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Propostes de Nou Barris 
per al nou mandat municipal
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Llums i ombres d’un mandat

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

L’any que ve les associacions de 
veïnes i veïns de Nou Barris 
complim 50 anys. Afortunada-

ment, hem avançat molt pel que fa als 
temes que eren l’eix de treball i el motiu 
del naixement de les entitats veïnals. I 
encara que el de la igualtat de gènere 
no era un eix central als seus inicis, ac-
tualment totes les associacions veïnals 
de Nou Barris són associacions de veï-
nes i veïns, no només en el seu nom, 
sinó també en la seva composició i sis-
tema de funcionament, cosa que ens 
enorgulleix.

Un mandat municipal passa molt 
ràpid. Per a les entitats que treballem 
per millorar les condicions de vida als 
barris, massa de pressa. Sempre diem 
que, malauradament, els tempos elec-

torals tenen molt poc a veure amb els 
nostres processos de treball.

El 2015, i després d’uns anys molt 
foscos i durs pel que fa a la relació 
de l’administració municipal amb la 
Coordinadora d’Associacions de Veïnes 
i Veïns i entitats de Nou Barris –sobre-
tot els quatre últims, amb Unió Demo-

cràtica de Catalunya al capdavant del 
Consell de Districte de Nou Barris–, 
vam rebre l’entrada de Barcelona en 
Comú a l’Ajuntament de Barcelona 
com a una alenada d’aire fresc.

Les dones donen nom 
a les associacions 
veïnals i en formen 
part del dia a dia

Plaça de la República el 8 de març de 2019. Manel Sala “Ulls”-9 Barris Imatge
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El fet que, des del primer moment, 
l’equip de govern de Nou Barris es fes 
seu el diagnòstic i la proposta d’ac-
cions que nosaltres havíem presentat a 
l’Ajuntament, com a resultat de la cam-
panya Nou Barris cabrejada, diu prou!, 
ens va alegrar enormement. També la 
forma participativa com se’ns va pro-
posar treballar-les per tal d’assolir un 
Pla d’acció per a la convivència i con-
tra la pobresa i les desigualtats a Nou 
Barris; Pla d’acció que es va aprovar al 
Consell de Districte de Nou Barris el 
juny de 2016.

Però el desenvolupament poste-
rior de la feina a les quatre taules de 
treball temàtiques que vam acordar, 
formades per membres de les àrees 
municipals, de serveis i altres tècnics 
del districte i representants de les 
entitats de Nou Barris, no podem dir 
que hagi estat exitós; de fet, algunes 
d’aquestes taules tan sols s’han reunit 
un cop. La sensació ha estat d’obertu-
ra d’alguns nous espais de participa-
ció ciutadana que, a la pràctica, han 
estat ben poc operatius.

Tampoc no han funcionat els Con-
sells de Barri, en els quals ens vam im-
plicar des de les associacions veïnals 
(de fet és nostra la vicepresidència) 
amb la idea que fossin espais reals de 
participació, relació directa amb el dis-
tricte i treball sobre els temes concrets 
que preocupen les persones dels nos-

tres barris. Malauradament se n’han 
celebrat pocs, s’han donat escasses res-
postes a través d’ells als temes concrets 
dels barris i han generat més malestar i 
frustració que sensacions positives. Per 
tal que siguin espais reals de participa-
ció, proposem la seva revisió.

Sí que volem manifestar que, tal 
com Barcelona en Comú es va com-
prometre a l’inici del mandat, s’han 
elaborat de forma participativa el Pla 
d’Equipaments de Nou Barris i el Pla de 
Mobilitat del Districte per als anys vi-

nents, uns plans que inclouen unes de-
mandes que les nostres entitats tindran 
en compte i plantejaran al Pla d’Actua-
ció del Districte (PAD) del proper man-
dat municipal.

També volem posar èmfasi en el 
canvi positiu pel que fa a les relacions i 
el respecte que, des dels representants 
del Consell de Districte de Nou Barris, 
s’ha mostrat cap a les nostres entitats 
els últims quatre anys. Una forma de 
relacionar-nos i de treballar que volem 
que segueixi estant present en el futur.

S’han obert nous 
espais de participació 

ciutadana que han 
estat poc operatius

  > ve de la pàgina anterior
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Can Peguera
Demandes no assumides 
durant el darrer mandat
– La renovació de l’arbrat, especialment 
al carrer de Vila-seca. (També als carrers 
de Riells, la plaça de Sant Francesc Xavier 
i d’Espinauga la situació és deficient).
– L’eliminació de la xarxa elèctrica aèria, 
per tal d’alliberar espai a les voreres mit-
jançant l’eliminació dels pals de corrent.
– Rehabilitació dels habitatges que ho 
necessitin pel seu mal estat o antiguitat.
– Un estudi sobre les zones d’aparca-
ment realment necessàries per a l’ús 
dels veïns i veïnes del barri, amb la fi-
nalitat d’aconseguir facilitar l’accés als 
habitatges, especialment en aquells ca-
rrers amb voreres més estretes.
– L’inici d’un estudi per fer efectiva la 
connexió de tots els equipaments si-
tuats a la part alta del barri.
– La instal·lació de comptadors d’aigua 
en els habitatges que no en disposin, 
tenint presents les condicions socioe-
conòmiques del barri i les possibilitats 
dels veïns i veïnes.
– Reparació i posada en funcionament 
de les pistes esportives del barri.
– Una escola bressol per al barri. 

