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RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE CIUTAT MERIDIANA 

 

Data: dilluns, 30 de novembre de 2020 

Lloc: Convocatòria telemàtica i semipresencial. 

https://www.youtube.com/watch?v=fRdMNPbafzI 

Hora inici: 18:30.h  

Hora de finalització: 20:35h 

 

Composició de la taula: Presideix la taula el Sr. Xavier Marce, Regidor. Conseller de barri Toni 

Pallares, Consellera tècnica Sheila Guerra, Gerent Gabriel Duarte, Coordinadora DSPiT Isa 

Santaularia i  tècnica de barri Maite Berges. 

 Eva Tolosana, veïna vinculada a diferents entitats,  un cop validada com a Vicepresidenta 

també ocupa un lloc a la Taula 

 

ASSISTENTS 

21 persones inscrites al Consell de barri, dels quals assisteixen 9 entre veïnat i personal 

municipal, 16 persones segueixen la sessió a traves de youtube. 

Pla de barris: Suso López, Referent del Pla de Barris al Districte de Nou Barris, i Xavi Camino, 

Cap de Projecte de Pla de Barris a Zona Nord 

Tècniques municipals: Mercè Garcia Directora de Serveis a les Persones i el Territori, Marta 

Gonzalez, Cap de Departament de la Zona Nord (presencial des del CCZN). Eva Luengo, Josan 

Minguella (participació, Decidim) en estreaming. 

Consellers municipals: Juan del Olmo Cs, Miquel Roman ER, Carolina Recio. Bcn en comú.  

 

ORDRE DEL DIA 

Presentació del consell de barri. 

1. Validació de la nova vicepresidència i la  nova comissió de seguiment del CdB 

2. Resum de les actuacions municipals durant l’etapa Covid.  

3. Presentació Pla de Barris 2021-2024. 

4. Precs i preguntes recollides a traves del Decidim.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=fRdMNPbafzI
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TEMES TRACTATS 

 

1- El Regidor dona la benvinguda a l’espai del Consell.  

Tot seguit es fa la validació de la nova vicepresidència i la nova comissió de seguiment.  

Vicepresidència. Eva M Tolosana. Que compta amb el suport de la resta d’entitats que 
constituiran la comissió de seguiment.  

Membres comissió de seguiment: 

-Mirta Manzeti. Assoc La Indomable.  

-Pilar Murteira. Ass, Amb cor de dona. 

-Josefina Ramos i Encarna Luna, projecte CISE. 

-Club petanca Ciutat Meridiana. 

-Club esportiu Ciutat Meridiana.  

-Casal de Joves Zona Nord. 

-PES Cruilla, Mariano Hernando.  

Es valida la comissió, es recorda les funcions de fer seguiments dels acords i dels punts a 
tractar entre Consell i Consell, i es dona la benvinguda a l’ Eva Tolosana a la taula.  

S’agraeix el compromís de totes les entitats que formaran part d’aquest grup de treball que ja 
queda constituït  per tota la legislatura.  

 

2- Serveis extraordinaris iniciats durant l’etapa covid 

En Toni Pallares, Conseller de barri, presenta un resum de les diferents actuacions que s’han 
portat a terme des de l’inici de la pandèmia , al març.  

Fa repàs dels diferents projectes  impulsats per pal·liar la situació de vulnerabilitat de moltes 
famílies, com ara el servei de suport a tràmits iniciat a l’estiu, actualment anomenat  Xarse ,i  
ubicat a Escolapi Càncer 6. Complementant aquets servei s’ha donat  suport al projectes de 
l’AVVCM, de acompanyament i capacitació digital. S’ha  impulsat el projecte Cistelles, per 
promoure l’alimentació de proximitat, i dues entitats s’han inclòs al projecte Alimenta de 
ciutat. 
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Un altre  projecte ha estat el Concilia, servei de canguratge al qual poden derivar diferents 
serveis  del territori des de l’octubre. 

