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La Coordinadora davant 
el nou Pla d’Equipaments

Coordinadora d’Associacions de Veïnes 
i Veïns i Entitats de Nou Barris

Els equipaments són bàsics per a to-
thom. És on trobem educació, ser-
veis sanitaris, atenció social, vida 

cultural i recreativa. On ens relacionem, 
on deixem de ser individus aïllats, on for-
mem part d’una comunitat. Només cal 
veure les relacions que s’estableixen per 
exemple a la porta de les escoles, dels ca-
sals de barri o dels casals de joves.

Quan fa prop de 50 anys es va for-
mar la primera associació veïnal a Nou 
Barris, pràcticament no hi havia equi-
paments. Una bona part del treball de 
les associacions i de les mobilitzacions 
de milers de veïnes i veïns han estat 
orientades a aconseguir aquests equi-
paments. I, si mirem enrere, constatem 
que n’hem aconseguit molts i que els 
que tenim han millorat considerable-
ment les nostres condicions de vida. 
Però encara en queden molts de pen-
dents. Els nostres barris canvien, i amb 
ells les necessitats.

Per això cal revisar quins equipa-
ments encara fan falta. I quin sòl ne-
cessitem per fer-los possibles. L’any 
2010 l’Ajuntament va aprovar un nou 

Pla d’Equipaments que cobria gran part 
de les nostres demandes. Però l’Ajunta-
ment que va sortir el 2011 el va aparcar 
completament, marginant tot el treball 
fet anteriorment. Per això quan al 2015 
va arribar un nou Govern municipal, la 
Coordinadora d’Associacions de Veïnes 
i Veïns i Entitats de Nou Barris va exigir 
negociar un nou pla d’equipaments, 
revisant l’anterior, repassant si s’ha-
via aconseguit alguna cosa i detectant 

noves necessitats. I amb l’Ajuntament 
vàrem acordar l’elaboració d’un nou pla 
d’equipaments al llarg d’aquest mandat 
municipal. I en això estem, esperant 
que aquest any puguem acordar un nou 
pla on figuri tot allò que ens fa falta.

A Nou Barris no demanem només 
que es construeixin equipaments i 
s’obrin al barri. També volem partici-
pació, que el veïnat pugui decidir el 
seu funcionament. No és un caprici: la 

participació activa millora les activitats 
i els projectes. Malgrat que cada tipus 
d’equipament requereix un model dife-
rent de gestió (no és el mateix un centre 
sanitari que un casal de barri, una es-
cola que una residència de gent gran), 
a tots ells cal una gestió participativa i 
oberta al barri.

En gestió comunitària d’equipa-
ments públics a Nou Barris ja tenim ex-
periència, i volem seguir millorant-ne 
les condicions. Com també volem que 
els equipaments no siguin illes tanca-
des, sinó que estiguin oberts al barri, 
a l’entorn. Volem que facin un treball 
connectat amb la resta, en xarxa i que 
es generi una pràctica comunitària que 
millori la nostra vida social.

En aquesta revista teniu un recull 
de les propostes que surten dels barris 
i els projectes, que sovint són fruit d’un 
laboriós treball col·lectiu. Aquestes pro-
postes han de ser peces bàsiques del 
nou Pla d’Equipaments que marcarà 
les actuacions municipals dels propers 
anys als nostres barris. Un pla que vo-
lem que comprometi l’Ajuntament a 
dur-lo a terme, sigui qui sigui qui con-
troli el Govern municipal.

Aquestes propostes 
han de ser peces 

bàsiques del nou Pla 
d’Equipaments

A Nou Barris no volem només equipaments, també volem participació. Joan Linux / 9 Barris Imatge
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Barri a barri: 
radiografia dels equipaments

Moltes vegades se’ns diu als 
barris que sempre estem 
amb el “qué hay de lo mío”. 

I no ho negarem: el moviment veïnal 
està arrelat a un espai concret, del qual 
coneix la seva història, trajectòria, 
mancances i necessitats, si és que fa 
bé la seva feina. També sabem el que 
costa -a vegades dècades- aconseguir 
unes millores qua han de quadrar amb 
la voluntat política i els pressupostos 
de les administracions.

La força del teixit associatiu -no 
només del moviment veïnal- és que el 
que es reclama es fa amb una voluntat 
altruista i pensant en el benefici col·lec-
tiu. I el cas dels equipaments és crucial. 
Sense equipaments no hi ha ciutat, 
perquè són elements imprescindibles 
per cohesionar els barris.

Ens trobem amb una ciutat ja cons-
truïda (a vegades massa), amb molt sòl 
privat o privatitzat i on s’han de fer cà-
bales per encaixar els espais amb uns 

usos ciutadans que beneficiïn la majo-
ria de la població.

També som conscients que el món 
canvia i sorgeixen noves realitats i de-
mandes que se sumen a antigues rei-
vindicacions. Les inversions públiques 
són limitades i han de respondre a cri-
teris de justícia social.

Pensant en tot això, en aquest nú-
mero del Clatellot hem fet un esforç 
per destriar barri a barri les necessitats 
d’equipaments, intentant ser realistes i 
ordenar les prioritats,  explicar què s’ha 
començat a fer, quins compromisos hi 
ha pendents, quines noves necessitats 
hem detectat i quin espai podem fer 
servir per encabir-les. Per això hem in-
terpel·lat als barris amb cinc preguntes: 
¿Què s’està fent però no està acabat?; 
¿Què està previst fer però no s’ha co-
mençat?; Què es demanava, no s’ha fet 
ni està previst i és necessari?; ¿Què no 
s’havia demanat i és necessari?; ¿Hi ha 
espai per fer-ho, públic o privat?

Sessió de treball 
veïnal sobre equipa-

ments a l’Ateneu la 
Bòbila. Arxiu
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Can Peguera

Per començar a veure la situació dels 
equipaments a Can Peguera cal 
tenir en compte que estem una si-

tuació de “repensament” global del barri. 
Després de molta lluita veïnal, el 2016 el 
barri va ser desafectat del Pla General Me-
tropolità que amenaçava la seva existèn-
cia des de l’any 1945, i actualment estem 
treballant amb Patronat i Ajuntament per 
la millora integral del barri. Això ens do-
narà noves pistes sobre els nostres poten-
cials i també sobre les carències.

La situació actual de equipaments 
és aquesta:

1) Què s’Està FEnt PErò no Està ACABAt?

• Millora de la gestió de l’equipament 
d’infància i joventut. Actualment l’As-
sociació Juvenil Tronada està en un 
procés de millora dels seus serveis i 
amb una discussió amb l’Ajuntament 
per aconseguir un suport econòmic 
més ampli. Amb la possibilitat d’ende-
gar un procés de cogestió amb el casal 
de barri Cosa Nostra.

2) Què Està PrEvIst FEr PErò no s’hA CoMEnçAt?

• L’escola bressol, que s’ha de situar 
a la masia de Can Carreres del Parc 
Central de Nou Barris. Dins de l’ac-
tual mandat hi ha prevista l’execució 
de les obres.

• Reparació i posada en funcionament 
de les pistes esportives del barri. Les 
pistes esportives de l’antiga escola del 
barri que actualment s’utilitzen entre 
d’altres pel joves del casal, entren en la 
primera fase de rehabilitació del barri i 
en breu sabrem com queden definitiva-
ment. Esperem que siguin una realitat 
en l’actual mandat.

3) Què Es dEMAnAvA, no s’hA FEt nI Està 
PrEvIst I és nECEssArI?

• Aconseguir la gestió del casal d’avis. 
Per diferents motius, l’actual casal de 
barri així com Tronada, que formen part 
de la gestió comunitària del barri, s’han 
quedat totalment saturats d’usuaris. 