Balanç de la participació
Tot i que hem intentat evitar la con-
frontació, en molts moments s’ha pro-
duït una manca absoluta de receptivi-
tat per part del districte a les nostres 
propostes en qüestions molt sensibles 
i importants incloses en el Pla de futur 
del barri, especialment en referència 
a la rehabilitació dels habitatges. Això 
ha provocat que possiblement acabi el 
mandat sense haver pogut consensuar 
ni el document marc que el defineixi. 
En altres àmbits més generals, propis 
de la gestió del dia a dia, la relació i 
col·laboració han estat més fluides.

Reivindicacions de 
cara el pròxim mandat
– La finalització i aprovació del docu-
ment marc general que defineixi, tal 
com contempla el Pla de Futur, el barri 
que volem consolidar.
– L’inici de les obres de les quatre fases 
del Pla: balconada d’equipaments, ha-
bitatge, espai públic i mobilitat.

Joan Linux-9 Barris Imatge 
Ha acabat el mandat sense un pla de futur consensuat per al barri. 
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Ciutat Meridiana

Valoración mandato que termina
– El servicio de proximidad de la Guar-
dia Urbana no ha dado el fruto es-
perado. –Respecto a la mejora de los 
parques infantiles, no hemos podido 
participar. En cuanto al Parque del 
Mercado de Ciutat Merididana, da la 
sensación que se ha construido un par-
que infantil dentro de un pipicán.
– Uno de nuestros objetivos era el po-
tenciar e impulsar proyectos que gene-
ren empleo. Valoramos positivamente 
la apertura del Restaurante formativo 
para jóvenes Cruïlla al punt, así como 
que ya estén funcionando las Clínicas 
Dentales de Carácter Social (aportadas 
por la universidad a cambio de los pi-
sos cedidos).

Balance de la participación
Globalmente la consideramos muy mala.

Reivindicaciones para 
el próximo mandato
– Preocupa que no estén aún recalifica-
dos los terrenos de los equipamientos 
de la zona deportiva: el casal d’avis, el 
casal de jóvenes y la sede de la asocia-
ción de vecinas y vecinos.
– Instalar escaleras mecánicas entre las 
calles Pedraforca y Rasos de Peguera y en-
tre la calle Agudes y la estación del metro.
– Construcción de la pasarela que una los 
barrios Can Cuyàs y Ciutat Meridiana.
– Entre los incumplimientos cabe resal-
tar la rehabilitación del torrente de Can 
Carreras.

Ciutat Meridiana espera la recalificación de terrenos de los equipamientos de la zona deportiva. Joan Linux-9 Barris Imatge
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Valoración mandato que termina 
Podríamos valorarlo entre el suspenso 
justo y el aprobado raspado. Se valora 
positivamente que se esté ya rehabili-
tando la iglesia de Sant Rafael pero aún 
quedan pendientes de acondicionar al-
gunos espacios públicos.

Balance de la participación
El fomento de la participación deja 
mucho que desear. Sin pedir opinión 
a los vecinos, se ha colocado un ca-
rril bus en el paseo Valldaura que en 
la práctica es inoperante. Nos hubiera 
gustado también intervenir en las mo-
dificaciones que se han producido en el 
Parque Central.

Reivindicaciones para 
el próximo mandato
– Arreglar los interiores existentes entre 
los bloques junto al Paseo Valldaura. 
Pendientes desde 1997.
– Reapertura de la Oficina de Bienestar 
Social. La Generalitat tiene importan-
tes responsabilidades en el barrio (vi-
viendas y ascensores) y nos tiene aban-
donados.
– Un equipamiento sociocultural (casal 
de barrio) en el espacio existente entre 
la rambla del Caçador y el paseo Vall-
daura.
– Construir una guardería en Can Ca-
rreras.

Guineueta

El arreglo de los interiores de los bloques de paseo Valldaura están pendientes desde 1997. Joan Linux-9 Barris Imatge
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Porta

Demandes no assumides 
durant el darrer mandat
– La consolidació de la reforma de la 
Masia de Can Valent, en el marc de la 
recuperació de la memòria històrica de 
la ciutat i del barri.
– La reforma dels carrers d’Emili Roca 
i de Desfar.

Balanç de la participació
Durant el mandat s’ha notat un incre-
ment de les relacions entre institució 
i veïnat. S’ha fet més fluïda la comuni-
cació i s’han obert nous canals de par-
ticipació, recollits al nou reglament. 
Així i tot, s’han intentat desenvolupar 
infinitat de processos participatius que, 
tot i ser una demanda, no han produït 
el desenvolupament i resultats esperats. 
Una sobre explotació de processos par-
ticipatius té un desgast en el veïnat i les 
entitats (sobretot en barris amb renda 
baixa, com és el cas de Porta i en general 
el districte de Nou Barris) i arriba a pro-
vocar una desmobilització generalitza-
da d’aquelles persones i entitats que ha-
vien estat actives als moviments veïnals.

Reivindicacions per al pròxim mandat
– La remodelació de la masia de Can 
Valent per convertir-la en una Aula 
Ambiental i una escola d’horticultura 
urbana, així com consolidar el projec-
te per la rambla verda de Pintor Alsa-
mora, que inclou l’habilitació d’un 
espai verd al costat del cementiri i la 
recuperació del camp de la Damm per 
fer-hi equipaments.
– Iniciar els tràmits pertinents per-
què els solars en desús del carrer de la 
Maladeta passin a ser de titularitat pú-
blica i, posteriorment, s’obri un procés 
de participació amb el veïnat per deci-
dir el seu futur ús.
– Garantir l’accés a l’habitatge de to-
tes les persones que resideixen o volen 
residir a la ciutat de Barcelona, creant 
així una àmplia oferta de lloguer públic 
que pugui competir amb l’oferta que 
acumula el mercat immobiliari de Bar-
celona.