Dotació extraordinària al Casal de Barri de Torre Baró per que les xarxes de suport pugui fer-ho 
servir en les necessitats detectades. Posa en valor el BOT, de la Zona Nord com a eina de 
comunicació i difusió impulsat des de les xarxes i el veïnat., i que ha permès tenir actualitzada 
la informació durant tota la pandèmia.  

L’Ateneu ha estat obert per fabricar materials. Bcnactiva  ha articulat xarxa d’empreses i 
particulars per elaborar mascaretes. Durant l’etapa mes dura del confinament es va fer un pla 
especial de neteja, reforç de la informació sanitària i dels ajuts existents tant per famílies com 
per comerços (moratòries, ajuts directes etc.  

A l’agost es va desenvolupar diferents casals infantils i  activitats a les places, així com els 
projectes: Exit  i Educars., i ha restat oberta la Biblioteca. 

S’ha incrementat en un  31% el numero de  persones ateses pels Serveis Socials ,  pel que fa als 
ajuts s’han incrementat en 60%, i en concret els ajuts d’alimentació han tingut un augment  del 
134% respecte al mateix període de l’any passat. 

Malgrat la replantejament  de les prioritats municipals , s’han reprès les obres previstes, tant , 
la  connexió de  Pedraforca amb Agudes, com les escales mecàniques  del C/ Agudes, i les 
obres de la Zona Esportiva (Plaça del’ Aqüeducte)prevista la finalització per la primavera del 
2021 

 
3- Presentació del nou Pla de Barris 2021-2024.  

Suso Lopez, cap de projecte de l’anterior Pla de Barris, presenta al Xavi Camino que assumirà 
aquesta nova edició del PdB 2021-2024. Recorda que es tracta d’un projecte extraordinari que 
te com a objectiu reduir les desigualtats . 

Les línies que s’abordaran  seran: Educació i Salut pública, Drets socials , Equitat de gènere i 
Acció Comunitària, Habitatges, Ocupació i Impuls econòmic i Economia social i Sostenibilitat 
ambiental i Emergència climàtica. Al llarg dels mesos de  novembre i desembre es treballa la 
recollida de propostes en diversos formats, reunions temàtiques, aportacions a la web del 
Decidim i recollida a peu de carrer punts mòbils, per salvar l’escletxa digital. La previsió es 
començar a desplegar-ho  amb un document pactat amb el grup impulsor. al febrer2021.  La 
dotació de PdB es de 150 milions per la ciutat, i d’aquets 42,8 milions d’euros, pel Districte de 
Nou Barri que compta amb 5 plans  de barris,( Zona Nord, Roquetes, Trinitat nova, Turo i Can 
Peguera i la Prosperitat) Tot el procés es pot seguir a traves del Decidim.  

4- Torn de paraules i preguntes.  



 
 
 
Districte de Nou Barris 
Direcció de Serveis  a les Persones i al Territori 
Pl. Major de Nou Barris, 1 
08042 Barcelona 
www.bcn.cat/noubarris 
 

4 
 

El Regidor fa una consideració prèvia i general abans de respondre a les preguntes que han 
estat entrades al Decidim. Valora la alta participació, (87 preguntes) per l’interès que denoten. 

Recorda que s’estan portant a terme les obres de la Zona Esportiva i que la previsió 
d’acabament es al maig del 2021, així com també les obres de les escales de Agudes La 
connexió amb Montcada s’està debatent amb patrimoni. Hi ha una reserva del PIM (Pla 
d’inversió municipal)pels equipaments que hauran d’anar en la Zona esportiva. Pel que fa al c 
carrer Pedraforca, esta acabat i nomes falta un tema de baranes que es resoldrà a curt termini. 
En quant a la  reforma del CEM Can Cuias, s’ha de negociar amb l’IBE(Institut Barcelona 
Esports). 

Fa referencia al programa de Finques d’alta complexitat impulsat des de Pla de barris, del qual 
es beneficien algunes finques per la instal·lació d’ascensors, s’han de  revisar algunes 
limitacions, i confia que rebi una  part de la dotació de PdB (bossa de ciutat) anima a la 
participació per influir en les prioritats.  