Entenem que els veïns del barri són 
de totes les edats i que un equipament 
potent com el casal de gent gran millo-
raria el conjunt d’equipaments si s’in-
corpora a la xarxa de gestió cívica, amb 
mètodes de treball molt diferents a la 
gestió empresarial actual.

4) Què no s’hAvIA dEMAnAt I és nECEssArI?

• Casal de joves. Cal dir que ni a Can 
Peguera ni al Turó de la Peira no hi ha 
Casal de Joves i això fa que sigui un 
equipament totalment imprescindible, 
com s’ha demostrat als diferents barris 
del Districte.

5) hI hA EsPAI PEr FEr-ho, PúBLIC o PrIvAt?

• És molt possible que d’allò que diem 
la “balconada” de l’equipament (la 
continuació dels equipament arranjats 
al voltant del parc del Turó de la Peira) 
en pugui sortir un. Una altra possibili-
tat és un espai privat, afectat pel Pla de 
Futur de Can Peguera.

Can Peguera reclama que el Casal de la gent gran sigui de gestió comunitària. Joan Linux / 9 Barris Imatge
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Ciutat 
Meridiana

Lo único que hemos escuchado de 
la administración es que al final 
de esta legislatura posiblemente 

comiencen a dibujar el proyecto de los 
equipamientos que necesita la zona. 
Llevamos muchos años esperando y 
siempre se repite la historia. Mientras 
tanto el barrio está cada día más hun-
dido en la pobreza y la miseria.

Nos han cerrado el mercado de Nu-
ria, está en vías de extinción la Asocia-
ción de Gent Gran que gestiona el Ca-
sal d’Avis. Se han destinado algo más de 
13M· al “Pla de Barri”, pero creemos que 
este dinero no va a revertir en las ne-
cesidades del territorio, sino en sueldos 
de los dinamizadores y monitores, que 
han venido a practicar con sus teorías 
cuando su función debería ser limitar-
se a redactar aquellas ideas o proyectos 
que expresen los vecinos para poderlos 
poner en funcionamiento y ejecución.

1) Què s’Està FEnt PErò no Està ACABAt?

• Oficina d’Habitatge en la zona. Desde 
el 2016 nos informaron que destina-
rían una partida de cerca de 200.000·. A 

fecha actual no hay síntomas de aper-
tura, nos dicen que aproximadamente 
estará lista en abril de 2019.

• Escaleras de obra entre la calle Pe-
rafita y la Escuela de Adultos. En estos 
momentos en ejecución, de momento 
lleva cuatro meses trabajándolo. Sin fe-
cha final de ejecución. Esperamos que 
acaben antes que la legislatura.

• Escaleras mecánicas entre la calle 
Agudes y Rasos de Peguera. Se ha pre-
sentado un proyecto donde no se tiene 
en cuenta las necesidades de los veci-
nos: ha quedado un proyecto dividido 
en dos partes, una en construcción y la 
otra (la más necesitada) en proyecto en 
papel. Dicen algun@s vecinos que no 
llegarán a ver solucionado el problema 
en esta vida.

2) Què Està PrEvIst FEr PErò no s’hA CoMEnçAt?

• Mejorar la calidad de los parques in-
fantiles y construir uno nuevo en la 
Zona Alta de Ciudad Meridiana. Nos 
anunciaron a bombo y platillo que se 



6 7clatellot abril 2018

había aprobado la mejora de tres re-
cintos de juego infantil en 2016. A día 
de hoy no sólo no han hecho nada sino 
que uno de los parques infantiles lo 
han adaptado como pipi-can, sin que 
por ello la guardia urbana haya inter-
venido para sancionar a los infractores.

• Pasarela sobre el Acueducto que co-
munique Ciudad Meridiana y Can Cu-
yás. Otro proyecto que aún no hemos 
visto los vecinos y que es posible que 
venga con sorpresa y sin tiempo de rec-
tificar.

3) Què Es dEMAnAvA, no s’hA FEt nI Està 
PrEvIst I és nECEssArI?

• Construcción de un nuevo edificio 
que acoja a la sede de la Asociación de 
Vecinos y Vecinas de Ciudad Meridia-
na, Casal Infantil, Casal de Joves, Casal 
d’Avis y Hotel de Entidades.

Son ya 25 años de “provisionali-
dad” en el local de la AV y seguimos 
esperando gobierno tras gobierno a 
que se decidan a devolvernos nuestro 
local, que un día cedimos para ampliar 

la salida de la estación de Renfe con el 
compromiso de construir uno nuevo. 
El barracón que ahora tenemos ya hace 
aguas, nunca mejor dicho por las gote-
ras que van apareciendo. Este invierno 
nos congelábamos, en el verano se nos 
desmayaba la gente.

El Casal d’Avis continúa en los ba-
jos de un bloque olvidado de la admi-
nistración cada vez con más precarie-
dad. Lo último es que desaparece la 
Asociación de Gent Gran y pasa a ser 
gestionado por el distrito. Sabemos por 
experiencia que al final se hará cargo 
una gestora privada, como viene sien-
do habitual. Y todo por no haber puesto 
ni un dinamizador para ayudarlos.

El Casal de joves no existe, ni en el 
papel ni en el pensamiento de hacerlo. 
Sin comentario alguno.

• Creación de una Escuela de Forma-
ción Profesional de Grado Medio y 
Superior.

• Facilitar el acceso a pisos con as-
censor a las personas con movilidad 
reducida.

El local de la AV de 
Ciutat Meridiana 
lleva 25 años de 

“provisionalidad”. 
Joan Linux / 9 Barris 

Imatge
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Guineueta

rEIvIndICACIonEs dE EQuIPAMIEntos:

• Construcción de un Casal d’Avis en la 
Rambla del Caçador.

• Ubicar una Escola Bressol municipal 
en el Casal d’Avis actual.

• Rehabilitar la masía de Can Carreras 
como Casal de barri.

• Construcción de un parking subte-
rráneo en la Rambla del Caçador.

• Instalación de mobiliario de gimna-
sia para personas mayores en el parque 
de la Guineueta y en el Parc Central.

• Remodelación de la pista de patinaje 
de la calle Castor.

El barrio pide que la 
Masia de Can Carre-
ras sea rehabilitada 
para convertirse en 
casal. Joan Linux / 9 

Barris Imatge
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Porta
nECEssItAts d’EQuIPAMEnts AL BArrI:

• Ampliació de l’Ateneu La Bòbila. És 
necesària la ampliació, ocupant l’àrea 
situada sota la porxada, just en el pis 
superior de la plaça Sòller. Aquesta in-
tervenció connectaria els espais i els 
donaria visibilitat des de la Plaça, aca-
bant amb l’aïllament secular del centre.

• Remodelació de la masia de Can Va-
lent, dedicant-la a escola d’horticultu-
ra i jardineria urbana, a més a més de 
Museu Agrícola.

• Arranjament del Club de petanca Al-
cúdia, per millorar les instal·lacions.

• Necessitem el gimnàs de l’escola Splai.

• És imprescindible la millora dels ac-
cessos a l’escola Palma de Mallorca.

La masia de Can 
Valent necessita 

una reforma urgent. 
Joan Linux / 9 Barris 

Imatge
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El barri ve repetint que té un gran 
dèficit d’equipaments (molts són 
obsolets i hi ha noves necessitats), 

que tenim molt poc sòl públic i que el 
barri està molt densificat i té poques 
zones verdes. Per tant, sempre hem de-
manat un pla d’equipaments global que 
pugui encaixar les necessitats amb la 
disponibilitat d’espai.