El barri reivindica 
que els solars en 
desús de Maladeta 
siguin de titularitat 
pública. Joan Linux-9 
Barris Imatge
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Prosperitat
PROPOSTES DEL BARRI DE LA PROSPERITAT 
PER AL PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023

– Atenció a les necessitats socials i 
lluita contra les desigualtats. Calen 
accions sostingudes contra la pobresa 
i la desigualtat, amb especial atenció a 
la franja d’edat dels 12 als 16 anys. Im-
plementar un pla d’intervenció social 
consensuat amb el teixit social i veïnal.
– Construcció del casal de joves al 
solar del passeig Valldaura amb Rio 
de Janeiro. Era un compromís del Pla 
d’Actuació Municipal (PAM) actual. Es 
va fer el concurs d’idees i un projecte 
consensuat amb el Casal de joves, però 
un problema administratiu va impedir 
licitar l’obra. El barri exigeix que l’ajun-
tament que surti de les eleccions cons-
trueixi el casal i no el faci servir com a 
moneda de canvi per no tirar endavant 
altres inversions al barri.
– Equipaments i zona verda al solar 
de l’antiga fàbrica Ideal Plástica Flor. 
Al PAM constava el compromís de rea-
litzar un procés participatiu que cul-
minés amb la redacció del projecte. 
Es va treballar el programa funcional 
i el projecte final consensuat consta 
de biblioteca de districte, auditori i 
un espai cultural per a ús compartit 
de les entitats i equipaments del ba-

rri. L’Ajuntament va sumar a última 
hora un pàrquing soterrat. El barri té 
clar que la intervenció no ha d’afectar 
la qualitat de la zona verda, els equi-
paments i la mobilitat de l’entorn. Al 
pròxim mandat s’han d’iniciar la cons-
trucció dels equipaments. El teixit veï-
nal prioritza els de barri.
– Piscina municipal i centre esportiu 
a Molí amb Via Favència. L’Ajunta-
ment s’ha compromès a incloure en el 
pròxim PAM “un equipament esportiu 
amb piscina que cobreixi les necessi-
tats de Prosperitat, Roquetes i Trinitat 
Nova”. El barri defensa que la situació 
d’aquest solar de la Prosperitat fa com-
patible el servei als tres barris i exigeix 
que, en el cas que decideixi una altra 
ubicació, s’expliqui quin serà el futur 
d’un dels escassos solars públics que 
queden al barri i que està qualificat 
d’equipament esportiu.
– Trobar un destí per a l’edifici de Te-
lefónica del carrer de Boada. Recla-
mem que es compleixi el conveni entre 
l’Ajuntament i Telefónica firmat l’any 
2007 mitjançant el qual el 50% de l’es-
pai de les seus obsoletes, com la del ca-
rrer de Boada de la Prosperitat, es des-
tini a equipaments.
– Nou poliesportiu. El Poliesportiu Vall-
daura ha quedat obsolet per a la deman-

da que té i no pot acollir noves activitats. 
Des de l’any 2016 les entitats que formen 
part de la seva gestió demanen ampliar 
l’espai o construir-ne un de nou.
– Solars del carrer de la Florida. Estu-
diar el possible ús dels solars qualificats 
de sòl d’equipaments al carrer Florida.
– Condicionament dels carrers. Cal 
continuar amb la millora dels carrers 
amb un control de la qualitat de les 
obres i el manteniment necessari.
– Protecció del patrimoni arquitectò-
nic del barri. Catalogar i protegir cases 
remarcables com la torre de dues plan-
tes al número 50 del carrer de la Florida.
– Cura de l’espai públic i protecció del 
patrimoni verd. Millorar el manteni-
ment de les places i els jocs infantils i 
donar suport al veïnat que treballa per 
al reconeixement del patrimoni verd.
– Enfrontar el problema de l’amiant. 
Estudiar una solució per a la cobertura 
d’amiant de l’Escola Prosperitat.
– Combatre la contaminació acústica. 
Estudiar solucions a la contaminació 
acústica de la Ronda de Dalt.
– Millorar la participació. Revisar el 
funcionament dels espais de participa-
ció. Han de ser més operatius, en espe-
cial els consells de barri, on sovint no 
hi ha marge per debatre els temes que 
planteja el teixit associatiu.

La construcció del 
nou Casal de joves 

no pot hipotecar 
altres inversions a 

Prosperitat. Alberto 
Sanagustín-9 Barris 

Imatge
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Demandas no asumidas 
durante el último mandato
– Traslado del actual Kasal de Joves de 
Roquetes al Amfiteatre. Al principio se 
negaban en redondo. Había que inter-
cambiar suelo y decían que no había 
sin construir. Al final se han dado cuen-
ta de que es posible, pero ya es tarde 
para este mandato.
– Tercera fase del plan de ascensores en 
las calles Alcántara y Mirador Llobera. 
Es fundamental para unir la parte baja 
con la alta. Consideramos muy grave 
que haya quedado pendiente.
– Reforma de la plaza de Roquetes. Costó 
que el distrito entendiera que era necesa-
rio llevar a cabo un proceso de participa-
ción. Al final del mandato se ha realizado.

– Reforma de la Plaza Trobada. La pri-
mera fase no está acabada.
-Plan de choque de limpieza del barrio.

