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Actuació primavera-estiu contra botellots, venta d’alcohol i terrasses 

que generen soroll 

 

Treballem per la convivència i seguretat entre veïns i veïnes i els locals. Ara amb menys 

restriccions però amb l’arribada de la primavera i l’estiu sortim més als carrers, places, 

terrasses... i per això des del govern estem treballant per: 

- Reduir sorolls en locals, vetlladors i places 

- Generar una millor convivència entre veïns i veïnes i treballadors de locals i places 

- Eradicar les molèsties veïnals per consum d’alcohol i substàncies estupefaents i aquells 

on la venen 

Juntament amb les següents eines:  

- Inspeccions 

- Sancions  

- Patrulles de Guardia Urbana 

- Reunions per ajudar i aclarir les normatives actuals dels locals de venta d’aliments i 

begudes, com de restauració 

- Reforç de neteja 

 

Espai Urbà (mobilitat, neteja...) 

 
Sobre mobilitat al districte s’han continuat fent sessions de treballs amb els veïns i veïnes en 

relació al desplegament les línies 80, implantació de l'Àrea Verda als barris de Prosperitat i 

Porta, i ara treballant en el Turó de la Peira i Can Peguera,  estudi de la millora de la línia 11 per 

tenir bona connexió amb els CAPs, inici de la rehabilitació de Can Valent. 

 

Línies 80: 

 

- Roquetes: els veïns i veïnes han acceptat  la proposta que els vam fer a la darrera 

reunió de principis de maig. L’han estat valorant entre diferents veïns i veïnes de la 

zona i consideren que és la millor solució a curt termini. Seguiran lluitant per un 

autobús de barri, però de moment estan d'acord amb la proposta de retallar el 

trajecte per Karl Max i tenir busos alterns a la zona alta de Roquetes. 

- Vallbona: se’ls va exposar la mateixa presentació que vam fer a Torre Baró, van 

acceptar la proposta de la proba pilot del bus a demanda amb la condició de realitzar 

un acompanyament amb tots els veïns i veïnes del barri. També han demanat una sèrie 

de millores que s’intentaran treballar per part de mobilitat i TMB. 

- Torre Baró: es van fer dues reunions, una en petit format i l’altre oberta a més veïns i 

veïnes, en les  que van anar bé, la darrera serà el dimecres 18 de maig on ens 

comentaran que volen que es compleixin els dos punts que ens van traslladar. 
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Àrees verdes: 

 

Des de darrer plenari Porta i Prosperitat se sumen per crear la nova Zona 32 d’estacionament 

regulat.  

 

Aquesta nova zona abasta l’espai comprès entre el carrer del Doctor Pi i Molist, el passeig del 

Verdum i la Vía Júlia, Vía Favència, l’Avinguda de la Meridiana i el Passeig de Fabra i Puig.  

 

L’àrea verda d’estacionament té com a objectius bàsics prioritzar l’estacionament per als 

residents al barri, garantir la rotació als voltants dels eixos comercials a través de l’àrea blava, i 

també millorar el control i la gestió de les places de càrrega i descàrrega. A més, permet 

d’evitar els estacionaments de llarga durada per part de residents en altres zones de la ciutat. 

 

Les places verdes que es regulen a la nova Zona 32 són 1.988, 752 a Prosperitat i 1.236 a Porta. 

També s’han creat 801 d’àrea motos, 459 a Prosperitat i 342 a Porta; 78 de zona blava, 28 a 

Prosperitat i 50 a Porta; i, finalment, 307 d’àrea DUM (càrrega i descàrrega), 146 a Prosperitat i 

161 a Porta. 

 

Actualment s’està treballant i es presentarà la implantació de l’àrea verda al Turó de la Peira i 

Can Peguera. Que formaran part de la zona 32 juntament amb Porta i Prosperitat.  

 

 

Implantació nova contracta de neteja “Cuidem Barcelona” 

 

Ja s’ha iniciat la nova contracta de neteja a cinc districtes. A Nou Barris començarà al setembre 

d’aquest any.  