Pel que fa als temes de neteja, explica que s’estan realitzant unes reunions periòdiques entre 
veïnat, serveis de neteja i Districte per detectar i reforçar aquells punts que requereixen una 
intervenció mes intensiva. Les freqüents avaries de les escales  mecàniques tenen a veure amb 
la seva vida útil i es te present com a prioritat.  

Destaca la voluntat del barri d’exercir la participació que queda de manifest en el volum de 
preguntes registrades i també fa referència a l’escletxa digital. 

 Pel que fa als temes de seguretat i prevenció recorda que es va celebrar una taula amb veïnat 
de la qual es va desprendre el compromís de un conjunt de mesures quirúrgiques i que 
properament es farà arribar el document on es recullen aquestes mesures i que inclouen des 
reforç de determinats punts fins a mesures de seguretat passiva etc... 

Un cop feta questa consideració, es passa a respondre les preguntes: 

 
Àmbit Preguntes / Comentaris / 

Demandes 
Respostes 

Promocio 
económica 
 
2 veins  

Pla per que torni el comerç 
de proximitat. Els petits 
artesants com a possible 
aposta.  

Comparteix la prioritat d’impulsar activitat econòmica 
(microprojectes)que han de ser sostinguts i volguts pel barri. 
Informa de les jornades de promoció econòmica impulsades desde 
Ditricte els dies 3 i 4 de desembre. 

Hi ha ajuts pels comerços? Si que existeixen (microcrèdits, exoneracions, ajuts per autònoms, 
s’ha d’adreçar a Barcelona Activa. El conseller del barri li pot facilitar 
la guia de recursos.  

Salubritat 
 
2 veines 

Alguns establiments donen 
sensació de falta de higiene. 

Ho fem arribar als serveis encarregats, cal concretar de quins llocs es 
tracta, si es parla d’establiments.   
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Salut 
 
3 vein/es 

Demanda de carpa o coberta 
per que els pacients del CAP 
no hagin d’esperar a 
d’intempèrie.  

S’ha parlat amb Catsalut no nomes per resoldre el tema a l’hivern 
sinó també a l’estiu, no sempre la proposta ha estat compartida 
(efecte crida ) 
S’ha demanat l’ambulància en repetides ocasions es tornarà a 
insistir.  Demanda d’ambulància 

Gent gran 
 
2 veins 

Solitud de la gent gran Hi ha dos programes específics, el Baixa’m al carrer i Vincles 
adreçats a la gent gran i que funcionen des de fa temps. Cal adreçar 
als referents (Serveis Socials) el que es detecta al respecte.  

Habitatge  
 
6 veins 

Finques sense ascensor. 
5 vein/es 

Totalment d’acord  en que es  prioritari. Hi ha la dotació (Programa 
FAC: finques alta complexitat)que pot cobrir fins a 75% de la 
despesa, però hi ha uns requeriments jurídics que fan molt 
complicat acollir-se (necessària unanimitat), cal revisar-ho. 

Es pot fer un Pla integral 
d’habitatge a Ciutat 
Meridiana? 

Caldria un fons europeu per impulsar-ho (tipus FEDER) . Nomes des 
del pressupost municipal no es pot assumir. Les prioritats s’han 
hagut de revisar per la crisis del Covid.   

Equipaments i 
serveis 
 
2 preguntes  
1 veina 

Pregunta sobre el cost del 
Casal de joves i la inversió del 
local. 

S’ha treballat conjuntament amb PdB, després de dos propostes 
d’ubicació anterior que no han estat possibles per ubicar l’entitat 
Casal de Joves. Es pensa en un espai no només per l’entitat sinó 
també pels serveis de joves del territori. El local a la Plaça dels 
Eucaliptus es de Regesa, te més de 300 m. ,S’està treballant el 
programa, la inversió encara no es pot concretar.  

Pregunta sobre l’us de 
l’antiga OAC (Costabona). 