Prioridades próximo mandato
- Culminar el traslado del Kasal de Jo-
ves al Amfiteatre.
– Que se agilice el proceso de inter-
cambio de solares y su recalificación 
urbanística.
– Un espacio de vida comunitària en el 
barrio. Creemos necesario que, ante la 
inexistencia de suelo libre, el ayunta-
miento adquiera el solar sin construir 
que hay al lado de la asociación.
– Culminar la tercera fase del plan de 
instalación de ascensores en Alcántara 
y el Mirador.

Roquetes

El barrio cree necesario que el Ayuntamiento adquiera el solar cercano a la AV para convertirlo en espacio comunitario. Joan Linux-9 Barris Imatge
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Incumplimientos durante 
el último mandato
¿Que ha incumplido el Ayuntamiento 
en Torre Baró en este mandato? Difícil 
respuesta, pues los incumplimientos 
municipales tienen carácter crónico, y 
se remontan a la época de la aprobación 
del primer Plan Especial de Reforma 
Interior (PERI). De un Gobierno muni-
cipal con sensibilidad popular y elegido 
con el voto mayoritario de los barrios, 
Se esperaba que tomara como prioridad 
resolver el problema urbanístico.

 Al principio de la legislatura se acor-
daron unos objetivos muy de mínimos 
que se han cumplido en pequeña propor-
ción pero que no iban en la dirección de 
resolver los problemas estructurales. El 
primer y mayor incumplimiento es no ha-
ber abordado un plan general urbanístico.

Balance de la participación
La participación figuraba como asunto 
básico de la política a desarrollar por el 
gobierno de Barcelona en Comú, pero 
se ha desenvuelto con más voluntad 
que acierto. La participación ciudadana 
es un proceso complejo y lleno de ma-
tices, requiere tiempos pausados y mu-
cha información. Se ha desarrollado en 
tres ámbitos: la propia asociación, en-
cuentros participativos y el Pla de Barri.

La asociación ha sido partícipe en 
varias iniciativas del Distrito, como el Bus 

a demanda. La relación bilateral ha sido 
positiva para conectar esas propuestas 
concretas con el interés de la ciudadanía. 
Recibe esto una valoración positiva.

Los encuentros participativos, por 
ejemplo para el plan de equipamien-
tos, se han realizado con jornadas di-
namizadas por técnicos municipales 
con participación desigual y demasia-
do encorsetada. Los consideramos de 
escaso valor práctico.

El Pla de Barri, es la mayor apuesta 
municipal para el barrio, una gran inicia-
tiva con amplios recursos económicos. 
Se incrementó con un doble objetivo: 
para compensar los mayores déficits en 
comparación con otros barrios de la ciu-
dad, y para fomentar la participación. 
Hacemos una valoración contradictoria. 
Cuando termine no habrá aumentado 
la calidad ni la cantidad de la participa-
ción ciudadana en el ámbito público, ni 
habrán surgido más asociaciones. Se han 
incorporado a los diferentes proyectos 
muchos mas técnicos y técnicas de los 
que ya había y eso está bien, pero se co-
rre el riesgo, cada día más palmario, de 
aplastar con técnicos la capacidad aso-
ciativa del barrio. Por otra parte, el Pla de 
Barri deja varias iniciativas que en sí mis-
mas deben ser valoradas positivamente 
ya que mejoran bastantes cuestiones de-
mandadas por el vecindario desde hace 
mucho tiempo.

Futuro. La próxima legislatura
El problema fundamental de Torre 
Baró es el urbanístico, problema que se 
arrastra de forma grave desde que na-
ció el barrio. La próxima legislatura de-
bería ser la que lo resolviera, al menos 
en sus partes decisivas y estructurales:

– Dar solución a la Zona 3, la parte alta 
del barrio. Debería acordarse un plan 
para esta zona, que incluya mantener 
el vecindario actual y, si es posible, au-
mentarlo, reordenar la zona, resolver 
los accesos y diseñar equipamientos.
– Vivienda. Construir vivienda pública 
y privada, con el fin de aumentar la po-
blación y que produzca vida de barrio, 
comercio y espacio público.
– Arreglar las calles, generar aceras allá 
donde sea posible, eliminar las made-
jas de cables aéreos y ordenar el tráfico.
– Llevar a cabo el parque central lo 
que, unido a lo demandado en el pun-
to anterior, transforme radicalmente 
el barrio.
– Hacer el camino de ronda, un espa-
cio nuevo de conectividad, de ocio y de 
paseo.
– Resolver el problema del aparcamiento.

Al margen del apartado urbanístico, 
también hay que seguir apostando por 
la participación y el incremento del 
asociacionismo.

Torre Baró

En la próxima legis-
latura se tendrían 
que resolver los 
problemas urbanís-
ticos estructurales 
de Torre Baró. 
Joan Linux-9 Barris 
Imatge
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Torre Llobeta-Vilapicina
Demandes no assumides 
per l’actual equip de govern
– Una residència geriàtrica i centre de 
dia, per a la gent gran, a la cruïlla dels 
carrers del Duero i de Petrarca.
– Accessos mecànics i ascensor a la pa-
rada de Maragall de la línia 5 del metro, 
al lloc més adient per accedir al Centre 
Sociosanitari i d’Urgències Cotxeres.
– Accessos adients des de les andanes 
als trens del metro, per a persones 
amb mobilitat reduïda, a les estacions 
del metro de Maragall, Virrei Amat i 
Vilapicina.
– Ubicar una Escola Bressol, ja que som 
l’únic barri sense aquest equipament. 
Hi ha un compromís d’ubicacó· al Parc 
de Can Xiringoi.