1) Què s’Està FEnt PErò no s’hA ACABAt?

• Casal de joves. Actualment el Casal 
es troba en barracots a Rio de Janeiro de 
manera provisional (hi porten 5 anys). 
Després de diverses reunions de l’Ajunta-
ment amb la gestora del Casal de joves per 
conèixer les necessitats, al novembre es 
va saber el guanyador del concurs d’idees 
per al nou casal. Falta fer el projecte, ad-
judicar l’obra i executar-la. Dubtem que 
l’equipament estigui acabat (fins i tot co-
mençat) en aquesta legislatura. Quedarà 
espai per a més equipaments. El barri 
rebutja la construcció de pisos (els tres 
últims Ajuntaments, inclòs l’actual, ho 
contemplaven). S’ha de preveure també 
el futur de l’hort comunitari Ecovincles, 
que limita amb el Casal actual.

• Procés participatiu equipaments solar 
Ideal Plástica Flor. Hem acabat la prime-
ra fase del procés participatiu amb des-
acord entre l’Ajuntament i el teixit veïnal. 
Al barri hi ha consens en reivindicar que 
es doni prioritat a les necessitats del barri 
abans que de districte o de ciutat, ja que 
tenim molts dèficit, però l’Ajuntament 
aposta per traslladar a aquest espai la bi-
blioteca del districte. Estem pendents que 
l’Ajuntament concreti la seva proposta.

2) Què Està PrEvIst PErò no s’hA CoMEnçAt?

• Piscina municipal a Molí-Via Favèn-
cia i acabar la urbanització de la zona. 
Reivindicació que ve dels anys 90. Amb 
pla especial (2005), primera pedra i 
pre-projecte (2009), avantprojecte de 
pressupost aprovat per la Generalitat 
(2011) i Ajuntament (2012). Contem-
plada al Pla d’Equipaments del 2011. El 
2013 els diners s’esfumen i cau del PAM. 
Hem plantejat la reivindicació a l’actual 

Prosperitat

Ajuntament però seguim sense resposta 
a data de març de 2018.

3) Què Es dEMAnAvA, no s’hA FEt nI Està PrEvIst 
I és nECEssArI?

• Equipaments a l’edifici de Telefónica 
del carrer Boada. Exigim el compli-
ment del conveni Ajuntament-Telefó-
nica mitjançant el qual l’empresa hau-
ria de cedir una part del local de Boada 
per a equipaments. L’Ajuntament de 
Rognoni va renovar la llicència d’acti-
vitat a Telefónica el 2012. L’Ajuntament 
actual s’ha compromès a estudiar el 
tema però no ha actuat.

• Solució per als equipaments obso-
lets. Principalment, el Casal de barri i el 
Poliesportiu Valldaura (estan sobreexplo-
tats i no poden assumir la demanda del 
barri: tots dos equipaments realitzen acti-
vitats pròpies fora dels edificis).

• Necessitats pendents. Biblioteca de 
barri; auditori de mig format; espai in-
fantil; cobrir necessitats esportives escola 
Víctor Català; guanyar zona verda.

• Protecció del patrimoni arquitectò-
nic del barri. En concret, proposem 
que la casa del carrer Florida 50 passi 
a ser propietat municipal, es restauri i 
rehabiliti com a equipament. 

4) Què no s’hAvIA dEMAnAt I és nECEssArI

• Nou Poliesportiu (la demanda veïnal 
es posa en marxa l’any 2016). L’equipa-
ment actual està saturat.

5) hI hA EsPAI PEr FEr-ho, PúBLIC o PrIvAt?

• Sòl públic: Pastilla Valldaura-Rio de 
Janeiro (actual Casal de joves en ba-
rracots, hort comunitari Ecovincles del 
pla buits i aparcament);  Solar Molí-Via 
Favència (actualment en cessió d’ús 
provisional a l’Institut Galileo Galilei); 
Pastilla Santa Engràcia-Font d’en Can-
yelles-Valldaura (solar antiga Plástica 
Flor, actual aparcament i petita zona de 
jocs infantils).

• Sòl privat: Edifici de Telefónica del 
carrer Boada; Casa del carrer Florida 
número 50.

L’alcalde Hereu el 2009 posant la primera pedra d’una piscina que encara s’espera. Joan Linux / 9 Barris Imatge
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1) Què s’Està FEnt PErò no Està ACABAt?

• Les obres per a la construcció d’un 
altre edifici per a l’Institut-escola An-
taviana estan en procés. De moment 
s’han ficat uns contenidors per a 1er 
d’ESO durant aquest curs. La previsió 
és que durant les vacances 17-18 co-
mencin les obres del nou edifici.

2) Què Està PrEvIst FEr PErò no s’hA CoMEnçAt?

• Poliesportiu amb pàrquing a sota, al 
carrer Antonio Machado (on ara hi ha 
descampat d’aparcament de cotxes), 
per compartir amb Canyelles.

• Reforma de la Plaça Trobada, al Parc 
de Fornells.

3) Què Es dEMAnAvA, no s’hA FEt nI Està 
PrEvIst I és nECEssArI?

• Construcció d’un nou Casal de Joves a 
l’Amfiteatre de Roquetes. És un tema molt 
necessari per al barri, per dos motius:

> On està ubicat ara el Casal no és un 
espai adient per la proximitat dels 
veïns.

> Tenint un equipament a l’Amfiteatre 
es donaria més ús i es dinamitzaria una 
zona del barri ara infrautilitzada.

• Ampliació del Centre Ton i Guida, 
que s’ha quedat petit per a tota l’acti-
vitat que s’hi fa. El solar del costat és 
privat, per la qual cosa l’Ajuntament 
l’hauria de comprar.

• Tercera fase d’ascensors del carrer 
Alcàntara.

• Construcció d’un Mirador a l’antic 
dipòsit de les aigües entre els carrers 
Llobera i Alcàntara, amb connexió a 
Collserola. Facilitaria arribar de forma 
“amable” al Castell i Mirador de Torre 
Baró des de la part esquerra del barri.

• Residència per a gent gran a la zona 
dipòsit aigües, lloc ideal per la seva 

proximitat a la muntanya i que donaria 
servei a la part alta del barri.

4) Què no s’hAvIA dEMAnAt I és nECEssArI?

• Espai comunitari, preferiblement 
amb cuina i amb auditori i espai d’as-
saig per als grups de teatre del barri. Hi 
ha un terreny privat al costat de l’Asso-
ciació de Veïns i Veïnes.

• Local per que l’associació Titellaire de 
Roquetes puguin muntar una Escola 
de Titelles.

• Horts Urbans.

• Instal.lació a la Plaça de Roquetes o 
a un altre lloc emblemàtic del barri de 
la “R” i el “Manolito” de Manuel Ro-
dríguez.

5) hI hA EsPAI PEr FEr-ho, PúBLIC o PrIvAt?

• Tots els espais lliures que hi ha al barri 
són privats.

roquetes

L’Amfiteatre de Roquetes està infrautilitzat i podria acollir el nou casal de joves. Joan Linux / 9 Barris Imatge 
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torre Baró

En el presente documento se recogen 
las principales propuestas y reivindi-
caciones efectuadas durante varias 

legislaturas, y otras que son nuevas, tanto 
a nivel de barrio como de Zona Nord.

1) Què s’Està FEnt PErò no Està ACABAt?

• El nuevo casal de barri de Torre Baró, 
instalado en los locales de los edificios del 
sector 1, donde tendrá su sede la Asocia-
ción de Vecinos y Vecinas de Torre Baró, 
la Asociación de la Gent Gran y el Club 
deportivo T.B. Además dispondrá de salas 
polivalentes para reuniones de las dife-
rentes entidades y asociaciones del barrio.

