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Abans de repassar algunes de les principals accions de Govern realitzades al Districte en els
darrers tres mesos, convé fer algunes anotacions de caràcter general.













Superada, de manera general, la fase activa de la pandèmia, s’ha iniciat un procés
bèl·lic amb la invasió russa d’Ucraïna que molt probablement comportarà una crisi
humanitària i econòmica de gran importància. A l’arribada de refugiats, caldrà afegir
una pujada de preus generalitzada, una elevada inflació i dures tensions en l’àmbit
energètic. Caldrà posar tots aquests elements en els principals ordres de prioritats.
Els problemes derivats de la manca d’habitatge segueixen sent un dels principals
problemes que afecte al districte. L’Ajuntament ha adquirit un paquet d’habitatges de
Regesa que confiem que es posin a l’abast de famílies vulnerables a la major brevetat.
Hem activat un dispositiu especial per solucionar el funcionament poc correcte del CIS
Cotxeres, creant una taula de seguiment al màxim nivell amb la Conselleria de Sanitat.
S’ha exigit un pla de xoc a curt termini i confiem en veure resultats positius
ràpidament.
S’han endegat diversos processos participatius (Pintor Alzamora, Parc del Turó de la
Peira) que estan en procés final de tecnificació, per passar a fase executiva. El procés
de l’antic Camp de la Damm ha tingut un petit retard, motivada per la possibilitat (ara
descartada) de destinar una petita part a habitatge. Malgrat tot el procés de Pintor
Alzamora va recollir forces propostes sobre aquest espai. En breu iniciarem el procés
que afecta Can Xirigoi.
En els propers dies inaugurarem el nou espai que acull les estàtues de Jaume Plensa
restaurades.
La normalització de l’activitat festiva al Districte ja es una realitat i enguany es tornarà
a celebrar la Festa Major del Districte. Dins d’ella s’atorgaran els reconeixements als
Noubarriencs de l’any que, per primera vegada, seran escollits per votació popular.
Hem adquirit 5 locals per activitats socioculturals i econòmiques. En els propers
mesos, un cop a condicionats, es posaran a disposició d’iniciatives veïnals.

Per últim, felicitar a:
-

CEM Turó de la Peira, per ser candidat al Premi d’Arquitectura Mies van der Rohe
2022 (Arquitectes Anna Noguera i José Javier Fernández Ponce).
SESE Special de Nou Barris, per guanyar els campionats dels nivells 1 i 2 del “Ciutat de
Bàsquet Català 2021”, celebrat a Balaguer.
I a Vozes, per rebre el premi Ciutat de Barcelona 2021 en la categoria d’Educació.
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Cultura, actes, celebració (nadal, carnestoltes, 8m...)
Aquest nadal 2021- 2022 s’ha recuperat la cavalcada i s’ha mantingut el campament
reial. Aquesta proposta nascuda en plena pandèmia ha tingut un gran èxit i una qualitat
artística remarcable que molt probablement consolidarà. El fet que sigui organitzada per les
mateixes entitats que fan la Cavalcada li dona un valor popular afegit molt valuós.
45.000 persones han gaudit enguany de dos dels actes més reeixits de les celebracions
nadalenques de Nou Barris.
Pel que fa a la cavalcada del 5 de gener, una vegada més la més exitosa d’entre els districtes,
va aplegar al voltant de 34.000 persones, repartides entre la rebuda de SSMM els Reis d’Orient
a la Zona Nord (400 persones), l’acte de benvinguda a la Plaça Major de Nou Barris (1.600
persones), i la posterior cavalcada per algunes de les vies principals del districte (32.000
persones).
I, sobre l’Oasi, pel campament hi van passar 10.680 persones. On aquest any, a més, es va
oferir una visita exclusiva a persones amb discapacitat amb traducció en llenguatge de signes.
També es va habilitat un codi QR amb audiodescripció del recorregut.
A més a més de durant tot el nadal s’ha està fent les següents activitats en tot el districte:
concurs d’aperitius nadalencs, activitats dels Ateneus de Fabricació, actuacions de carrer...
Tots aquests actes es van fer amb la inestimable participació d’entitats del districte, sense les
quals seria impossible mantenir la tradició i la qualitat dels diversos elements utilitzats.