Balanç de la participació
Hi ha hagut bona relació amb els mem-
bres del districte encara que inoperant 
de cara a l’adopció de decisions, que 
sempre està en mans de l’Ajuntament 
central.

Reivindicacions per al proper mandat
– Fer realitat residència geriàtrica i cen-
tre de dia, per a la gent gran, a la cruïlla 
dels carrers del Duero i de Petrarca.
– Implantar els accessos mecànics i 
l’ascensor a la parada de Maragall de la 
línia 5 del metro, al lloc més adient per 
accedir al Centre Sociosanitari i d’Ur-
gències Cotxeres.
– Obrir accessos adients des de les an-
danes als trens del metro, per a per-
sones amb mobilitat reduïda, a les es-
tacions del metro de Maragall, Virrei 
Amat i Vilapicina.
– Ubicar una Escola Bressol, ja que som 
l’únic barri sense aquest equipament. 
Hi ha un compromís d’ubicació al Parc 
de Can Xiringoi.
– Un Casal de Joves, amb possible ubi-
cació a l’espai municipal entre carrers 
d’Escòcia i d’Antoni Costa.

El metro de Maragall necessita accessos mecà-
nics i ascensor. Joan Linux-9 Barris Imatge
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Trinitat Nova
Demandas no asumidas 
durante el último mandato
– La entrega de los aparcamientos de 
los bloques construidos. Arrastra un re-
traso de tres años.
– La construcción de viviendas sociales 
en régimen de alquiler.
 
Reivindicaciones para 
el próximo mandato
– Que llegue al barrio la humanización 
de la avenida Meridiana.
– Cubrimiento de algunas zonas en la 
Ronda de Dalt desde la calle de la Font 
de Canyelles, que afecta a los barrios de 
Verdum, Prosperitat, Roquetes y Trini-
tat Nova.
– Construcción de 400 pisos sociales en 
régimen de alquiler.

Los barrios que sufren la contaminación y el 
ruido de la Meridiana piden a gritos su huma-

nización. Joan Linux-9 Barris Imatge
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Turó de la Peira
Demandas no asumidas 
durante el último mandato
– La remodelación total del paseo de 
la Peira.
– Remodelar el campo de fútbol del 
Turó de la Peira y habilitar un parking.
– La prolongación del paseo de Fabra i 
Puig, en la parte alta del Turó.
– Obras de las calles del Teide, en parte 
alta de Travau, de Peñalara y de Orduña.
– Construcción de un edificio desti-
nado a equipamientos del barrio en la 
Illa Q, que acoja una oficina de Servi-
cios Sociales, un casal d’avis, la sede de 
la Asociación de Vecinos y Vecinas del 
Turó de la Peira y un local polivalente 
para el barrio.
– Obras para instalar el ascensor entre 
las calles de Beret y de Vilaseca.
– La instalación de un semáforo entre 
las calles Aneto y Montmajor.
– Remodelación de la calle Montsant a 
la altura de Pedret.
– La remodelación del parque del Turó 
de la Peira y la instalación de aparatos 
de gimnasia en su recinto.

REIVINDICACIONES PARA EL NUEVO MANDATO
 
Urbanismo
– Construcción del citado edificio destina-
do equipamientos del barrio en la Illa Q.
– Prolongación de las obras de remode-
lación del paseo de Fabra i Puig en la 
parte alta del Turó.
– Finalizar la remodelación de las calles 
Teide, Travau, Orduña, Peñalara y Esca-
les de Matagalls.
– Remodelación del mercado de la 
Mercè.
– Remodelación de la marquesina y 
fuente de agua potable en la plaza José 
Ignacio Urenda.
– Remodelación total del campo de fút-
bol del Turó de la Peira y construcción 
de un parking junto al mismo.
– En los terrenos de pasaje Grau, pedi-
mos una zona verde (parque), entre la 
calle del Aneto y el pasaje de Grau, lin-
dando con la iglesia de Santa Eulàlia de 
Vilapicina.
– Remodelación total de la calle Mont-
sant con Pedret, con aceras anchas y 
arbolalo.

– 

Remodelación total del paseo de la Peira, 
que incluya el cambio de tipo de árboles 
por las quejas de los vecinos con respecto 
a las alergias que provocan los actuales.
– Rehabilitación del parque del Turó de 
la Peira en su totalidad.
– Colocación de la placas de la plaza de 
Humberto Rivas.
– Iluminación plaza de Can Basté.

Servicios
– Dentro del Plan de movilidad, abrir el 
enlace de la Línea 5 y la Línea 4 en la 
estación de metro de Virrei Amat.
– Renovación del Bus de Barri, mejo-
rando el servicio y haciendo los vehícu-
los más accesibles.
– En el apartado de mobiliario urbano: 
colocación de más papeleras, bancos, 
buzones del servicio de correos y ade-

cuación de los contenedores de basura 
a las nuevas necesidades.
– Mejora de los servicios de limpieza de 
calle (barrido, baldeo y limpieza de calles).
– Llevar a cabo un estudio de la ilumina-
ción pública del barrio y la adecuación 
de ésta. Pedimos más farolas y más in-
tensidad lumínica, con especial aten-
ción iluminación plaza de Can Basté.
– En el apartado de seguridad, seguir 
disponiendo en el barrio de los educa-
dores sociales.
– Instalación de circuito de salud (apa-
ratos de gimnasia). en el parque del 
Turó de la Peira.
– Lanzamos la propuesta de dar el 
nombre de Pilar Espuña, fundadora de 
la vocalia de Dones del Turó de la Peira, 
a los jardines situados en la parte infe-
rior de la piscina.