2) Què Està PrEvIst FEr PErò no s’hA CoMEnçAt?

• Habilitar la oficina de información so-
bre Habitatge en un local de los edificios 
actuales del sector 1.

• Crear un punto de información y aten-
ción a las mujeres (PIAD).

• Trasladar la OAC (Oficina d’Atenció 
Ciutadana) que actualmente está insta-
lada en un local alquilado por el ayunta-
miento en Ciutat Meridiana al sector 1 de 
Torre Baró. Las asociaciones vecinales de 
ambos barrios se han reunido para tra-
tar el tema y no hay problema para dicho 
traspaso de la oficina.

3) Què Es dEMAnAvA, no s’hA FEt nI Està PrEvIst 
I és nECEssArI?

• El casal infantil que viene previsto en 
el documento “Pla d’Equipaments del 
Districte de Nou Barris, informe febrer del 
2011”, dirigido a niños y niñas de  entre 6 y 
12 años, a sus familias, escuelas y entida-
des del barrio.

• Reforma y modernización de las áreas 
infantiles existentes en el barrio, e insta-
lar nuevas por diferentes sectores del mis-
mo. Ejecutar la segunda fase de amplia-
ción del área infantil situada en la calle 
Castellví con Lliçà.

• Adecuar y mejorar los espacios de ocio 
y recreo, pista de básquet, explanada de 

tierra, etc. E instalar la Pérgola-Marquesi-
na solicitada desde tiempos del anterior 
equipo de gobierno municipal en la zona 
del Campillo de la Virgen.

• Construir la pista polideportiva en la 
zona del Parc Central de la Font de Ma-
gués (Torre Baró), junto a otras instala-
ciones de ocio, áreas de recreo, parques 
infantiles, etc. La pista polideportiva esta-
ba dotada económicamente y se paralizó 
junto con la ley de barrios hasta el 2016.

4) Què no s’hAvIA dEMAnAt I és nECEssArI?

• Habilitar en el sector 1 la oficina de 
información sobre eficiencia energé-
tica de Zona Nord.

• Habilitar un espacio en Zona Nord 
que albergue al personal del Pla de Ba-
rris, Barcelona Activa, etc.

• Habilitar un hogar residencia/centro 
de día para la gent gran en la zona de 

equipamientos existente en la calle Riu-
decanyes (junto al restaurante), con ca-
lificación urbanística 7B, aprovechan-
do de esta manera la gran cantidad de 
metros cuadrados existentes y que ac-
tualmente están en desuso. Dicha zona 
consta ya reflejada en la MPGM del 2003 
como zona para equipamientos.

Actualmente existe una residen-
cia-centro de día para Gent Gran en 
Zona Nord ubicada en Vallbona pero de 
ámbito de ciudad que no absorbe las 
necesidades reales del territorio, por 
eso se hace indispensable la creación 
de otro espacio de las mismas carac-
terísticas dentro del territorio de Zona 
Nord.

• Se solicitan diferentes equipamientos 
tanto a nivel de barrio como de Zona 
Nord, tales como una escola bressol, 
escuela de música, escuela de adultos, 
escuela aula de oficios, un centro de 
normalización lingüística (para mejo-
rar y aprender el castellano, català, in-

Torre Baró reclama la mejora del Campillo de la Virgen. Joan Linux / 9 Barris Imatge

passa a la pàgina següent >
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torre Llobeta-vilapicina

Els grans equipaments reivindicats 
des de l’Associació de Veïns i Veï-
nes de Torre Llobeta-Vilapicina, 

són elements ja exposats en els darrers 
consells del barri. Per a nosaltres tots els 
equipaments són de la mateixa impor-
tància, i així ho hem fet saber al Districte.

1) Què s’Està FEnt PErò no Està ACABAt?

• Desafectació del passatge de Santa 
Eulàlia, per preservar els 36 habitatges 
unifamiliars.

2) Què Està PrEvIst FEr PErò no s’hA Co-
MEnçAt?

• Renovació total del parc infantil de la 
Torre Llobeta, tal com s’ha fet en el de 
Virrei Amat (Can Sitjar). Els veïns por-
tem un any esperant.

3) Què Es dEMAnAvA, no s’hA FEt nI Està 
PrEvIst I és nECEssArI?

• Una residència geriàtrica i centre de 
dia per a la gent gran.

• Accessos mecànics i ascensor a la pa-
rada del metro de L5-L4 de Maragall.

• Ubicar-hi una escola bressol, doncs 
som l’únic barri sense aquest equipa-
ment (existeix un compromís verbal 
per edificar aquest equipament als Jar-
dins de Can Xiringoi).

4) Què no s’hAvIA dEMAnAt I és nECEssArI?

• Accessos adients des de les andanes 
als trens del metro, per a persones amb 
mobilitat reduïda, a les estacions de 
Maragall, Virrei Amat i de Vilapicina.

• Ubicar un punt per a aparcament de 
bicicletes a la plaça Garrigó, aprofitant 
que el carrer la Jota es una via compar-
tida entre vianants, ciclistes i vehicles.

• Un casal de joves.

5) hI hA EsPAI PEr FEr-ho, PúBLIC o PrIvAt?

• Els tres equipaments que demanem (la 
residència geriàtrica i centre de dia, l’es-
cola bressol i el casal de joves) tenen es-
pais per poder ubicar-los: Parc Can Xirin-
goi; pàrquing Mercadona (entre Cartellà, 
Pitágoras i Petrarca), pàrquing Casas Pin-
tor Casas (cantonada Escòcia i Vèlia).

Es dona el cas que els tres són de 
titularitat pública, o estan en tràmits 
d’expropiació.

glés, etc.), aprovechando los locales de 
la futura promoción de pisos nuevos.

• Habilitar una nueva área infantil en la 
zona situada en la calle Llerona enlace 
con la calle Balenyá, junto a la Marque-
sina del bus.

• Habilitar un centro o equipamiento 
de interpretación medioambiental en 
la edificación conocida como “La casa 
de la bruixa” o “El xalet” ubicada en la 
calle  Palausolitá y avenida Vallbona y, 
en la zona colindante a la edificación, 
crear unos huertos urbanos.

• Propuesta de utilizar las instalaciones 
del Mercado de Núria, ubicado en Ciu-
tat Meridiana, para albergar proyectos 
referentes a materia de economía so-
cial solidaria, cooperativas de consu-
mo agro-ecológico, etc.

• Adecuación de los acueductos exis-
tentes por diferentes sectores del ba-
rrio e instalación de pasarelas para 
recuperarlos y conservarlos como 
monumentos históricos, tanto a ni-
vel de barrio como de zona. El ante-
rior equipo de gobierno municipal 
elaboró un proyecto al respecto, pero 

en la actualidad no se sabe nada so-
bre el tema.

• Se solicita que en la promoción nueva 
de viviendas que se quieren construir 
en el sector1 de Torre Baró se reserve 
un tanto por ciento de pisos para al-
quilárselos a jóvenes, tanto del barrio 
como de Zona Nord.

5) hI hA EsPAI PEr FEr-ho, PúBLIC o PrIvAt?

• En la zona hay un terreno municipal 
situado en la calle Prats de Rey enlace 
con la calle Castell de Argençola.

L’escola bressol que podria ubicar-se als Jardins de Can Xiringoi. Joan Linux / 9 Barris Imatge

> ve de la pàgina anterior
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trinitat nova
Les prioritats del moviment associatiu 
del barri són:

• Piscina.
• Casal de la gent gran.
• Poliesportiu.
• Casal de joves.