Es un espai privat. El Districte no te previst cap altre ús per aquets 
espai. Ja que la OAC s’ha traslladat a la Plaça Eucaliptus.  

Participació 
9 preguntes, 3 
veins 

Queixes en relació al format 
del Consell de Barri, virtual, 
preguntes prèvies al Decidim, 
registre etc... 

S’ha de cenyir a la normativa del marc jurídic (Ajuntament) al marc 
de participació i al marc sanitari (procicat). Qualsevol acte s’ha de 
fer amb registre per garantir la traçabilitat, s’ha habilitat el CCZN 
tant per la taula d’habitatge com pel Consell de Barri. El fet que les 
preguntes s’hagin d’introduir abans respon a la situació actual. Tant 
aviat es pugui es farà un CdB extraordinari presencial, per garantir la 
interacció directa. 

Preguntes sobre el PAD, 
propostes i quan es 
presentaran. 

Marc normatiu, s’ha d’aprovar en plenari i abans en Consell de 
Districte (on hi participa veïnat). Es conscient que es tractarà d’un 
PAD i uns pressupostos mes febles pel que fa a la participació, i que 
s’haurà de revisar i dialogar mes en el futur, ja que poden ser mes 
criticats Demana que es tingui en compta el context. 

Es pensa fer alguna cosa per 
millorar la connectivitat i la 
connexió al barri.  

La capacitat d’accés es individual, cal fer una mirada mes pública. Ho 
veu necessari, i a prioritzar ja que una mala connexió limita la 
informació i la participació, com s’ha vist durant aquets mesos, 
també per que cada vegada serà mes habitual teletreballar. 

Mobilitat 
7 veins/es 
12 preguntes 

Carril Bici, a Ciutat Meridiana. Com a tal i per les característiques del barri no es veu (carrers 
estrets i amb forta pendent), Si que es pot  valorar fer alguna 
actuació per la zona de Collserola per promoure l’ús de la bici.  
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Queixes sobre la coincidència 
de tots els busos, també 
petició que D50 arribi a la 
part alta. 

Es un problema comú als barris de muntanya. S’està treballant per 
que es puguin municipalitzar les diferents línies i millorar la gestió. 

Escales mecàniques 
freqüentment avariades. 

Es conscient que s’avarien i que les reparacions duren poc. Es tracta 
d’un problema de vida útil, motors sobre utilitzats...i que requeriria 
d’una forta inversió per substituir-les Esta a sobre de la taula, sense 
saber fins on es podrà arribar. Pel que fa al manteniment i 
reparació, s’exigeix  a l’empresa però es cert que les peces sovint 
venen de fora, fet que endarrereix les reparacions.  

Es pot fer un camí per a 
vianants a la Carretera de les 
Aigües (Carretera Alta de 
Roquetes). 

Es una bona proposta, s’estudiarà. 

Quan s’obrirà el pàrquing de 
la Plaça Eucaliptus. 

S’està en converses amb AMB, però no es pot  donar una resposta 
mes concreta. Sabem que es un tema reclamat, s’insistirà.  

Que passa amb els patinets 
que baixen a altes velocitats 
pel carrer. Reposició fito a 
Agudes 10-12 

Es trasllada a serveis tècnics ja que la reposició del fitó es un tema 
de manteniment, 

Parada D50,inici i final de 
línia. Queixes per la  
coincidència diversos busos, 
soroll, contaminació etc 

Estem parlant d’un canvi de model a busos de nova generació.  
s’aposta per la municipalització del serveis de Sagales, a mig termini.  

Ecologia 
Urbana 
 
9 preguntes 
6 vein/es 

Proposta d’ubicar pipican en 
diferents indrets. 

Es recull la proposta, cal tenir en compta les característiques del 
barri i valorar tècnicament quina es la millor opció. 

Preocupació per l’increment 
de coloms al barri.  

Es un problema de ciutat, ja que s’ha detectat durant la pandèmia. 
Suggereix reunió amb l’oficina de Drets dels Animals per veure quina 
es la política  

Preocupació per la presencia 
habitual de senglars , pel risc 
que suposen i per que el 
circuit que suposadament 
existeix (GU) no funciona. 
Molt malestar al respecte.  