 

Abans es farà el següent: 

 

 Sessions informatives: 

Zona Nord (Vallbona, Torre Baró, Ciutat Meridiana i Trinitat Nova): dimarts 31 de 

maig a les 18:30h, Casal de Barri de Torre Baró 

Zona Centre (Roquetes, Canyelles, Guineueta, Verdum i Prosperitat): dimecres 1 de 

juny a les 18:30h, Sala de Plens de Districte 

Zona Sud (Can Peguera, Turó de la Peira, Porta i Vilapicina i la Torre Llobeta): dijous 2 

de juny a les 18:30h, Espai Jove Les Basses 

 

 Passejades: 

En alguns barris com Roquetes, Canyelles, Ciutat Meridiana, Trinitat Nova, Verdum, ja 

es porten un temps fent aquestes passejades amb veïns, Parcs i Jardins, neteja i el 

tècnic/a de barri, per tant en aquells que no es s’hagin fet es faran per així conèixer in 

situ els punts negres a tractar a l’hora de actuar a partir de setembre. 
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 Devolució demandes: 

Durant la tardor (a partir d’octubre)  en els consells de barri es faran devolució de les 

demandes fetes durant les sessions informatives i les passejades juntament amb un 

mapa.  

 

 

Obrim Carrers a Fabra i Puig 

 

Milers de persones van gaudir el passat 23 de d’abril, diada de Sant Jordi, del primer “Obrim 

carrers” al passeig de Fabra i Puig, en què el trànsit va quedar tallat de 9 a 20 h en el tram que 

va de la plaça Virrei Amat a l’avinguda de la Meridiana, amb l’excepció d’Arnau d’Oms, per on 

sí van poder circular els vehicles. 

 

L’interval amb més presència ciutadana va ser entre les 11 i les 13 h, abans de la calamarsada. 

Després, la presència de persones va quedar més repartida, sobretot en funció de la situació 

meteorològica tan inestable que vam viure. 

 

Els propers talls arribaran els dissabtes 28 de maig i 18 de juny. Aquesta vegada, l’horari serà 

de 10 a 21 h. 

 

Com va passar el dia de Sant Jordi, mentre duri el tall només es permetrà el pas de vehicles de 

serveis municipals i d’emergència, vehicles de càrrega i descàrrega, vehicles dels veïns de la 

zona que es dirigeixin als seus aparcaments privats, usuaris dels aparcaments de rotació, taxis 

en cas d’emergència i vehicles de persones amb mobilitat reduïda. El pas de bicicletes estarà 

també permès. 

 

El carrer d’Arnau d’Oms també obrirà al trànsit, i el de la Jota canviarà de sentit en el tram més 

proper a l’avinguda Meridiana per permetre la sortida dels vehicles. Recordeu, així mateix, que 

s’anul·laran les parades de bus d’aquest tram del passeig de Fabra i Puig i que els vehicles 

aparcats a la via pública hauran de ser retirats com a molt tard a les 22 h del dia anterior. 

 

 

Salut i Persones amb Discapacitat 

 

Dues noves seus del Konsulta’m 

 

Es tracta d’un servei de suport psicològic adreçat a adolescents i joves, i des del març també a 

la població adulta del districte. 

 

Nou Barris ha obert dues noves seus per dur-hi a terme el servei Konsulta’m. Són aquestes: 

 

 Konsulta’m Biblioteca Nou Barris. Plaça Major de Nou Barris, 2. Horari d’atenció: 

dimarts, de 16 a 20 h. Telèfon: 605 588 003; correu 

electrònic: konsultam_9barris2@f9b.org . Atén adolescents i joves d’entre 12 i 22 

anys. Operativa a partir del 5 d’abril de 2022. 

mailto:konsultam_9barris2@f9b.org
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 Konsulta’m La Bòbila de Porta. Plaça Sóller, 1. Horari d’atenció: dilluns, de 17 a 20 h. 

Telèfon: 671 51 61 76; correu electrònic: konsultam22@csm9b.com. Atén majors de 

22 anys. Operativa des del 21 de març de 2022, respon a la iniciativa d’estendre el 

servei també a la població adulta. 

 

Aquests dos nous espais se sumen a l’original, ubicat al Centre Cívic Zona Nord, obert des del 

2018 i que també atén jovent entre els 12 i els 22 anys. Aquestes en són les dades de contacte: 

c. Vallcivera, 14. Horari d’atenció: dimecres, de 16 a 20 h. Telèfon: 686 791 271; correu 

electrònic konsultam_9barris1@f9b.org. 