1) Què s’Està FEnt PErò no Està ACABAt?

• El Casal de Barri de Trinitat Nova.

2) Què Està PrEvIst FEr PErò no s’hA CoMEnçAt?

• No res.

3) Què Es dEMAnAvA, no s’hA FEt nI Està 
PrEvIst I és nECEssArI?

• Poliesportiu i piscina.

4) Què no s’hAvIA dEMAnAt I és nECEssArI?

• Casal de gent gran.

5) hI hA EsPAI PEr FEr-ho, PúBLIC o PrIvAt?

• Tots els espais són públics: el Poliespor-
tiu, a les Feixes; la piscina, al Triangle de 
Via Favència amb els carrers d’Aiguabla-
va i Ampúries; el casal de la gent gran, a 
Aiguablava 62 o a l’antiga Escola Benja-
mí; el casal de joves, a Institut Escola Tri-
nitat Nova (espai Sant Josep Oriol).

Trinitat Nova reivindica una piscina al solar entre Via Favència i els carrers Empúries i Aiguablava. Joan Linux / 9 Barris Imatge
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turó de la Peira

Què Està PrEvIst PErò no s’hA CoMEnçAt?

• Tots els equipaments que han d’anar 
al nou bloc “Q” (casal per a la gent gran, 
centre de Serveis Socials i local social 
de l’Associació de Veïns i Veïnes del 
Turó de la Peira).

Locals que quedaran buits, per desti-
nar-los a serveis per al barri:

• Local del Casal de la gent gran.
• Local de l’Associació de Veïns i Veïnes.
• Espai de l’Escola d’Adults, al Col·legi 
Turó.

El Bloc Q ha d’acollir 
la major part dels 
equipaments pen-
dents al Turó de la 

Peira. Joan Linux / 9 
Barris Imatge
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verdum

Des del barri de Verdum conside-
rem que són poques les coses 
que demanem i totes són molt 

importants.

1) Què s’Està FEnt PErò no Està ACABAt?

• Encara que el Casal de barri està en 
marxa de fa uns anys, fins ara no ha 
tingut cap dotació econòmica per part 
de l’Ajuntament. Des de fa uns mesos 
estem treballant amb el Districte de 
Nou Barris en el Projecte de Gestió i la 
dotació econòmica perquè el Casal de 
barri ho sigui veritablement a partir 
del gener 2018, a través d’una comissió 
gestora de l’equipament.

2) Què Està PrEvIst FEr PErò no s’hA CoMEnçAt?

• Aquest any l’Ajuntament, en el marc 
del PAD, ha adquirit uns grans locals 
al carrer Robert Robert que eren pro-
pietat de l’Incasòl. Estem pendents 
de treballar de forma participativa i 
comunitària el Pla d’Usos d’aquests 
locals, per a la seva adequació per part 
del Districte.

• D’altra banda, hi ha uns altres locals 
també al carrer Robert Robert que el 
Districte ha de condicionar pròxima-
ment per a l’Associació de Veïns i Veï-
nes i altres entitats i activitats del barri.

3) Què Es dEMAnAvA, no s’hA FEt nI Està 
PrEvIst I és nECEssArI?

• Parc infantil a Via Fàvencia amb els 
carrers Marín i Almagro.

4) Què no s’hAvIA dEMAnAt I és nECEssArI?

• És necessari un espai de salut comu-
nitària al barri.

5) hI hA EsPAI PEr FEr-ho, PúBLIC o PrIvAt?

• Hi ha espai i és públic.
El Casal de barri necessita una empenta econòmica per part de l’Ajuntament. Joan Linux / 9 Barris Imatge
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Ricard Fernández i Valentí
Arxiu Històric de Roquetes-Nou Barris

Nou Barris ha estat sempre un re-
ferent en associacionisme i llui-
tes veïnals, i això no respon pas 

a una casualitat. Si a Espanya la transi-
ció a la democràcia es va iniciar el 1975 
arran de la mort del general Franco, aquí 
es va iniciar a l’any 1970 amb la creació 
de l’Associació de Veïns de 9 Barris.

La seva fundació va ser una resposta 
natural a l’abús d’autoritat dels gover-
nants sobre la ciutadania, a que deci-
dissin pels altres i determinessin com 
havíem de viure i què havíem de ser. Va 
ser una manera de dir prou!, de donar el 
cop de puny a la taula i d’expressar que 
les coses havien de canviar. Per això, les 
lluites veïnals van ser molt més que unes 
reivindicacions encaminades a millorar 
la qualitat de vida dels barris, perquè va 
ser també una lluita contra la dictadura.

La culminació va ser el 1977 amb 
l’ocupació de la planta asfàltica per de-
manar un ateneu popular. Simbòlica-
ment va ser el moment en què el fran-
quisme es va acabar, doncs el poder 
veïnal va triomfar sobre el poder gover-
namental. Des d’aleshores, Nou Barris 
s’aniria modelant en base a les deci-
sions populars, fet que ha donat lloc a 
un magnífic districte, alhora exemplar 
i referència per a molts.

Però la lluita no s’ha acabat. Des-
apareguda l’Associació de Veïns de 9 
Barris, una vegada consolidada la de-
mocràcia, aquesta entitat ha tingut 
com a filla natural la Coordinadora 
d’Associacions de Veïns i Entitats de 
Nou Barris, una institució popular que 
reuneix periòdicament i representa a 
totes les associacions i entitats diver-

ses del districte per plantejar i resoldre 
problemes de manera conjunta per tal 
de tenir una veu contundent i unitària 
al districte.

Això ha permès aprofitar i compar-
tir experiències, promoure la legitimi-
tat, estimular el treball conjunt i mi-
llorar la convivència. També hi formen 
part la Xarxa 9 Barris Acull, el Bidó de 
Nou Barris i l’Arxiu Històric de Roque-
tes-Nou Barris.

Així ha estat com des dels anys vui-
tanta del passat segle fins a l’actualitat 
han continuat les reivindicacions veï-
nals reclamant millores per als barris 
del districte, especialment per dema-
nar equipaments culturals, educatius, 
esportius i sanitaris, més transport 
públic, la construcció de nous habi-

tatges socials i la rehabilitació d’altres 
existents, i l’execució de reformes ur-
banístiques encaminades a millorar la 
qualitat de vida del veïnat.

Orgull de barri, sentiment de perti-
nença i reforç de la identitat ha estat el re-
sultat d’aquesta llarga i intensa trajectòria 
que encara continua perquè els proble-
mes mai no s’acaben i a cada generació li 
correspon fer la seva pròpia lluita.

Si l’Associació de Veïns de 9 Barris 
es va anticipar en la transició a la de-
mocràcia, la Coordinadora s’ha avançat 
a l’hora de dibuixar el Nou Barris del 
segle XXI, apostant per un nou model 
de democràcia moderna i avançada ba-
sat en un poder de decisió popular on 
totes les veus importen.

Dels anys 70 a avui, 
Nou Barris s’ha 

organitzat per millorar 
les condicions de vida

La Coordinadora, una eina per 
al nou Barris del segle XXI

Revista “9 Barrios”, 
juliol de 1974. Arxiu
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El derecho a la participación

Xarxa 9 Barris Acull

Nuestros barrios son hoy barrios 
diversos, como por otro lado lo 
han sido siempre. Los colectivos 

conocidos como “nuevos vecinos” o “co-
lectivos inmigrantes” llegados mayorita-
riamente a partir del 2001, son ya vecinos 
y vecinas sin más. Muchas de estas fami-
lias cuentan con hijos e hijas que ya na-
cieron aquí, o que llegaron de muy niños.