Un any més, ens vam sumar a la celebració de l’Any Nou Xinès, donant la benvinguda a l’any
del tigre a la Marquesina de la Vía Julia.
També es va celebrar les Festes de Santa Eulàlia el 19 de febrer, amb un seguit d’activitats:
gegants, bestiari, diables...
S’ha celebrat àmpliament el Carnestoltes a tot el Districte, que després de dos anys era molt
esperat. Gràcies a tothom que ho ha fet possible. Degut a la pandèmia el carnestoltes, de la
mateixa manera que la Cavalcada no ha tingut el mateix nivell de participació que altres anys,
però tot fa pensar que es tracta d’un fet conjuntural que es normalitzarà de manera rapida.
Nou Barris ha tingut una programació àmplia que va de la música a la gastronomia, sense
oblidar per descomptat activitats infantils, disfresses, rues i batucades, de tota mena
d’entitats, tant veïnals com comercials, culminant amb la rua central de Nou Barris que va tenir
lloc el dissabte 26 de febrer.
Un any més tornen els actes del dia internacional de les dones, 8M, omplint tot el mes de
març amb propostes cada cop més potents i combatives per a tots els públics. La façana de la
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Seu del Districte s’ha il·luminat de color lila el dia 8 de març per tal de commemorar la diada i
recordar que la lluita feminista és continua. A l’acte central a l’Espai Jove les Basses es van
posar de manifest, de forma compartida i col.lectiva, les diverses desigualtats que pateixen les
dones en el sistema actual, situacions travessades alhora per altres biaixos de discriminació,
com la classe social, l’origen, l’edat o l’orientació sexual, insistint en la necessitat de continuar
amb les polítiques públiques feministes que permetin anar avançant cap a una societat més
igualitària.
També des de l’Ajuntament s’ha impulsat el programa “Memòria de les lluites per l’habitatge
a Barcelona”, que s’estén per tota la ciutat amb un gran ventall d’activitats. En el cas de Nou
Barris, es concreta en quatre activitats:
-

-

Faristol commemoratiu dels safareigs de les Cases del Governador: va ser el 19
de febrer a Verdum, on s’explicava aquest conjunt ja desaparegut,
especialment en relació amb la memòria de les dones i amb el seu valor com a
espai de trobada comunitària i antirepressiva.
Taula Rodona amb dones activistes i funció teatral “En Bangkok también hay
ratas”: es va fer l’11 de març al Turó de la Peira.
Faristol commemoratiu de l’autoconstrucció a les Roquetes: es farà al juny,
encara estem pendents de tancar el lloc.
Presentació dels materials pedagògics sobre la memòria de les lluites per
l’habitatge a Nou Barris: serà el 27 de juny a les 18h a l’Espai Vía Favència.