El parque del Turó 
de la Peira necesita 

una remodelación in-
tegral. Joan Linux-9 

Barris Imatge
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Verdum

Valoració de l’últim mandat
S’han dut a terme la major part dels 
punts que es van acordar al Pla d’Ac-
tuació de Districte (PAD) 2016/2019, 
tot i que cal recordar que no s’hi van 
arribar a recollir totes les demandes 
que es feien des del nostre barri.

Balanç de la participació
Volem posar de manifest que, tot i que 
la relació i les formes han millorat sen-
siblement en relació a l’equip de go-
vern anterior, i s’agraeix, no sempre 
s’han pogut treballar tots els temes de 
forma transparent i participativa amb 
l’Ajuntament.

Què queda pendent i és 
molt important per al barri?
– El pla participatiu per acordar el Pla 
d’usos dels locals grans del carrer de 
Robert Robert, en el qual, des de l’asso-
ciació de veïnes i veïns, volem que s’hi 
incloguin, prioritàriament, serveis de 
salut comunitària i espai per als joves 
del barri.
– La remodelació integral de la Via 
Júlia, en clau de mobilitat, enllu-
menat, neteja, comerç... Som cons-
cients que la Via Júlia no només afec-
ta el barri de Verdum i que aquest 
assumpte s’ha de treballar de forma 
més col·lectiva.

Què volem afegir?
– La remodelació integral de la plaça de 
Verdum, treballada de forma participativa.
– El cobriment de la Ronda de Dalt, que 
ja es va treballar durant l’actual mandat.

També volem...
– Un seguiment efectiu per part de l’ajun-
tament de la feina de manteniment que 
du a terme per Parcs i Jardins, ja que al 
nostre barri és molt i molt deficient.
– Una campanya de civisme, a la qual 
les entitats i serveis del barri ens hi po-
dríem sumar, fent especial èmfasi en la 
neteja de l’espai públic i la tinença res-
ponsable de d’animals domèstics.
– Informació detallada del Pla d’en-
llumenat que l’ajuntament té per a la 
ciutat, amb detall d’allò que preveu al 
nostre barri. Ens agrada mirar les coses 
amb globalitat i, tot i que agraïm les 
millores que s’estan fent amb l’enllu-
menat a algunes zones del nostre barri, 
tenim la sensació que són pedaços en 
una peça en la qual volem participar.
– En altre sentit de coses, volem fer 
un comentari sobre el Consell de Ba-
rri, una eina de participació que es va 
iniciar amb molta il·lusió i esperança 
per part nostra, però que s’ha mostrat 
totalment inadequada en la pràctica. 
Seguim apostant per aquest espai, però 
volem que es repensi i es millori.

Verdum proposa la 
remodelació integral 
de la Via Júlia en un 

treball compartit 
amb la resta de 

barris. Joan Linux-9 
Barris Imatge
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Ateneu Popular 9 Barris

La creació de l’Ateneu Popular 9 
Barris va lligada a la reivindicació 
de millores en les condicions de 

vida del veïnat. Per un cantó, hi havia 
la salut: la planta asfàltica que ocupava 
l’espai on avui trobem l’Ateneu emana-
va sotge, l’impacte del qual arribava als 
edificis propers. Per altra banda, hi ha-
via la reivindicació cultural: no només 
la possibilitat d’un espai on programar 
espectacles, sinó també un espai on ac-
cedir a la formació i producció d’espec-
tacles propis. És a dir, un projecte de 
base que només pot entendre la cultu-
ra des de la mateixa base, sense ínfules 
sacralitzadores del fet cultural ni eliti-
zadores respecte a l’accés.

La formació ha esdevingut un pi-
lar del projecte, des dels primers ta-
llers oberts de circ a principis dels anys 
80 fins a les més de 350 persones que 
anualment passen per diverses iniciati-
ves formatives com són la Formació de 
Formadors en Circ Social o els tallers 
de Circ per a gent gran. Aquesta activi-
tat la combinem amb la programació 
d’espectacles, la producció pròpia i les 
residències, intentant teixir entre les 

diferents facetes del projecte el màxim 
de vincles possibles.

És des d’aquesta mirada que ens 
hem marcat l’objectiu de traspassar 
les fronteres entre cultura i educació, 
treballant braç a braç amb les escoles i 
instituts a través d’espais de treball ho-
ritzontals i compartits. En aquest sen-
tit, a l’Ateneu volem expandir la nostra 
funció educadora en l’àmbit de l’edu-
cació formal, i fer-ho amb lògica co-

munitària, de la mà dels centres educa-
tius del territori. Ens reconeixem com 
interdependents i complementaris 
per situar-nos en una visió d’ecologia 
d’aprenentatges i educació expandida, 
on reconèixer la centralitat de la comu-
nitat en el procés cultural-educatiu.

Per diversos motius –com són la 
proximitat territorial, l’afinitat en la 
perspectiva pedagògica i el compromís 
amb la transformació de l’entorn– al 

llarg dels anys hem generat una aliança 
estreta amb els instituts-escola Anta-
viana, Turó de Roquetes i Trinitat Nova. 
Durant aquesta temporada, estem 
aprofundint el vincle i, a més, fent-lo 
extensiu a altres centres, amb l’objectiu, 
d’explorar plegats aquesta via en què es-
pais educatius formals, no formals i in-
formals es barregen i es retroalimenten.

