamenco inclusiu 

 Taller de Flamenco en família 

Divendres 17  

 Conferencia 

 Concert 

Dissabte 18 

 Concerts 

Diumenge 19 

 Concert 

 

Assistents  

 

 Taller Flamenco inclusiu: 20 persones 

 Taller Flamenco familiar: 30 persones 

 Conferència: 26 persones 

 

 Degut a les mesures COVID l’aforament ha estat limitat a 350 espectadors:  

 Concert dia 17:  151 entrades venudes + 79 invitacions.     Total assistents:  230 

 Concert dia 18:  167 entrades venudes +  92 invitacions.    Total assistents:  259 

 Concert dia 19:  245 entrades venudes + 105 invitacions.   Total assistents:  350 

 

Total vendes:        563 

Total invitacions : 276 

Total assistents al Festival : 915 persones 
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La Mercè a Nou Barris 2021 

Es celebra del 23 al 26 de setembre a 4 emplaçaments del districte. 

- Els concerts de música clàssica esta ben consolidats després de varius anys 

realitzant-se a la Pl. Major de Nou Barris. 

- Totes les reserves es van exhaurir i generalment hi ha al voltant d’un 30% de 

persones que havent reservat no assisteixen a l’acte. El cas de la Pl Major de Nou 

Barris va ser un dels espais de festa de Barcelona  on el públic va ser més fidel , amb 

un 17% d’absentisme.  En els actes es va donar entrada a persones sense reserva 

agafant in situ les dades de contacte. 

- Les activitats a la Casa de l’Aigua van ser de caire infantil/ familiar ( l’any passat van 

ser musicals per a adults).  Les activitats es van realitzar als dos patis i a l’interior de 

l’equipament durant tot el dia. 

- Les activitats de pallassos al Parc del Turó de la Peira va ser una activitat nova 

d’enguany. Es van crear diversos racons i itineraris pel parc, essent l’espai del Tortell 

Poltrona el més visitat. 

 

Programa 

 

- Dijous 23 

20.45 h - Concert de la Banda Municipal de Barcelona (plaça Major de Nou Barris) 

- Divendres 24 

De 10.15 a 19.30 h - Arts de carrer: Pallassos Sense Fronteres. Consulteu el PDF adjunt per 

veure tots els espectacles (parc del Turó de la Peira) 

De 12 a 20 h - Arts de carrer: espectacles de dansa, teatre, circ, titelles… Consulteu el PDF 

adjunt per veure tots els espectacles (Casa de l’Aigua de Trinitat Nova) 

20.45 h - Concert de l’Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya (plaça 

Major de Nou Barris)  

- Dissabte 25 

Concert “Carmen Suite”, a càrrec de l’Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu 

(plaça Major de Nou Barris) 

- Diumenge 26 

12  - Concert de l’Escola de Música Jam Session (plaça Major de Nou Barris) 

a. 19.30 h - Concert “Habana Concerto”, a càrrec de l’Orquestra Simfònica 

VOZES, José María Vitier i Maria del Mar Bonet (plaça Major de Nou Barris) 
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Assistents 

 

Plaça Major de Nou Barris: 3.461 assistents 

Casa de l’Aigua  :       540 assistents 

Turó de la Peira:     1.927 assistents 

Total: 5.928 assistents 
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Pla de xoc de neteja a la tardor 

Des del Govern de Nou Barris s’ha estat i estem treballant per prioritzar respostes 

davant la percepció fluctuant de la manca de neteja als diferents barris del districte.  

Per això, vam liderar una programació de trobades entre la direcció de neteja de ciutat 

i els seus referents de districte, l’empresa de neteja, el referent de districte de parcs i 

jardins, personal de districte (gerent, tècnics de barri, tècnic de via pública, consellers 

de barri i àrea) i veïns interessats en la problemàtica mes l’associació de veïns del 

barri.  

Els barris que es van treballar van ser de muntanya: Canyelles, Roquetes i Ciutat 

Meridiana.  

Fa uns dies es va presentar el Pla de xoc de neteja i manteniment de la ciutat.  

Barcelona necessita un pla de xoc per abordar el problema de neteja que des de fa 

uns mesos es detecta no només a Nou Barris, sinó a la ciutat. 

Aquest pla es la proposta de la direcció de neteja per a Nou Barris, dintre de tot el pla 

de ciutat.  