Es pren nota i es compromet a tractar-ho amb la Oficina de Drets 
dels animals, per veure quines actuacions es poden fer i quina es la 
directriu. , als barris de muntanya (reducció, esterilització etc...)  

Compromís  a parlar amb l’àrea municipal que te competències en 
aquesta matèria, per buscar solucions, en altres Districtes s’està 
fent. 

Obres i 
Urbanisme 
 
12preguntes 
8 veins/es 

Millora voreres C/ Vallcivera, 
alguns trams son molt 
estrets. 

Ampliar voreres implica actuar urbanísticament, s’ha de acomplir 
normativa d’accessibilitat, tenir en compta la pèrdua de 
aparcaments, i regularitzar subministres. Es valorarà si es pot fer i en 
quin format. 

Substitució de les escales per 
rampes a Plaça Verda, per 
millorar l’accessibilitat 

Es recull i es valorarà, ja que es tracta d’un problema de mobilitat i 
accessibilitat.  
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C/ Pedraforca, previsió 
acabament del camí per 
vianants, i cost del projecte. 
També sobre Pedraforca 2-8.  

La connexió per vehicles esta acabada. La part de vianant s’ha 
endarrerit per diferents motius (Temporal Gloria, Covid...) la previsió 
es que les baranes que falten i la finalització del vial es pugui fer a 
mitjans de febrer del 2021 

Millora dels accessos a la 
plaça verda i millora del 
clavegueram C/ Vallcivera 

La millora del clavegueram esta recollit com actuació pendent 
d’inversió. Actualment no esta previst però en el moment que es 
pugui es farà. (PIM) 

Per a quan el nou CEM en la 
nova ubicació? ja s’havia 
treballat en el procés 
participatiu del MPGM.  

A l’estiu 2019 es va notificar incompatibilitat jurídica per possible 
ampliació vies del metro. S’està treballant amb urbanisme les 
opcions que puguin haver-hi. Es traslladarà al veïnat quan es tingui. 
Es manté la reserva pels equipaments per la Zona Esportiva 

Pregunta sobre el tancat del 
la Zona Esportiva, substitució 
de postes per una tanca, que 
creu que no durarà. 

La previsió  es acabar l’obra amb el tancat que hi ha ara i després es 
valoraran altres opcions.   

Para que serveix el sobresalto 
de goma, a Rasos de Peguera, 
davant la Zona esportiva,  
considera que esta mal 
ubicat. 

La col·locació de plataformes esta supeditada a la aprovació per 
mobilitat i si aquesta impacta sobre línies de bus no se sol fer. Es 
valorarà el cas concret  i alternatives existents.  

Neteja 
 
14 preguntes 
12 veïns/es 

Qui  decideix  la ubicació dels 
contenidors 

Es tenen en compta diferents criteris, accessibilitat, no interferència 
amb busos, densitat de població etc. Es pot traslladar a taula neteja 
les propostes concretes. 

Rosales petits  a plaça verda 
per millorar l’espai. Mala 
olor, ús com a pipi-can.  

Son qüestions diferents. La demanda , d’ornamentació es farà 
arribar a parcs i jardins. 

Excrements de gossos, 
voluminosos fora del dia que 
pertoca. Neteja insuficient. 

Serveis públics eficients, diàleg amb el ciutadà i civisme. No es pot 
incrementar el servei de recollida de ser setmanal a ser diari. 
Assumeix que el ritme necessari de neteja del barri es diferent al de 
altres barris, però s’han de fer propostes sostenibles i pactades amb 
el veïnat.  

Calen més papereres Es una percepció subjectiva, s’ha de pactar amb neteja. Cal 
concretar on es detecta.  

Preocupació per la neteja del 
barri.  

Prova pilot amb els serveis de neteja i parcs. Cal acompanyar les 
demandes de propostes d’actuació per abordar els problemes.  