En aquest ecosistema és on trobem a 
faltar el projecte del Kasal de Joves de Ro-
quetes a l’Amfiteatre que, més enllà d’una 
necessitat física per a la joventut, la seva 
mancança està resultant un impediment 
per tal de realitzar un pol cultural-educa-
tiu on desenvolupar un projecte conjunt 
destinat a activar el pla de Roquetes, una 
reivindicació històrica que vol concebre la 
muntanya com un espai cultural i educa-
tiu a través d’itineraris vitals.

No volem acabar sense recordar que 
a pocs metres de l’Ateneu i dels habitat-
ges veïns encara tenim una subestació 
elèctrica que afecta la nostra salut. Sote-
rrar l’estació i les torres elèctriques ha de 
començar a estar dins de l’agenda del ba-
rri, recollint la filosofia les reivindicacions 
que van donar lloc a l’Ateneu i construint 
una visió ecològica de l’entorn.

Un pol cultural-educatiu 
a la muntanya de Roquetes

El soterrament 
l’estació i les torres 

elèctriques ha d’estar a 
l’agenda reivindicativa

La història de l’Ate-
neu i la del veïnat 
de Nou Barris són 
paral·leles. Ateneu 9 
Barris
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vo milenio, ha sido, es y seguirá siendo, la 
necesidad de visibilizar las diversidades 
en todo su potencial. Visibilizar, dar voz, 
generar espacios para defender, normali-
zar y especialmente cuidar, la diversidad, 
a través de la convivencia y el respeto 
mutuo entre las personas. En este senti-
do, la experiencia de este último manda-
to municipal, es positiva; hace tres años, 
iniciamos de manera colectiva el acom-
pañamiento al proceso de apertura del 
centro de culto de la calle Japón, lo cual 
nos ha ayudado a profundizar sobre los 
derechos individuales y colectivos, tanto 
a las personas como a las entidades im-
plicadas. Estos aprendizajes se suman a 
la experiencia que casi dos décadas de 
trabajo por la convivencia.

En este proceso, la actual adminis-
tración municipal ha jugado el corres-
pondiente papel en el apoyo y defensa 
de los derechos individuales y/o colec-
tivos de la ciudadanía de Barcelona.

La visión desde lo social y el respeto 
a la diversidad han estado presentes en 
esta legislatura. No obstante, las circuns-
tancias que nos rodean tanto a nivel eco-
nómico como político, no han sido fa-
vorecedoras. También se podría afirmar 
que en este mandato hemos asistido a la 
necesidad de generar contención para 
evitar la pérdida de derechos ciudada-
nos, lo cual nos lleva a reflexionar sobre 
la importancia del cuidado de la memo-
ria histórica. Una apuesta por revalorizar 
el poder comunitario también ha sido 
parte de las declaraciones de intenciones 
del actual gobierno municipal; estos pro-
cesos que se han de generar con pacien-
cia y a ritmos pausados, pueden resultar 
vulnerables si una nueva administración 
no los considera en su dimensión de im-
portancia, por sobre los tempos.

Es un hecho que el paisaje demo-
gráfico de la ciudad de Barcelona ha 
cambiado en estos últimos veinte años, 
lo que implica nuevos retos para la 
convivencia en la diversidad tanto para 
las personas como para las entidades y 
la administración.

Xarxa 9 Barris Acull

Uno de los rasgos de identidad 
del territorio de nuestro dis-
trito es sin duda la diversidad. 

Diversidad que se ha ido fraguando 
a través de procesos migratorios que 
a su vez han representado puntos de 
inflexión en la manera de afrontar los 
cambios y de asimilar la diversidad.

Pero la diversidad no es una. Sabe-
mos que la hay muchos tipos. De hecho, 
uno de los signos más positivos del nue-

El valor de la convivencia 
y la defensa de los derechos

Hemos asistido a la 
necesidad de generar 
contención para evitar 
la pérdida de derechos

Ara fa un any el 
veïnat de Nou Barris 
es va trobar per 
celebrar la diversi-
tat. Zeju
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Un patrimoni cultural i arquitectònic 
oblidat i indefens

Arixu Històric de Roquetes - Nou Barris

Són molts els oblits i indefensions 
que pateix el patrimoni cultural i 
arquitectònic de Nou Barris. Un 

bon exemple el trobem si ens mirem 
la guia Descobreix Nou Barris, editada 
per l’Ajuntament. En aquesta publica-
ció, si bé hi constem l’Arxiu Històric de 
Roquetes - Nou Barris, ningú no ens 
va demanar l’opinió. Sembla que, com 
que es tracta d’una reedició d’una guia 
anterior, algú va decidir que no calia.

El contingut d’aquesta guia inclou 
cinc rutes i una més de places d’interès. 
En primer lloc, volem fer palès que no hi 
ha cap mena de senyalització als carrers 
que identifiqui la majoria d’elements 
que hi apareixen. Tan sols uns codis QR, 
promoguts amb la col·laboració del Grup 
d’Història de Nou Barris i el mateix arxiu, 
tot i que en aquests moments aquesta 
senyalització es troba malmesa i no rep 
cap mena de manteniment permanent.

D’aquesta manera es pot apreciar 
com elements que hi estan inclosos 
per la seva importància, no estan cata-
logats, com seria el cas de: la masia de 
can Carreres, el refugi antiaeri de can 
Peguera, el Rec Comtal, l’habitatge del 
número 50 del carrer de la Florida o 
l’Ateneu Popular 9 Barris.

Però volem ser insistents amb el pa-
trimoni degradat des de fa anys com pot 
ser el cas de la Granja de Ritz, a Vallbona, 
que es troba en estat de ruïna i, a causa 
de les contínues denuncies, es va tapiar.