En la actualidad, y a pesar de las 
duras consecuencias de la crisis, las 
situaciones de estas familias son dis-
tintas a las que tenían cuando llegaron. 
Muchos de sus miembros tienen ya la 
nacionalidad española, y lo cierto es 
que aunque la precariedad e inestabili-
dad económica continúan amenazan-
do, después de años aquí se plantean 
nuevas necesidades: celebrar sus pro-
pias fiestas y ceremonias -religiosas o 
laicas-, organizar sus centros de culto, 
o hacer uso de los equipamientos y del 
espacio público de los barrios. Partici-

par, en definitiva, y ejercer su derecho 
de organización, de reunión o de liber-
tad religiosa.

Existe pues una creciente necesi-
dad en los barrios de espacios para usos 
diversos, con capacidad para acoger a 
diferentes colectivos, espacios dignos 
y de proximidad en los equipamientos 

o en la vía pública. Estas nuevas nece-
sidades requieren nuevas respuestas, 
ya sea por parte de la administración 
como por parte de las entidades y el te-
jido social de los barrios.

Si queremos realmente que aque-
llos que fueron considerados “nuevos 
vecinos” se sientan hoy vecinos y ve-
cinas de pleno derecho, debemos pues 

hacer frente a estos nuevos retos que se 
nos plantean en la actualidad.

En este sentido, durante las pasa-
das Jornadas de la Xarxa 9 Barris Acull 
-“Contra el Racismo, diversas miradas 
al Islam”-, se pusieron sobre la mesa al-
gunos debates importantes que desde 
las entidades debemos asumir.

Estaría bien revisar, por ejemplo, 
algunos de los postulados sobre los que 
organizamos y gestionamos nuestros 
espacios. También deberíamos evitar la 
tentación de invisibilizar determinadas 
actividades relegándolas a las perife-
rias urbanas, como algunas ciudades 
han hecho con la construcción de cen-
tros religiosos en zonas periféricas o 
industriales.

La visibilidad de estos colectivos 
en los barrios en los que viven es fun-
damental para fomentar una verdadera 
cohesión social. Estos son algunos de 
los retos que como Xarxa nos plantea-
mos para el presente año.

La visibilización de los 
diversos colectivos es 
fundamental para la 

cohesión social

El 18 de marzo Nou Barris celebró 15 años de Festival de Sopas. Joan Linux / 9 Barris Imatge
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El Bidó – Ateneu Popular 9Barris

Som del parer que la cultura no 
ha de ser un fet autereferencial 
per als artistes ni que hagi d’estar 

aïllada de la resta de la societat, tot al 
contrari, la cultura ha de dialogar amb 
l’educació, amb la joventut, amb la sa-
lut o l’espai públic.

És per això que la zona del Parc de 
Fornells, que comprèn l’Ateneu Po-
pular 9 Barris, l’escola bressol Pla de 
Fornells, l’escola-institut Antaviana i 
l’amfiteatre de Roquetes ha de ser ente-
sa com un tot i, tant per part de les ad-
ministracions com de les entitats. S’ha 
de donar resposta conjunta als reptes i 
oportunitats que presenta per al futur.

En primer lloc, i per la urgència que 
representa per a la salut i la continuï-
tat del projecte, volem que el Kasal de 
Joves de Roquetes es traslladi a l’amfi-
teatre, un espai adequat per fer créixer 
un dels puntals del treball comunitari i 
una de les canteres clau en el relleu del 
teixit associatiu del territori.

L’amfiteatre, precisament per la 
seva ubicació, és un espai totalment in-
frautilitzat. Per tant, tenir allà el Kasal de 

Joves no només es presenta com a una 
oportunitat per millorar la convivència, 
sinó que possibilita establir relacions i 
projectes entre els joves de l’escola insti-
tut Antaviana i el futur Kasal.

En segon lloc, ens imaginem una 
escola institut amb nous espais. Que 
el nou edifici de l’escola disposi d’una 
gran sala gimnàs-polivalent amb accés 
independent, no només és necessari 

per al bon funcionament de l’esco-
la-institut, sinó que també serà molt 
útil per a ús del barri fora de l’horari 
escolar.

Pel que fa a l’Ateneu, poder dispo-
sar d’aquesta sala ens donaria la pos-
sibilitat d’acollir projectes que actual-
ment queden fora per falta d’espais a 
casa nostra.

Compartir recursos és una bona 
manera d’optimitzar-los i això facilita-

ria la consolidació i el creixement de la 
col·laboració que, de fa anys, mantenim 
els dos projectes: l’escola Antaviana i 
l’Ateneu Popular 9 Barris.

Per a nosaltres és totalment estratè-
gic aquest triangle d’equipaments, que 
lliguem a la flamant plaça de les Dones 
de Nou Barris i amb la imminent refor-
ma de la plaça Trobada, una reforma 
que permetrà l’ús d’aquest espai públic 
per a activitats artístiques, formatives, 
comunitàries i de relació.

La reforma de la plaça Trobada serà 
un bon moment per plantejar-nos com 
ha de ser el carrer intern de l’Ateneu 
que, en definitiva, és també el carrer de 
totes, i una part vital on es desenvolupa 
la nostra activitat.

Imaginar-nos aquest triangle en 
funcionament és dotar de nova vida a 
una zona massa sovint oblidada, el Parc 
de Fornells i tot allò que l’envolta.

Volem potenciar la visibilitat 
d’aquest espai i convertir-lo en un eix 
vertebrador de la vida de Roquetes i 
Trinitat Nova a través de l’educació, 
l’art, la cultura, els i les joves, les famí-
lies i l’espai públic.

El Parc de Fornells pot 
convertir-se en un nou 

eix vertebrador de 
Roquetes i Trinitat Nova 

L’Ateneu Popular 9 Barris: 
40 anys i seguim!

La cultura ha de 
dialogar amb l’edu-

cació, el jovent, la 
salut o l’espai públic. 

Marta García
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Arnau Montserrat, membre de 
Can Masdeu, Ressuscitem Sant Llàtzer 
i la Coordinadora Agroecològica

Potser et preguntaràs ¿però que te-
nen a veure les verdures amb el can-
vi climàtic? Anem a pams. L’agricul-

tura industrial i el transport d’aliments 
representen aproximadament el 50% de 
les emissions totals de gasos hivernacle. 
No només degut a les emissions de gasos 
hivernacle produïdes en cada fase del ci-
cle dels aliments, sinó també perquè la 
destrucció del sòl viu i dels boscos redueix 
la capacitat de l’ecosistema planetari per 
absorbir aquests gasos. En realitat, ¿a qui 
pot sorprendre que el model de l’agroin-
dústria que ha expulsat milions de cam-
perols, contaminat els aqüífers o degradat 
la qualitat dels aliments sigui també in-
sostenible a escala climàtica?

Aquesta crisi invisible (els super-
mercats segueixen a tope) i de múltiples 
dimensions (des de l’obesitat infantil als 
refugiats climàtics), està propiciant una fu-
gida cap endavant en plan “tonto l’últim” i 
amb receptes ja conegudes: especulació 
amb els aliments, privatització dels serveis 
públics, mercantilització de l’aigua, bio-
pirateria dels recursos genètics i, com no, 
explotació insostenible dels recursos.

I mentrestant, les solucions que el 
capitalisme impulsa per frenar el canvi 
climàtic... no mereixen aquest nom. El 
mercat de compra-venta de gasos s’ha 
revelat com una estafa ineficaç. La mani-
pulació del clima és un perill en l’horitzó 
immediat. “L’economia verda” sovint és el 
“rentat verd” de noves i sofisticades estra-
tègies de despossessió.