 

 

Inauguració nou CDIAP Antonio Machado 

 

El nou CDIAP-EIPI Nou Barris és ara un espai accessible, amb una decoració pensada per als 

infants i amb una proposta gràfica acollidora i alegre que crea un entorn de confiança i 

amabilitat. S’accedeix a l’edifici a través d’una rampa i hi ha una sala d’espera, una zona per 

aparcar els cotxets infantils, un taulell d’informació, quatre sales d’atenció i una sala de 

psicomotricitat. 

 

El centre ofereix un servei especialitzat en l’atenció precoç dels infants de 0 a 6 anys i disposa 

d’un equip de professionals especialistes en psicologia, neuropediatria, logopèdia, fisioteràpia, 

treball social i psicomotricitat que presten el servei en tres centres: al número 11 del carrer de 

Luz Casanova, al número 5 de l’avinguda d’Escolapi Càncer i en aquest local reformat del carrer 

d’Antonio Machado. 

 

 

Educació 

 
Mostra d’ensenyaments professionals de Nou Barris 
 
El Districte de Nou Barris ha organitzat, per al divendres 1 d’abril, una mostra d’ensenyaments 
professionals que té per objectiu bàsic donar a conèixer l’oferta d’ensenyaments post-
obligatoris existent al districte, entre l’alumnat de secundària dels centres de Nou Barris. 
La trobada es farà de 10 a 14 h i de 15 a 19 h. En ella, cada centre educatiu oferirà un punt 
d’atenció i informació sobre la seva oferta educativa per atendre l’alumnat interessats. A més, 
hi haurà un seguit d’activitats programades pels centres amb vistes a mostrar de forma 
pràctica algunes de les disciplines que imparteixen, bàsicament tallers i exposicions i també 
xerrades. 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:konsultam22@csm9b.com
mailto:konsultam_9barris1@f9b.org
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Feminisme i LGTBi 

El CMF Turó de la Peira acull el primer torneig femení de futbol del barri 

 

Nou Barris no es vol quedar enrere en la creixent puixança del futbol femení. Per aquest motiu, 

i aprofitant la celebració del Dia Internacional de les Dones, el Camp Municipal de Futbol Turó 

de la Peira, conjuntament amb el CCD Turó de la Peira, va organitzar el passat 20 de març el 

primer torneig de futbol femení al barri. 

En la jornada hi van prendre part vuit equips. Es van celebrar dos triangulars de les categories 

infantil i cadet (nenes de 12 a 15 anys), que es va endur el CF Singuerlin, i un altre amateur per 

a jugadores dels 18 als 30 anys, que van guanyar les dones del CCD Turó de la Peira. A més, la 

trobada va acabar amb un partit de germanor entre mares del club contra ex-professionals del 

RCE Espanyol, amb victòria d’aquestes últimes. 

Més enllà dels resultats, el gran objectiu de la trobada va ser posar en valor i donar visibilitat al 

futbol femení al barri, no només com a esport, sinó també com a eina d’integració social. Per 

aquest motiu, el club pretén anar repetint l’experiència any rere any i consolidar el futbol 

femení com a pràctica esportiva habitual. 

 

 

Habitatge 

 

Promocions d’habitatge públic, calendari previst i criteris d’adjudicació 

 
PROMOCIONS NOU BARRIS ABRIL 2022 

            

 
Nº 
ha
b 

DOTACIONA
L 

RESIDENCIAL 

  
PREVISIÓ 

LLIURAMENT 
CLAUS OBRES EN EXECUCIÓ GG GJ LLS 

LL
S 

LLA 
D
S 

A
U 

CO
H 

Torre Baró Illa F                             4t trimestre 
2022 Escolapi Càncer, 10 47         47         

Torre Baró Illa E                       2n trimestre 
2023 Escolapi Càncer, 27-33 31       31           

Trinitat Nova UA3 Bloc I                     2n trimestre 
2023 Palamós 70 67           67       

Trinitat Nova UA3 Bloc E                     2n trimestre 
2024 Palamós 81 95       42 53         

EN REDACCIÓ DE PROJECTE    
        

  
  