Totes aquestes activitats han estat codissenyades amb la Taula de Memòria del Districte de
Nou Barris, i compten amb la participació de l’Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris, AVV
Verdun, AVV Roquetes, AVV Can Peguera, Taula de feminisme i LGTBI de Nou Barris,
Coordinadora de Nou Barris, Associació Nooou Barris per la República, Projectart/Nou Barris
TV, AC Nou Barris Taller d’idees, La Voz Ahogada Projecte Escènic.
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Espai Urbà (mobilitat, neteja...)
Sobre mobilitat al districte s’han fet sessions de treballs amb els veïns en relació al
desplegament les línies 80, inici de la implantació de l'Àrea Verda als barris de Prosperitat i
Porta, estudi de la millora de la línia 11 per tenir bona connexió amb els CAPs, instal·lació dels
separadors del carril bici als trams percebuts com insegurs de la Via Júlia.
Sobre les línies 80, s’han fet canvis en el servei de bus a la Zona Nord. La línia 183 amplia el
recorregut pel barri de Ciutat Meridiana per cobrir la part alta amb aquesta línia. D’altra banda
la 182, es converteix en circular,amb un sol origen i final a Torre Baró, això permetrà escurçar
el temps de volta i ajustar els horaris de pas. I finalment, el bus a demanda allarga l’horari.
Sobre la línea de bus de Les Roquetes, a finals de febrer es va activar una enquesta que ens
ajudarà a definir les necessitats i possibles millores.
Al febrer es va fer una sessió informativa als veïns i veïnes de Turó de la Peira i Vilapicina i la
Torre Llobeta on es va explicar que es farà la renovació integral de diferents trams de la línia 5
de metro. En total es renovaran 3 quilòmetres, això permetrà reduir el nombre d’incidències,
solucionar el problema de les vibracions que afecten diversos edificis pròxims al traçat, fer el
trajecte més confortable i millorar les freqüències properament. A més, durant l’obra, que es
farà durant Setmana Santa (del 9 al 18 d’abril) i a l’estiu (9 de juliol al 10 de setembre), es
podrà extreure el material que conté amiant.
Durant el febrer i ara al març s’han fet les sessions informatives obertes a la ciutadania dels
barris de Prosperitat i Porta sobre l’àrea verda, que son els barris que formaran part de la
nova zona 32, es a dir, els veïns de Prosperitat i Porta podran aparcar en els dos barris ja que
son de la mateixa zona 32.
Anem avançant en el Pla d’Actuació del verd a Nou Barris. S’han fet noves intervencions de
gener a març de 2022. S’han inclòs diferents actuacions de manteniment del verd amb la vista
posada a la primavera. Actuacions com als espais verds escolars, de retall i poda d’elements
vegetals més rellevants o de millora general de l’espai (paviment tous, desbrossament de
gespes i prats...).
En paral·lel, al llarg del districte es plantaran 204 noves unitats d’arbrat. Està previst que un
total de 6.971 unitats d’arbrat passin el Pla de Risc de l’arbrat a Nou Barris.
Pel que fa als escocells, s’hi practicaran tasques de neteja manul i/o desobrassament, gestió de
la vegetació existent...
Finalment, en el marc del pla de manteniment integral “Cuidem Barcelona”, que té per
objectiu impulsar la millora general de l’espai públic de la ciutat, Parcs i Jardins preveu dur a
terme intervencions integrals als següents espais:
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Pablo Iglesias – Pl. Ángel Pestaña
Pl. Major de Nou Barris i rodalies
Via Júlia – Pl. Francesc Layret
Pl. Verdum – Robert Robert – Viladrosa
Fabra i Puig de Meridiana a Petrarca
Via Favència de Karl Marx a Meridiana (centrals)
Cartellà i Vila-rodona de Cubelles a Pontons
Passeig del Turó de la Peira i Pl. Les Basses – jardins Ignasi Urenda
Mina de la Ciutat – carrer Llobera – escales (Alcántara/J. Pinent/Briquets/Llobera)
Plaça Roja – Plaça Verda
Des de mitjans de febrer ja es van licitar les obres del nou Mercat de Montserrat. Estarà
enllestit durant el segon semestre de 2024 i tindrà uns 10.000 metres quadrats de superfície
construïda, distribuïts en dues plantes soterrani, planta baixa i altell. Les actuacions costaran
14 milions d’euros.
Pel que fa a la neteja, fins setembre no estrenem la nova contracta de neteja, que suposa un
increments destacat de pressupost i personal i per tant amb més servei i més eficiència. Posar
en valor les taules i passejades de treball de neteja i parcs i jardins amb el veïnatge, on a Ciutat
Meridiana, Roquetes i Canyelles portem mes d’un any fent-les, destaquem punts de millora i
també corresponssabilitzar-nos tots plegats del seu manteniment.
A finals d’abril iniciarem les sessions informatives de Nou Barris sobre el nou contracte de
neteja i recollida de residus. És un dels punts més importants del Pla Cuidem Barcelona de
manteniment de l’espai públic i, alhora, el contracte més gran de l’Ajuntament, que en aquesta
ocasió s’adapta a les especificitats de cada barri.
En aquestes trobades, que seran híbrides, els responsables municipals hi exposaran les
millores del nou contracte de neteja i la carta de serveis de manteniment destacant-hi les
novetats a cada bari, i en acabat s’hi recolliran les observacions del veinat.
Les millores principals que incorpora el nou contracte són: nova maquinària adaptada a les
característiques de cada zona; equips polivalents per poder actuar amb flexibilitat i rapidesa;
més neteja de taques als paviments, les zones verdes i els contenidors; i increment del servei
en torns de tarda i festius.
Per poder fer front a aquesta adaptació del servei, està previst incorporar més personal,
promocionar les dones a llocs de treball amb comandament i incorporar persones amb
discapacitat o risc d’exclusió social. També s’augmentarà la flota de vehicles elèctrics fins al
66% reduint així la contaminació i el soroll i amb nous contenidors.
Canvi a ciutat del contracte de neteja i desplegament dels nous vehicles elèctrics (previsió Nou
Barris setembre), continuació de les rutes de neteja amb els veïns per detectar punts crítics
iniciades fa any i mig dins de la coordinació entre Serveis de Neteja i veïns. Brigada 11.
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Sobre la tinença d’animals a Nou Barris s’ha engegat una campanya de conscienciació per
promoure una tinença responsable i cívica d’animals, després de constatar incompliments en
aspectes com ara no dur els gossos lligats i no recollir les seves deposicions. Aquests fets
originen molèsties entre el veïnat i malmeten les zones enjardinades. Des del passat 22 de
febrer, dos informadors ambientals de carrer estan desenvolupant la tasca d’informació a la
ciutadania.