Davant d’aquesta realitat, la sobira-
nia alimentària i la relocalització han de 
ser tasques prioritàries dels moviments 
veïnals. La relocalització vol dir coses com 

ara menys transport global, més produc-
ció de proximitat, cadenes transparents 
de producció, menys dependència dels 
fluxos de capitals i de les corporacions, fer 
prevaldre les relacions socials davant del 
consum desaforat i una major seguretat 
en tots els sentits del terme. Per exem-
ple, un augment gradual de la superfície 
agrícola sota gestió ecològica a la UE, pas-
sant del 6% actual al 50% el 2030, reduiria 
en un 15% el total d’emissions de gasos 
d’efecte hivernacle.

rErurALItzAr BArCELonA... I EL sEu CInturó
Segons el discurs dominant, la situació a 
la regió metropolitana Barcelona és òpti-
ma, ja que es concentra en els segments 
més rentables de la divisió del treball 
mundial: serveis, indústria i recerca. Però 
aquesta situació duu implícita una vulne-

rabilitat invisible, ja que importem de zo-
nes llunyanes la major part dels aliments 
que consumim, inclòs el farratge destinat 
a la nostrada carn de porc de la qual estem 
tan orgullosos.

Que Barcelona hagi eliminat gairebé 
per complet l’agricultura urbana dins el 
seu terme municipal i segueixi perdent 
zones agrícoles en totes les anelles del seu 
cinturó agrícola no és una història d’èxit, 
sinó un dels danys derivats de la inserció 
en la globalització capitalista.

En contrast, l’agricultura urbana 
proveeix a escala global el 15% de tots els 
aliments consumits a les àrees urbanes, 
xifra que es duplicarà en els propers 20 
anys. Difícilment Barcelona podrà assolir 
aquestes xifres, ja que ha destruït pràcti-
cament tota la terra agrícola dins el seu 
terme municipal, però la ciutat consumi-

ressuscitem sant Llàtzer?
Agroecologia urbana per afrontar el canvi climàtic

La sobirania alimentària 
i la relocalització han de 
ser tasques prioritàries 

dels movients veïnals
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dora compta amb un important cinturó 
agrícola metropolità. Un cinturó frag-
mentat i amenaçat, però encara amb un 
gran potencial. La recuperació d’aquesta 
xarxa productiva concèntrica ha de ser 
doncs un objectiu prioritari de ciutat, un 
acte de resiliència que enllaça amb l’opo-
sició al TTIP, el CETA i altres tractats de 
lliure comerç.

Això es fa, en primer lloc, enfortint 
i escalant el vincle que uneix la pagesia 
conscient amb el consumidor urbà. És a 
dir, recuperant els circuits curts de comer-
cialització sota modalitats d’economia so-
cial i solidària.

FEr dE nou BArrIs un rEFErEnt dE soBIrAnIA 
ALIMEntàrIA
El 24 de novembre del 2017 neix la coor-
dinadora agroecològica per ruralitzar 

Nou Barris i Horta (nom provisional). 
De cara endins, es tracta de fomentar la 
intercooperació i l’ajuda mútua. De cara 
enfora, de donar visibilitat a reivindica-
cions que s’estan covant als barris.

Propostes com ara rehabilitar la 
masia de Can Valent, fer permanents 
els horts del Pla Buits, consolidar un eix 
verd a la Maladeta, obrir horts als late-
rals del cementiri de Sant Andreu, es-
tablir un gran projecte d’hort social al 
camp de futbol abandonat de la Damm 
o revitalitzar el Mercat de Núria de Ciu-
tat Meridiana amb una cooperativa de 
consum.

Entre ells, destacarien per la seva 
importància estratègica dos projectes. 
A Vallbona, la Ponderosa resisteix com 
l’última gran finca agrícola de la ciu-
tat. La reivindicació és promoure’n la 

transició cap a l’agricultura ecològica, 
inserir-la en els circuits curts comuni-
taris i assegurar la seva funció pública. 
A l’hospital abandonat de Sant Llàtzer, 
al límit territorial del districte d’Horta 
i dins de Collserola, s’està plantejant 
crear un ecosistema de projectes vin-
culats a l’agroecologia i el canvi climà-
tic, en continuïtat i col·laboració amb 
els projectes que han custodiat la vall 
de Can Masdeu els darrers setze anys.

La campanya “Ressuscitem Sant 
Llàtzer?” neix l’any 2016 per reclamar 
un ús públic, comunitari i agroecolò-
gic a l’hospital abandonat. La deman-
da entronca amb diferents iniciatives 
veïnals exitoses anteriors, com l’oposi-
ció a ubicar-hi el zoo de Barcelona, el 
trasllat d’una part de la presó Model o 
la construcció d’una residència priva-
da per a metges jubilats del Col·legi de 
Metges, projecte es va destapar i frenar 
arrel de l’okupació de la masia de Can 
Masdeu l’any 2001.

La campanya sorgeix també espe-
ronada per l’anunci de l’Hospital de 
Sant Pau d’ubicar un centre de Teràpia 
Dual a Sant Llàtzer, projecte que ara 
mateix no sabem si es materialitzarà ni 
quin impacte podria tenir sobre el Parc 
Natural.

Sigui com sigui, Sant Llàtzer acu-
mula avui mig segle d’abandó, ¿podem 
fer-hi un espai d’alternatives al domini 
corporatiu? ¿Pot ser una peça clau del 
Pla de Transició Agroecològica de Coll-
serola que s’ha discutit el 24 de febrer a 
la Casa de les Aigües? ¿Hi ha persones i 
col·lectius del districte amb ganes d’im-
pulsar projectes vinculats a l’agroeco-
logia i l’economia social, i que imaginin 
Sant Llàtzer com un espai on fer-ho?

Les respostes... entre totes.

Sant Llàtzer pot ser 
l’espai on desenvolupar 

projectes vinculats a 
l’agroecologia

Sant Llàtzer porta mig segle d’abandó. Can Masdeu
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reclamacions de nou Barris davant el 
desplegament de la nova xarxa d’autobús

La millora de la xarxa d’autobusos de 
Barcelona és un objectiu compar-
tit pel moviment associatiu de Nou 

Barris. Fer més eficient aquest transport 
millorarà la qualitat de vida de tota la ciu-
tadania, reduint la contaminació i l’ocu-
pació massiva de l’espai públic pel trans-
port privat.

La mobilitat és un tema complex: 
qualsevol canvi afecta molts usuaris i el 
que es toca sobre el paper sempre s’ha 
d’ajustar quan ho trasllades a la realitat 
del territori.

Des de Nou Barris hem fet durant 
molts mesos un esforç important per 
coordinar i consensuar de manera col·lec-
tiva l’anàlisi de les afectacions dels canvis 
a les línies de bus. El resultat és aquest se-
guit de propostes, concretes i generals:

LínIA 132
És necessari que pari a Jardins Can Xirigoi, 
a la banda del carrer Costa i Cuixart (per 
accessibilitat al CUAP Cotxeres Borbó).

S’ha de recuperar la parada de pas-
seig Valldaura amb la plaça Harry Walker 
(per accessibilitat al CAP Rio de Janeiro).

Demanem modificar el recorregut 
de pujada, seguint des de l’avinguda Rio 
de Janeiro per passeig Valldaura fins a la 
plaça de la República, que pugi pel carrer 
Artesania i que entri pel carrer Joan Rie-
ra amb carrer Viladrosa fins a Via Favèn-
cia, al pirulí de Via Júlia. D’aquesta forma 
donarà servei intern al barri de Verdum i 
portarà les veïnes fins al CAP Rio de Janei-
ro. Aquesta proposta s’ha de consensuar 

amb els veïns Prosperitat, ja que el bus 
deixaria de passar pel carrer Sant Fran-
cesc Xavier.