 Roquetes AA3                     

  
 Trinitat Nova Via Favència, 
271 

10
8 

        
10
8 

        

PROMOCIÓ DELEGADA   
        

    

PAU 1 Roquetes - FR 18.1a 
C. Pla dels Cirerers, 2-4 

                    
Lliurada:  

1 d'abril de 2022 
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  32               32   

Trinitat Nova Bloc F 
Aiguablava, 74-76 

                    
Pendent 

formalització 
dret de 

superfície 
  27               27   

TOTAL HABITATGES  
40
7 

      73 
20
8 

67   59   

  

Torre Baró  i Illa F , preu estimat lloguer 7,45 €/m2, compra de 449-587€ /m2  afegint unes 

depeses estimades d’uns 30 € de comunitat. Es tracta d’habitatges de 2 dormitoris que poden 

anar per allotjar entre 2 i 4 membres. Condicions del lloguer entre 1,5 a 5 IRSC (Indicador de 

renda de suficiència a Catalunya) 

Reserva territorial de 12 habitatges per   de l’entorn (Torre Baró, Ciutat Meridiana i Vallbona), 

reserva de 4 habitatges per famílies monoparentals, reserva de 14 habitatges per menors de 

35 anys.  

Trinitat Nova UA3 Dret de superfície 

Es tracta dos conjunts d’habitatges 39 d’ells disposen de 2 dormitoris i tenen una superfície 

entre 64 i 70 m2 i 28 habitatges que es situen entre els 77 i 80 m2, i  1 habitatge adaptats de 

60m2. El preu de venda esta fixat a 2000 € /m2. 

Els contingents son de 17 habitatges  per reserva territorial (el 30% de la promoció i radi de 

500 metres de residencia), 11+9 per menors de 35 anys i 13+2 habitatges  de contingent 

general. El nivell d’ingressos requerits i de tall  per l’accés es de 2 i 6’5 IRSC i 1 any 

d’empadronament a BCN.  

Per el contingent territorial cal estar empadronat (Roquetes, Verdun, Prosperitat, Sant Andreu 

i Trinitat Vella) al menys un any i mig i inscrit al registre. La inscripció al registre es obligada en 

tots els contingents i promocions. 

 

Lliurament de les claus dels 32 pisos del Pla dels Cirerers 

La promoció consta de 32 habitatges amb espais compartits, com una biblioteca, un traster 

col·lectiu, un aparcament de bicicletes, una cuina comunitària, una sala polivalent, una sala 

d’eines, un hort, un terrat, diverses terrasses, espais de bugaderia en cada planta i un taller. 

La del pla dels Cirerers és la cinquena promoció d’habitatge cooperatiu en funcionament a la 

ciutat, després dels projectes del carrer de la Princesa, a Ciutat Vella, La Borda, a Can Batlló 

(Sants-Montjuïc), La Balma, al Poblenou (Sant Martí) i La Chalmeta, a la Marina (Sants-

Montjuïc). 

En total, ja són 114 pisos en comunitats d’habitatge cooperatiu, un projecte de convivència 

autogestionat i basat en un funcionament assembleari, que fomenta la cooperació i l’ajuda 

mútua de les persones que integren les cooperatives. Hi ha 14 promocions previstes més, en 

diferents fases, que significaran 399 habitatges cooperatius més. 
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Festes Majors i altres esdeveniments 

Festa Major Nou Barris 2022 

Enguany, des del Districte tenim la certesa que recuperar la Festa Major de Nou Barris és una 

altra d’aquestes petites coses que fan que la primavera valgui molt la pena. Ens omple de 

felicitat poder oferir-vos, de nou, una programació d’allò més variada, i sense restriccions. Ens 

hem passat dos anys sense poder-ne gaudir per culpa de la pandèmia, i ara tenim ganes de 

tornar-hi, amb totes les precaucions, però també amb la mateixa alegria i entusiasme de 

sempre. 

Us emplacem, doncs, a sortir al carrer del 17 al 22 de maig i celebrar aquests dies de joia. Teniu 

molt per triar: visites guiades, concerts, balls, teatre i activitats infantils. I també, com no, la 

Cursa Popular de Nou Barris o l’habitual mercat modernista, fidel a la cita el dissabte i 

diumenge de festa. Enguany, a més, podrem gaudir del festival de flamenc R(oles), una 

proposta que des del 2018 vol trencar amb els tòpics del gènere sense renunciar a 

l’autenticitat, la força i la idiosincràsia d’aquesta disciplina. 