Atenció a les persones (Serveis Socials, Gent Gran, Joventut i infància,
educació, persones amb discapacitat)

Presentem al Pla d’Acció Social en aquest mateix Plenari on s’enumeren tant les accions en
curs i els recursos disponibles com la planificació de la seva continuïtat i ampliació (tenint en
compte el nombre d’atencions rebudes, perquè cada persona en pot rebre més d’una, Nou
Barris continua sent el districte on més se n’han prestat al 2021, 38.835 i s’han introduït nous
professionals als equips d’atenció bàsica).
A principis d’any al districte s’ha fet el primer Consell Sectorial de Gent Gran amb servei
d’interpretació en llengua de signes, aprofundint el compromís del Districte amb les necessitat
d’aquest col·lectiu que ens ha fet pioners en aquest servei als òrgans de participació: Plenaris,
audiències públiques... A més a més estem amb la continuació amb molt d'èxit del cicle de
caminades amb guies per a la Gent Gran per tal de fer salut i conèixer el medi natural de
Catalunya (fins al maig).
I, en quant l’àrea de persones amb discapacitat, a inicis d’any el districte ha agraït a l’entitat
Banc Solidari de Material Ortopèdic (BSMO) els 12 anys de treball voluntari dedicats al préstec
de material de suport, com cadires de rodes i crosses, en una iniciativa veïnal que ha estat des
del 2017 la llavor del servei municipal Banc del Moviment (BdM), la xarxa solidària de
productes de suport, un servei que va col·laborar a crear. Ara, l’entitat està en procés de
transició i forma part de la Federació Transforma, des d’on continuarà duent a terme tasques
de voluntariat al barri. L’Associació per la Vida Independent (AVI), que pren el relleu del BSMO
en el punt d’atenció de BCN Dreta, és l’entitat sense ànim de lucre que ha creat i gestiona el
Centre de Vida Independent, continuant un projecte de préstec de productes de suport
reutilitzats entre persones veïnes de Nou Barris que ha crescut i evolucionat un servei
municipal col·laboratiu per a la ciutat de Barcelona que ofereix, entre altres productes, cadires
de rodes, caminadors, crosses, llits articulats, i també productes tecnològics com ara
dispositius per a ordinadors i joguines adaptades.
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Educació
S’ha activat la constitució de la Taula de Planificació per Districte per fer propostes al Consell
de Direcció del Consorci d'Educació de Barcelona en matèria de programació de l'oferta
educativa durant els mesos de febrer-març.
D’altra banda, s’ha donat inici de la preinscripció per al curs escolar 2022-2023 (educació
infantil de segon cicle i educació primària: del 7 al 21 de març de 2021, educació secundària
obligatòria: del 9 al 21 de març de 2021, Batxillerat: del 20 al 26 d’abril i els altres cicles fins a
finals de maig) amb dues oficines habilitades al Districte per donar suport presencial a la
realització del tràmit digital, a més del suport digital i telefònic existent.
A més de la intensificació dels esforços per tal de reduir la bretxa digital (establiment de tres
punts de suport en tramitació digital per ajudar la ciutadania que ho necessiti a dur a terme
tràmits telemàtics amb les administracions, a descarregar i imprimir el certificat de vacunació
de la covid-19, o a fer gestions a través del portal de La Meva Salut), esforços que ja es fan amb
el programa Nou Barris Digital, la XARSE, l’acompanyament digital als comerços o el programa
Connectem Barcelona, que ha permès que quatre-centes llars vulnerables de la Trinitat Nova
hagin rebut dispositius electrònics, accés a Internet de qualitat i capacitació digital.
També s’han fet les primeres enquestes de coeducació a centres educatius del Districte.