LínIA 127
Reclamem parada al carrer Palamós amb 
Sa Tuna.

És imprescindible que vagi al CUAP 
Horta, al carrer Sant Gaudenci, ja que és 
l’equipament de referència per a molts 
veïns de Nou Barris.

Que no vagi fins a Trinitat Vella, sinó 
que des del Metro Torras i Bages giri pel 
Pont de Sarajevo i ja es fiqui de nou a Tri-
nitat Nova. En aquest sentit, la proposta és 
que el 126 segueixi pel carrer Aiguablava 
fins al Metro de Trinitat Nova i el pirulí de 
Via Júlia.

LínIA 81
Ara només hi ha un bus per a tota la línia, 
per la qual cosa triga 1 hora! Hauria d’ha-
ver-ne dos com a mínim.

Reclamem que totes les línies 80’s que 
estan gestionades per Sagalés passin a ser 
gestionades per TMB i es millorin els ser-
veis.

LínIA 11
S’ha de recuperar la parada que tenia just 
al davant de La Maquinista.

També s’ha de millorar la freqüència 
de pas, que en cap cas ha de superar els 
15 minuts.

LínIA 122
Funciona molt bé i enllaça les escoles i 
centres de salut.

LínIA 36
Anava de l’Heron City al passeig Marítim. 
La substitueix la V17, però aquesta no 
passa per tota una zona del barri de Porta, 
que s’ha quedat sense aquest servei.

d40
Ara no passa pel carrer Balmes, per la qual 
cosa no cobreix totalment el servei que 
donava el 32.

LínIA 60
Tot i ser l’única connexió des de Nou Ba-
rris amb l’hospital Sant Joan de Déu, triga 
molt a passar. S’ha de millorar el servei, ja 
que també connecta amb els hospitals de 
la Vall d’Hebron i Sant Rafael.

Volem recuperar la parada d’autobús 
que havia a passeig Verdum al davant de 
la boca metro Llucmajor. On l’han posat 
ara, s’ha de caminar molt.

ALtrEs dEMAndEs rELACIonAdEs:
L’Àrea Verda que es va crear a alguns ca-
rrers de Nou Barris per facilitar l’aparca-
ment dels veïns s’omple de cotxes de gent 
que ve de fora de Barcelona, que aparca 
als nostres barris per agafar el transport 
públic.

Demanem per tant veritables aparca-
ments dissuasius prop de la ciutat, amb 
bon enllaç amb el transport públic. Tam-
bé que les empreses dels polígons indus-
trials facilitin transports col·lectius per als 
seus treballadors. Ara només ho fan les 
grans, demanem que les petites es coordi-
nin per fer-ho també.

Els barris hem fet un 
esforç per fer pro-
postes consensua-
des sobre les noves 
línies d’autobús. 
Joan Linux / 9 Barris 
Imatge
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salvar las pensiones: 
una lucha de tod@s

Miles de activistas se están or-
ganizando para poner en la 
agenda política la importan-

cia de las pensiones, un tema que afecta 
directamente a 9 millones de personas 
e indirectamente al 25% de los hogares 
que dependen económicamente de las 
aportaciones de l@s pensionistas. Esta 
lucha no es sólo de los mayores, sino de 
toda la sociedad. Reproducimos la lista 
de reivindicaciones y hacemos una lla-
mada para secundar las propuestas (y 
protestas) de la Marea Pensionista, un 
ejemplo de dignidad y rebeldía.

Reivindicaciones de la Marea Pen-
sionista

BLoQuE LEGAL:
1.- Recoger las pensiones como un de-
recho constitucional, e incluirlas en los 
Presupuestos Generales del Estado.
2.- Establecer la Jubilación Ordinaria a 
los 65 años.
3.- Jubilación anticipada sin penalizar 
con 40 o más años cotizados = 100%.
4.- Recuperación del subsidio para ma-
yores de 52 años.
5.- Supresión de las dos reformas labo-
rales: la del 2011 y la del 2013.

BLoQuE EConóMICo:
1.- Pensión mínima de 1.080 · que ga-
rantice con dignidad la vida en relación 
a criterios de la Carta Social Europea.
2.-Revalorización automática de las 
pensiones en relación al IPC real.
3..- Recuperación económica de lo per-
dido desde 2011.

BLoQuE soCIAL:
1.- Reducción de la brecha de género 
en las pensiones hasta su desaparición.
2.- Pleno e inmediato funcionamiento 
de la Ley de Dependencia.
3.- Eliminación de todo tipo de copago 
y restablecimiento de los derechos sa-
nitarios.
4.- Garantía de los suministros básicos 
(energía, agua, transporte).
5.- Derechos Humanos (Derecho a la 
Vida, a la Libertad, al Trabajo, Sanidad, 
Vivienda, Refugiados, Extranjería, etc.).

¡Únete a la Marea Pensionista!
mareapensionista@gmail.com
604 349 265
Facebook: Marea Pensionista comunidad
Web: mareapensionista.org
Youtube: mareapensionista

Manifestació en 
defensa de les pen-

sions, 17 de març. 
Pedro Click / 9 
Barris Imatge



24 MTclatellot abril 2018

CAn PEGuErA
Vilaseca, 1D
08031 Barcelona
93 357 13 33
avvcanpeguera@gmail.com

CIutAt MErIdIAnA
Avinguda Rasos de Peguera, 210 bis
08033 Barcelona
93 276 30 94
avvcmeridiana@gmail.com
Web: 
https://avvcmeridiana.wordpress.com
Facebook: 
asociacionvecinos.ciutatmeridiana

GuInEuEtA
Rambla Caçador, 1-3
08042 Barcelona
93 484 62 23
av-guineueta@telefonica.net

PortA
Carrer Estudiant, 26-28
08016 Barcelona
93 359 44 60
aavv.porta@gmail.com 
Web: http://avvporta.blogspot.com.es/

ProsPErItAt
Baltasar Gracián, 24-26
08016 Barcelona
93 276 30 15
avprospe@prosperitat.org
Web: http://www.prosperitat.org
Facebook: Prosperistan

roQuEtEs
Carrer Cantera 59, baixos
08042 Barcelona
93 359 65 72
avvroquetes@hotmail.com

torrE BAró
Escolapi Càncer, 37
08033 Barcelona
93 353 02 78
avvtorrebaro@hotmail.com

tAuLA oBErtA dE trInItAt novA
Pedrosa, 21
08033 Barcelona
taula.oberta.tn@gmail.com
Web: 
taulaobertatrinitatnova.blogspot.com.es

turó dE LA PEIrA
Passeig de la Peira 37, local 12
08031 Barcelona
93 407 21 70
avv.turo.peira@gmail.com

vErduM
Carrer Artesania 96, baixos
08031 Barcelona
93 276 02 30
avverdum@gmail.com 

ArXIu hIstòrIC dE roQuEtEs-nou BArrIs
Espai Via Favència (Via Favència, 288 A)
08042 Barcelona
93 276 89 97
arxiuhistoric@yahoo.es
Web: http://arxiuhistoric.blogspot.com.es

BIdó-AtEnEu PoPuLAr 9 BArrIs
Portlligat, 11-15
08042 Barcelona
93 350 94 75
info@ateneu9b.net
Web: https://www.ateneu9b.net 

XArXA 9 BArrIs ACuLL
Via Favència, 288 A 
(davant la Biblioteca de Roquetes)
08042 Barcelona
34 93 276 89 96
info@9bacull.org
Web: http://www.9bacull.org

Coordinadora d’Associacions de veïns i Entitats de nou Barris