 

Festes Major barris 2022 

Turó de la PeiraDe 16 al 23 (revetlla últim acte) 

Can Peguera del 16 al 23 (revetlla últim acte 

Guineuetadel 10 al 19 de juny 

Trinitat Nova del 7 al 12 de juny 

Ciutat Meridiana10, 11 i 12 de juny 

Torre Baró1 al 3 de juliol 

Prosperitatdel 28 de maig al 5 de juny 

Portadel 7 al 15 de maig 

Verdunal voltant de la Mercè (24/09) 

Roquetes del 13 a l 19 de juny 

Vallbona15 al 17 juliol 

Canyellesdel 6 a 12 d’octubre 

Vilapicina i Torre Llobetadel 6 a 12 d’octubre 
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Altres esdeveniments 

- Estrena la nova carpa del Circ Rogelio Rivel 

Nou Barris ha inaugurat la nova carpa del Circ Rogelio Rivel, del Centre de Creació 

Rogelio Rivel, en un espectacle a càrrec de l’alumnat de l’escola. 

El Districte, amb una aportació de 250.000 euros, ha finançat el 83,79% del cost de la 

nova instal·lació. La diferència l’assumeix l’Associació Rogelio Rivel, que gestiona el 

centre. 

El deteriorament de la carpa al llarg dels anys havia fet necessari que se substituís per 

una de nova. D’aquesta manera, doncs, queda garantida la continuïtat de l’espai com a 

centre de creació i entrenament de tècniques, i com a escola en què s’imparteix el nou 

Cicle Formatiu de Grau Superior i altres activitats de formació professional. 

La nova carpa ve acompanyada de millores en infraestructures per a l’aprenentatge de 

les tècniques circenses. Està dissenyada de forma que, tot i mantenir l’esperit i 

morfologia d’una carpa de circ tradicional, ara té unes parets de panell ‘sandwich’ que 

la fan molt més resistent i adequada a l’ús. A més, es tracta d’una peça resistent, 

estable, fixe i robusta que permet cobrir gran part de les necessitats del centre pel que 

fa a seguretat, usabilitat, perdurabilitat i ecosostenibilitat, la qual cosa converteix el 

Circ Rogelio Rivel en un projecte amb futur, innovador i pioner en tot el territori 

estatal. 

- Celebració la Primavera Republicana 

 

Nou Barris celebra un any més la Primavera Republicana, i ho va fer amb la tradicional 

cercavila, el 10 d’abril a les 11 h a la plaça Virrei Amat, pujant per Pi i Molist i enfilant 

pel passeig del Verdum fins a la plaça de la República, on es va fer també la tradicional 

ofrena floral. Els parlaments i l’actuació de la coral Iaioflautes als Jardins de Llucmajor 

clouran l’activitat organitzada per la Taula Nou Barris per la República. 

 

No serà aquest, però, l’únic esdeveniment d’enguany per commemorar la diada. 

L’associació cultural “Nou Barris Taller d’idees” ha organitzat, amb la col·laboració del 

Districte de Nou Barris, dues taules rodones sobre “Repúbliques i processos 

constituents”. 

 

Dones rebels i compromeses, protagonistes de la Primavera Republicana 2022: 

 

La Primavera Republicana d’aquest any recupera la memòria de la lluita pels drets i les 

llibertats que les dones van aconseguir durant la Segona República, quan van votar per 

primera vegada, van conquerir l’espai públic o van impulsar l’associacionisme femení. 

 

La conquesta de drets i llibertats de les dones durant la Segona República va suposar 

un avenç social que es va perdre amb la imposició de la dictadura franquista, però que 
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va mantenir en la lluita moltes dones que es resistien a renunciar als ideals 

republicans. Per això, “Rebels i compromeses” és el lema d’enguany de la Primavera 

Republicana. Promogut per la Regidoria de Memòria Democràtica de l’Ajuntament de 

Barcelona, el cicle és un homenatge a totes les dones lluitadores que van ser 

doblement reprimides: com a republicanes i com a dones. Perquè elles van marcar el 

camí d’una lluita feminista que encara perdura als nostres dies. 