Per últim, pel que fa al projecte pilot “Connectem Barcelona” s’ha fet el primer balanç.
Les valoracions preliminars dels agents TIC, que han fet acompanyament en la fase de
desplegament del projecte, indiquen que s’estan complint els objectius inicials: donar més
oportunitats a les persones beneficiàries per a l’accés a les TIC i millorar les seves
competències digitals i el desenvolupament de l’autonomia personal en els entorns digitals.
El primer trimestre es tanca amb 277 persones beneficiàries que han rebut els materials i ja
disposen d’un ordinador portàtil de qualitat i de la connectivitat adequada. El càlcul del valor
econòmic d’aquests donatius és de 283.674,47 euros, en espera de la segona fase d’entregues
a col·lectius més específics.
L’equip d’agents TIC, contractats per BIT Habitat, han tingut una presència permanent i diària
al casal del barri, al Punt Òmnia i a l’Institut Escola Trinitat Nova, i han fet un acompanyament
proactiu i continuat en el cas del grup experimental de prop de noranta persones beneficiàries.
La tasca principal ha estat la resolució de dubtes i necessitats i d’aspectes específics de l’ús dels
dispositius o d’Internet.
Ara comença una nova fase del projecte en què es desplegaran els programes i les accions
formatives que tindran lloc durant tot el curs, i que se centren principalment en els recursos
que ofereix Barcelona Activa i també en els que puguin oferir les entitats i empreses
col·laboradores i voluntàries del projecte.
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Habitatge

Aquest darrer any el consistori ha intensificat l’exercici del dret de tempteig i retracte, pel qual
té preferència en la compravenda d’immobles. Amb l’adquisició a través d’aquest dret
s’aconsegueix aturar processos especulatius alhora que on més es pateix la pujada dels preus
del lloguer i on és més difícil construir habitatges públics d’obra nova per la baixa disponibilitat
de sòl.
En concret la adquisició a Nou Barris ha sigut la del Carrer d’Escolapi Càncer, a Torre Baró,
quatre finques de 198 habitatges.
A aquestes finques s’hi ha de sumar alguns habitatges buits més comprats de manera
individual, en el cas de Nou Barris ha sigut un a Porta, un al Turó de la Peira, un a les Roquetes,
un a la Prosperitat, un a la Trinitat Nova i quatre a Ciutat Meridiana.

Dinamització econòmica

En quant al comerç al districte, s’ha fet les següents activitats i accions:
-

-

Pista de gel sintètic i mercat nadalenc a Can Xiringoi.
Activitats nadalenques als Mercats.
Aparadorisme de Nadal a Turó de la Peira i Prosperitat.
Procés de consolidació de les terrasses CoVid, que finalitza el 31 de març. Els
establiments de restauració podran tramitar digitalment la continuïtat de les
terrasses excepcionals instal·lades arran de la pandèmia fins al 31 de març en
lloc de fins al 28 de febrer, com s’havia acordat inicialment. L’objectiu és donar
més marge per presentar les sol·licituds i facilitar-ne la tramitació. La
permanència de la terrassa estarà sempre condicionada a l’aprovació expressa
de la viabilitat tècnica de la instal·lació i al compliment dels criteris
d’accessibilitat, distàncies i garanties de pas per als veïns que marca
l’ordenança.
Recuperació de l’Any Nou Xinès (Amanecer, Eix Nou Barris).
Campanya del bonus consum i bonus cultura com a suport al comerç de
proximitat i al comerç cultural respectivament.
Posada en marxa de la nova web del comerç de Nou Barris, viunoubarris.com.
Inici del programa d’assesorament personalitzat per a comerços ‘Comerç a
Punt’.
Subvencions Impulsem el que Fas per a emprenedors