 L’OBJECTIU del pla de xoc és posar a punt la ciutat a l’inici de la temporada en les àrees 

de major ús,  per això proposem unes  LÍNIES D’ACTUACIÓ d’acció directa: 

 

 Millora de la Neteja Viària. 

 Incrementar la qualitat dels espais públics. 

 Incidir en la Comunicació. 

 Incrementar la implicació ciutadana. 

 Obtenir una millor satisfacció ciutadana. 

 

 CRITERIS del Pla: 

 

 Millorar la percepció de la neteja en aquells sectors de la ciutat que, per les seves 

característiques, precisen d’una atenció especial. 

 Millorar la qualitat dels espais públics, amb una freqüència d’ús més elevada (places, 

punts de trobada, llocs d’esbarjo, llocs d'interès turístic etc..), realitzant-hi una neteja 

integral. 

 Impulsar mesures per a fomentar una major implicació ciutadana. 

 

 TERMINI del pla:  

 

 Octubre i novembre 2021, fins al pla de nadal i de gener fins al febrer 2022 (es para 

durant el Pla de Nadal).Per tant actuarem amb aquest pla  durant  4 mesos (octubre, 

novembre, gener i febrer) 
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 En general les actuacions es desenvoluparan  de dilluns a  divendres, i seran 

complementaries a tot el servei ordinari programat  

 

 EIXOS D’ACTUACIÓ:  

 

1.  “PLA DE RACONS” : Neteja a fons amb aigua a pressió de diferents punts del barris 

amb orins, pudors, etc... un equí per districte  en torns de matí i tarda al dia:  un equip 

de matí i un equip de tarda per cada Zona. 

2. “ACTUACIONS DE PUNTS CRTÍCS” : Farem un seguiment atent dels 250 punts 

crítics  detectats a tota la ciutat, del resultat dels informes de “La Vola” que son el 

resultat de diferents campanyes de seguiment.  Farem actuacions  2 cops per setmana 

i les adaptarem  en funció de la casuística: olors, desbordaments, ... etc. 

3. “ENS POSEM A PUNT”: Neteja de caràcter integral de zones emblemàtiques  amb un 

elevat ús ciutadà.  Actuació integral a en 10 punts de cada districte, 1 cop al mes a 

l’octubre i al novembre. Seria un desembarcament de diferents brigades al mateix 

temps en diferents espais de trobada dels districtes. Actuacions que realitzarem:   

 

 Neteja integral de Pintades sobre tots els elements de l’espai urbà, inclús 

paviments 

 Retirada d’enganxines 

 Manteniment de papereres 

 Neteja de xiclets 

 Fregat o neteja a fons de paviments 

 Repintat ubicacions de contenidors 

 Neteja exterior contenidors i ubicacions 

 Neteja sota papereres 

 Treure herbes no desitjades 

 Baldeig  

 

 UBICACIONS: 

 

Proposta dels “ punts emblemàtics” associat a al pla   “ENS POSEM A PUNT”: 

D8 : Nou Barris 

1. Pablo Iglesias + Pl. Ángel Pestaña 

2. Pl, Major de Nou Barris i rodalies 

3. Via Júlia + Pl Francesc Layret 

4. Pl. Verdum + Robert Robert + Viladrosa 

5. Fabra i Puig de Meridiana a Petrarca 

6. Via Favència de Karl Marx a Meridiana (centrals) 

7. Cartellà i Vila-rodona de Cubelles a Pontons 

8. Passeig del Turó de la Peira i Pl. Les Basses + jardins Ignasi Urenda 
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9. Mina Ciutat + carrer Llobera + escales (Alcántara/J. Pinent/Briquets/Llobera 

10. Plaça roja i plaça verda 

Altres temes 

 

El Comerç es mou i surt al carrer 

Després de l’aturada de l’any passat a causa de la 

Covid-19, des del districte em reprès la “Mostra de 

les entitats de Comerç a Nou Barris”. Els 

comerciants han tornat a sortir al carrer, en aquest 

cas va ser a la Plaça Virrei Amat i Plaça Francesc 

Layret.  

Aquest esdeveniment es tracta d’una mostra de 

representativa dels diferents establiments de 

cadascuna de les entitats. 