 

- Celebrem el Dia Internacional del Poble Gitano 

 

El 8 d’abril es va commemorar el Dia Internacional del Poble Gitano, una celebració 

que té lloc en diferents països del món des del 1971 i que és un reconeixement a la 

història, la llengua i la cultura del poble gitano. 

 

La celebració del Dia Internacional del Poble Gitano torna als carrers de Barcelona 

després de dos anys sense activitat presencial a causa de la pandèmia. Així, els actes 

de commemoració del 8 d’abril tornaran a tenir activitat presencial, a les places i 

carrers de la ciutat, amb un programa d’activitats que posaran de relleu la riquesa de 

la cultura gitana i els seus valors. 

 

A Nou Barris, el divendres 8 d’abril va haver-hi activitats diverses al carrer Luz 

Casanova del Verdun i al carrer Chafarinas, a la Trinitat Nova. Més enllà d’aquesta 

data, el 20 d’abril també va haver-hi activitats programades a la plaça Roquetes. I el 

24, 26 i 28 d’abril, la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova, el Casal de Barri de Trinitat Nova 

i la biblioteca Les Roquetes – Rafa Juncadella, respectivament, també programades 

diferents propostes. 

 

A més, fins al 9 d’abril va haver-hi punts d’informació a diferents barris de la ciutat 

amb l’objectiu de fer visible i donar a conèixer a tothom la cultura del poble gitano de 

Barcelona. A Nou Barris, gestionat per Nou Barris Conviu, aquest punt es va ubicar el 

mateix dia 8 d’abril, de 17 a 20 hores, al passeig Chafarinas cantonada amb Fosca. 

 

Els Punts d’informació, gestionats per persones voluntàries de diferents entitats del 

Consell Municipal del Poble Gitano, s’activen també com a punts de recollida 

d’aliments i materials de primera necessitat per enviar a Ucraïna, per contribuir a 

l’ajuda a la població civil arran del conflicte bèl·lic. Les entitats que conformen el 

Consell Municipal del Poble Gitano de Barcelona, en solidaritat amb el poble ucraïnès, 

organitzen aquesta campanya solidària i ens animen a col·laborar. 

- Nova Fest 

“Nova Fest” és el nom d’un nou festival de música que neix a Nou Barris. En aquest 

cas, a Trinitat Nova, organitzat pel Casal de Barri i que té per objectiu bàsic promoure 

el talent musical del territori. 
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El festival es celebra a l’abril, maig i juliol, integrat per les bandes Straperloband, Los 

Eléctricos, el Grup de guitarres del Casal, Brucecat, Pez Rojo, The Replicants i Enrique 

Santiago y su banda. 

Els concerts es faran a l’esplanada que hi ha del davant del Casal de Barri Trinitat Nova, 

i són gratuïts.  

- Viu Sant Jordi 

Nou Barris ja és a punt per donar la benvinguda a una de les diades més esperades de 

l’any. Presentacions de llibres, xerrades, tallers o espectacles se citen en un any 

especial, el de la recuperació de la normalitat pre-pandèmica en la celebració de la 

diada. 

 

 

- Celebrem el Dia Internacional de la Visibilitat Lèsbica 

Nou Barris acull per primera vegada el Dia Internacional de la Visibilitat Lèsbica. El 26 
d’abril, a les 18 h a la plaça Ángel Pestaña. L’acte va constar del següent programa: 

 18 h. Presentació institucional 
 18.10 h. Recital poètic a càrrec de Bollos, plumas y poemas. Poetesses: Isa Sina, 

Quinny Martínez, Lordk, Sasiak i Raquel Pèna 
 19.15 h. Actuació musical de Laura Valls 
 19.45 h. Cloenda 

L’esdeveniment vol exigir i defensar la igualtat de drets de les dones lesbianes i, 
també, visibilitzar el col·lectiu i la seva realitat, amb la construcció d’un imaginari 
col·lectiu que s’ajusti a la diversitat existent en la nostra societat. 