Bancs del parc infantil rasos 
40, sobresurt ciment  que 
causa ferides. 

Es trasllada a manteniment, per reparar-ho.  

Obres en la ZEP, es pot 
enllaçar la pista amb la font 
Muguera. Des del’Aqueducte 

Projecte pista forestal, s’ha de veure amb el parc de Collserola. 
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fins a Torre Baro, fins al 
Castell.  

Maquines reciclat de llaunes  
ecoembes, proposa alguna 
similar prop del Mercat. 

Caldria analitzar el resultat i veure el procediement.per demanar-ho.  

Seguretat i 
prevenció 
18 preguntes 
14 veins/es 

Qui concedeix els permisos 
de vetlladors i terrasses a 
plaça verda, que es tracta 
d’espai privat d’us públic.  

Competència de Districte que per la pandèmia s’ha centralitzat. En 
espais privats d’us públic, hi ha debat sobre si la comunitat ha de 
donar o no permís. Les terrasses no seran tan provisionals com es va 
pensar.  

Que els educadors cívics o GU 
identifiquen als propietaris 
de les bosses d’escombraries 
fora dels contenidors.  

Son qüestions complexes, mirar el interior de les bosses, no es 
competència de GU. Si que admet que es un problema de manca de 
civisme,  com treure els voluminosos fora del dia que pertoca. 

Fomentar el model de policia 
de proximitat. 

Cal esperar a que la GU tingui l’ampliació de plantilla que esta 
previst i , un cop desplegat el servei valorar-ho.. 

Consum de begudes 
alcohòliques habitual, 
quantes sancions s’han posat 
en el darrer any?  

Una de les propostes de l’actuació que es posarà en marxa els 
propers mesos, contempla aquest increment de la vigilància i 
persecució del botellot o consum a la via pública.  

Per a quan la comissaria al 
barri? Campanyes de 
civisme... 

Existeixen  programes de prevenció que també cal tenir en compta. 
L’ús de l’espai públic intensiu s’ha agreujat per la covid, 

Confiem que el desplegament de la GU (major dotació) millori la 
percepció. La campanya de civisme es continuada, mediadors, 
agents cívics etc..esta clar que hi ha determinats col·lectius als que 
costa mes d’arribar. 

Per que no es multa als 
propietaris de mascotes que 
no recullen els excrements. 

Es multa quan es veuen. Admet que es un problema de manca de 
civisme força habitual. 

Que es farà amb els pisos que 
venen droga. 

GU i Mossos treballen, cal ordre judicial per poder entrar al domicili.  

Para que es fan normatives 
que no es pot garantir el 
compliment. Proposa la 
figura de l’educador Covid. 

Es dediquen molts recursos i molts perfils a promoure aquets punts. 
Cal acompanyar didàcticament a determinats col·lectius. Recollim la 
proposta i la fem arribar a serveis socials i salut.  

Per quan es farà alguna cosa 
mes que reposar el que s’ha 
fet malbé, sancionar i 
mesures alternatives. 

Equilibri entre mirada policial, cívica. Es multa i es sanciona força, la 
GU fa seguiment de grups identificats. 

Com esta el compromís de la 
taula de prevenció. 

Es ratifica el compromís de fer arribar el document amb les 
propostes al veïnat que va participar a dita taula.  Aquesta setmana 
tindreu el pla d’actuació. 
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Funciona el mail i el whatsap 
de policia de proximitat? 

Si que funciona, però si hi ha altres qüestions mes urgents no es pot 
responde. la GU es eficient i diligent. Ambb els recursos de que es 
disposa es treballa de manera compromesa i professional. 

Caseta petards Plaça Verda, 
no compleixen normativa, 
encara agreuja mes la 
convivència i els problemes 
habituals que hi ha en aquets 
espai 

Es busquen les millor ubicacions i que compleixi normativa. No 
obstant es pren nota i es valorarà.  

 

S’agraeix la participació i es recorda que es fara un CdB presencial tant aviat com es pugui. 

 