 

 

Promoció Econòmica 2021 

· Inauguració Cibernàrium de Nou Barris on ampliarà la formació tecnològica 

El passat dia 22 de setembre es va fer un acte d’inauguració del cibernàrium on es van 

convidar les entitats veïnals, comunitàries, formatives i comercials del Districte. 

25 Assistents entre associacions de veïns, assoc. Comerciants, entitats socials, centres de 

formació i equipaments del districte. En concret:   

AVV Trinitat Nova, Canyelles, Guineueta, Porta i Verdum.  Assoc. Comerciants Entorn Virrei, eix 

Nou Barris Eix Maragall i Fabra Centre. Escola Deià, Institut Tecnològic de Barcelona, Fundació 

Pare Manel, Nou Barris Activa, Biblioteca de Nou Barris, Espai Jove les Basses, Espais de 

Fabricació de Ciutat Meridiana i personal tècnic i polític de districte. 
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· Al novembre les Jornades de Promoció Econòmica 

El proper dia 11 de Novembre es farà la jornada “TROBADES PER A UNA ECONOMIA DE LA 

RECUPERACIÓ” a la Casa de l’Aigua. 

Els dies 18 i 19 de novembre es faran les 2es Jornades de Desenvolupament Econòmic a Nou 

Barris al Parc Tecnològic de Nou Barris. 

 

Inauguració nom “Biblioteca de les Roquetes – Rafa Juncadella” 

En al plenari del mes de juliol es va aprovar afegir el nom de l’activista cultural al de la 

Biblioteca les Roquetes.  

Va ser una iniciativa que van portar el teixit veïnal i cultural de les Roquetes i Nou 

Barris. La Biblioteca les Roquetes s’incorporarà el nom de Rafa Juncadella.  

Juncadella va ser moltes coses: capellà, mestre, alfabetitzador, brigadista solidari i 

activista cultural i veïnal.  

Aquest afegit es el millor homenatge que podem fer a una persona bolcada en la 

cultura, ja que la biblioteca està lligada a ell perquè estava lligat a la cultura, al 

desenvolupament dels pobles i el barri. 
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Estat d’obres 

 

- Coberta pista esportiva Campillo de la Virgen: Obra finalitzada. Ja està obert l’espai. 

- Escales Mecàniques Ciutat Meridiana: Obra finalitzada el juliol de 2021. Ja està obert 

l’espai. 

- Enllumenat Ornamental Aqüeducte Ciutat Meridiana: Obra finalitzada i en 

funcionament. 

- Remodelació antic camp futbol Ciutat Meridiana: Obra finalitzada i oberta. 

- Rehabilitació pista esportiva CEM Guineueta: Obra finalitzada.  

- Equipaments plaça Sóller: Obra finalitzada. S'estan subministrant els audiovisuals i 

després es subministrarà el mobiliari.  Es preveu que quedi enllestit el 

subministrament la 1a quinzena d’octubre 2021. 

- Execució del projecte de retirada d’amiant Escola Prosperitat – IES Galileo Galilei: 

Previst que les obres de substitució de la coberta finalitzin al novembre. 

- Ascensor Aiguablava (Fase II de la reurbanització interiors Trinitat Nova): Previsió 

final d’obra el 4t trimestre de 2021. 

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

iniciades a finals de juliol. Previsió de finalització al desembre de 2021. 

- Casal de Joves de Prosperitat: Obres iniciades a l’agost 2021. Previst final d’obra el 

desembre de 2022. 

- Parc Central Torre Baró (Font d’en Magués): Iniciades obres a l’agost de 2021. Previsió 

final d’obra al desembre de 2021. 

- Reurbanització carrer Llopis i Pla dels Cirerers: Obra iniciada el 23 d’agost de 2021. 

Previsió finalitzar-la el juny de 2022.  

- Reurbanització Amílcar: Obres iniciades el 30 d’agost. Previsió finalitzar-les el gener de 

2022.  

- Reurbanització Pardo: Obres iniciades el 02 de setembre. Previsió finalitzar-les el 

desembre de 2021. 

- Escales les Agudes: Previsió inici d’obra la primera setmana d’octubre 2021. 

- Reurbanització interiors Canyelles (F1): Previsió d’inici d’obres a principis d’octubre de 

2021. 

- Balcó d’equipaments i Pla de Futur: Es troba en fase de licitació pendent d'adjudicar. 

Es preveu inici d'obra la 2a quinzena d'octubre o 1a de novembre 2021. 

 