En l’organització de l’acte, a càrrec del Districte, hi ha col·laborat l’Associació 17 de 
Maig, ubicada al territori i que forma part de la Taula de Feminismes i LGTBI del 
Districte. 

- Aplecat 

El dissabte 30 d’abril va tenir lloc a Nou Barris una nova edició de l’Aplecat, la mostra 

de cultura popular catalana, amb concerts, havaneres, sardanes i el final de festa amb 

el Grup de Foc de Nou Barris. 

Es va celebrar, com l’any passat, al Pati de la Seu del Districte, i aquesta vegada sense 

necessitat de reserva prèvia. 

L’Aplecat l’organitzen la Fundació PRO-CAT, juntament amb el Centre Cultural “Els 

Propis”, la Societat Coral L’Ideal d’en Clavé i l’Agrupació Sardanista de Les Roquetes, 

amb la col·laboració del Grup de Foc Nou Barris. Compta amb el suport, entre altres 

institucions, del Districte de Nou Barris. 

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/04/20142625/A4_Visibilitat-lesbica_6.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/04/20171701/cartell-2022.pdf
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- Zona Nord, capital mundial de la dansa 

Aquest esdeveniment vol ser un reflex dels diferents estils de danses populars d’arreu 

del món. En cada edició s’hi conviden les companyies més representatives de diferents 

continents, totes elles amb gran qualitat artística i llarga trajectòria en el món de la 

dansa popular. 

El festival contribueix a celebrar el “Dia Internacional de la Dansa” amb una exhibició 

de dansa tradicional i folklòrica de diferents països del món, per gaudir d’aquest art i 

donar visibilitat a la seva universalitat. 

 

Estat d’obres 

 Projectes en redacció 

 PRI/EP 

 Reurbanització Escales Renfe 

 Reurbanització Escales de Matagalls (actualització) 

 

 Pla de Barris 

 Reurbanització del Carrer Pedrosa 

 Reurbanització de la Plaça Verdum i els entorns 

 Reurbanització dels entorns dels carrers del Molí i Flor de Neu i els espais propers a 

la residència de gent gran 

 Plaça Roquetes 

 Reurbanització provisional Ideal Flor 

 Passeig per a vianants al C. del Mirador de Llobera 

 Remodelació del Parc del Turó de la Peira 

 Entorn escolar Escola amor de Dios a Turó de la Peira 

 Jocs infantils a la Plaça Sant Francesc Xavier 

 Jocs infantils al Carrer de Rosario Pi 

 

 Pressupostos participatius 

 Fem un Parc agrari a Can Valent 

 Parc Can Dragó 

 Remodelació voreres Rio de Janeiro 

 Carril bici Fabra i Puig- Escòcia 

 

 Acords amb ERC 

 Aqüeducte de Can Cuiàs 

 Carril bici d’Arnau d’Oms-Pi Ferrer 
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 Altres 

 Estabilització de diversos talussos del Districte 

 

 Parcs i jardins 

 Intervencions Parcs varis Fitxes PRI 

 Renovació Àrees de jocs infantils 

 

 Obres en execució 

 PRI/EP 

 Reurbanització del Carrer d’Amílcar (actualització) 

 Reurbanització del Carrer de Pardo (actualització) 

 Parc Central Torre Baró 

 Modificació de la sala de màquines del llac del Parc Central de Nou Barris 

 Entorns Església de Sant Rafael 

 Pla de Barris 

 Escales Les Agudes 

 Balcó d’equipaments Can Peguera 

 Reurbanització del Carrer Llopis i Pla de Cirerers (actualització) 

 

 Altres 

 Reurbanització Interiors Canyelles F1 

 

 

 Obres acabades 

 Pla de Barris 

 Interiors Trinitat Nova 

 Escales mecàniques Ciutat Meridiana 

 Coberta pista esportiva del Campillo de la Virgen 

 Antic Camp de Futbol Ciutat Meridiana 

 Reurbanització del Carrer de la Mina de la Ciutat 

 

 Parcs i jardins 

 Reparacions a 13 centres de treball i 2 centres de treball patrimonial 

 

 Projectes pausats 

 PRI/EP 

 Reurbanització del Carrer de Serrano (actualització) 

 Reurbanització del C. Valldemossa 

 

 Altres 

 Reurbanització Interiors Canyelles F2 

 