I, sobre l’economia Social i Solidària al districte, s’ha fet les següents acciones:
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-

Primera jornada d’intercanvi d’experiències entre les entitats d’ESS del
Districte al novembre i segona al març.
Subvencions Enfortim l’ESS. Amb un pressupost de 900.000 euros, la sisena
convocatòria dels ajuts “Enfortim l’ESS” inclou com a novetat una modalitat
pensada per impulsar projectes i accions de cooperació entre diferents actors
per al desenvolupament dels projectes de l’Estratègia d’economia social i
solidària (ESS) 2030). Les altres modalitats ja existents sóm creació de noves
cooperatives, consolidació empresaria, innovació i formació, digitalització,
intercooperació de projectes, creació, desenvolupament i enfortiment
d’ecosistemes cooperatius. El període d’inscripcions es del 8 de març al 7
d’abril, poden arribar a ser de fins al 80% del projecte i els imports màxims van
dels 6.000 als 40.000 euros.

Estat d’obres

-

Principals obres realitzades
Construcció Piscina i Pista Turó de la Peira
Reurbanització Plaça dels Jardins d'Alfàbia
Reurbanització Plaça Olof Palme
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
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
Reforma i millores pont de l'Avinguda de Puig de Jorba
Àrea gossos Parc Central
Reurbanització passatge Ricard Canals
Institut Escola Trinitat Nova
Institut Escola Antaviana (Fase I: Ampliació edifici Primària)
Enllumenat artístic Aqueducte Zona Nord (1a fase)
Reurbanització Interiors Trinitat Nova i Instal·lació d'Ascensor (Fase 1 i Fase 2)
Escales mecàniques Ciutat Meridiana (Fase I)
Pèrgola i pista Campillo de la Virgen
Adequació zona esportiva antic camp de futbol ciutat meridiana
Ampliació equipament Ateneu la Bobila
Coberta i grades pista del CEM Guineueta
Reurbanització c. Amílcar
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-

Principals obres en marxa
Obres de millora de l'IE Antaviana
Escola Àgora - Construcció
Rehabilitació habitatges Canyelles
Roquetes Pla dels Cirerers, 2b-4 (29 habitatges)
Torre Baró illa F Escolapi Càncer, 10 ( 47 habitatges)
Trinitat Nova UA3 Palamós 88 (bloc I) (67 habitatges)
Illa E Escolapi Càncer, 27-33 (31 habitatges)
Reurbanització c. Pardo
Parc Central Torre Baró (Font Magués)
Modificació de la sala de màquines del llac del parc central de Nou Barris (Bombes de
la font)
Escales les Agudes
Balcó d'equipaments Can Peguera
Reurbanització carrer Llopis i Pla dels Cirerers
Reurbanització interiors Canyelles (F1)
Casal de Joves de Prosperitat i entorns

 Principals obres pendent d’inici
Trinitat Nova (bloc H) S'Agaró 33-35
Mercat de Montserrat
Local Alonso Cano (per a usos comunitaris)
Substitució de la gespa del Camp de futbol de Porta
Redacció projecte Can Valent - arranjament interior per a usus comunitaris
Camp Municipal de futbol de Vallbona
Escola bressol i servei d’infància, adolescència i família (SIAF) a la Masia de Can
Carreres
Reforma ala oest Districte
Estabilització de diversos talussos al Districte


-

Principals obres a realitzar en aquest mandat:
Escales mecàniques matagalls
Millores camp de futbol Turó de la Peira
Entorns de l’església del mental
Diversos projectes executius: Ideal Plàstica Flor, Interiors Guineueta Fase 4, Illa Q...
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