Avui en dia és en ruïnes el Rec, a 
Vallbona. Encara per incloure al catàleg 
i sense cap protecció, la Ponderosa, a 
Vallbona. El Pont dels Tres Ulls, a Tri-
nitat Nova, recuperat fa uns anys i avui 
en dia abandonat. O el Xalet, a Trinitat 
Nova. Vam demanar la seva inclusió al 
catàleg. Només es va reforçar l’estruc-
tura i es va tapiar.

Can Valent, a Porta, du més de tren-
ta anys pendent d’una actuació que im-

pedeixi la seva ruïna total. Can Carreres, 
a la Guineueta, en mal estat; l’Arxiu va 
demanar la seva catalogació i el permís 
per documentar el seu interior.

El refugi antiaeri al barri de la Pros-
peritat. Descobert recentment i que 
s’ha tornat a tapar sense tenir en consi-
deració les reivindicacions veïnals per-
què aquest es pogué visitar.

La Taula per la Memòria creada per 
l’Ajuntament, i a la qual hem participat 
des de la seva creació, no ha estat ope-
rativa i a vegades hi hem detectat una 
prepotència manifesta per part dels 
representants de l’Ajuntament. També 
que aquesta ha volgut imposar els inte-
ressos de l’Ajuntament en detriment de 
les demandes de les entitats.

Finalment, parlar que fa falta una po-
lítica clara de senyalització del patrimoni 
i la memòria històrica als nostres carrers, 
recuperant els codis QR degradats, així 
com fer una ampliació d’aquests.

Nou Barris demana 
la inclusió del Xalet 
de Trinitat Nova en el 
catàleg de patrimoni. 
Joan Linux-9 Barris 
Imatge
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Coordinadora SAP Muntanya

La Coordinadora d’Entitats de 
la zona del Servei d’Atenció 
Primària (SAP) Muntanya vol ma-

nifestar que, des de l’any 2012, està fent 
seguiment de les queixes i incidències 
que ens han arribat de veïns i veïnes, 
usuaris i usuàries dels diferents serveis 
sanitaris que ofereix el Centre Integral 
de Salut (CIS) Cotxeres, queixes que 
hem elevat sistemàticament a la direc-
ció del centre i al Consorci Sanitari de 
Barcelona, principals responsables de 
vetllar per la qualitat assistencial.

El CIS Cotxeres, com a entitat públi-
ca, va néixer amb la voluntat d’oferir un 
servei sanitari integral, per altra banda 
molt necessari al nostre districte, tenint 

en compte que, per raons socioeconò-
miques, la població utilitza majoritària-
ment la xarxa de salut pública. Però no 
es pot oferir un servei de qualitat quan, 
ja des dels seus inicis, aquest centre va 
patir una clara mancança de finança-
ment i recursos humans.

La fuita de pediatres i metgesses de 
família del centre d’atenció primària 
(CAP) és la punta de l’iceberg del con-
flicte actual, però no podem oblidar 
que la degradació a la qual està sot-
mès el CIS Cotxeres en el seu conjunt, 
agreuja les desigualtats socials i territo-
rials en salut de la població assignada. 
Per tant, les possibles solucions i millo-
res, s’han d’objectivar des d’una mira-
da global.

Alarmant situació del Centre 
Integral de Salut (CIS) Cotxeres

El centre de salut Cotxeres ha patit des 
dels incicis manca de finançament i recur-

sos humans. Joan Linux-9 Barris Imatge
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Vall de Can Masdeu - Ruralitzem

La vall de Can Masdeu ha resistit 
l’amenaça dels incendis, les mos-
segades urbanístiques, la conta-

minació urbana, l’èxode rural i la degra-
dació d’espais a la que ha estat sotmesa 
la solana de Collserola el darrer segle. 
Ara, el Pla especial de protecció del 
medi natural i del paisatge del Parc Na-
tural de la Serra de Collserola P(EPNat) 
reforça la protecció de la solana, però 
també deixa algunes zones de transició 
desprotegides. En el cas de la vall de Can 
Masdeu, la zona sud –la Font Baliarda– 
queda dividida entre una part integrada 
al parc i una que en queda fora, a tocar 
del camp de futbol del CE Canyelles.

La solana i la vall afronten també el 
canvi climàtic. La resposta per garantir 
un pulmó de Barcelona resilient és una 
planificació agroecològica de la serra i, 
de fet, de tota la metròpolis. No en va, 
l’agroecologia, per la capacitat d’acu-
mular carboni al sòl fèrtil i incrementar 
la biodiversitat, és una pedra angular de 
les darreres recomanacions en mitiga-
ció i adaptació al canvi climàtic per part 
d’organismes de tot el món, com la FAO.

Els projectes d’agricultura i silvicul-
tura social, d’agroecologia escolar i de re-

cuperació de zones humides mitjançant 
la inserció sociolaboral i la dinamització 
comunitària, formen part de les estratè-
gies coparticipades de l’Eix Muntanya, 
impulsat per l’Ajuntament de Barcelona. 
Però necessitem evolucionar d’una mira-
da compartida a una execució decidida i 
palpable. La dotació pressupostària per 
promoure circuits curts, alimentació de 
proximitat i espais agroecològics a la ciu-
tat segueix sent irrisòria en comparació 
amb altres partides.

Al sud de la vall de Can Masdeu, des 
de l’Horta amb Gràcia, Ruralitzem i el 
Punt d’Interacció de Collserola (PIC) pro-
movem un verger mediterrani. Es a dir, 
proposem ubicar a la Font Baliarda un 
projecte de bosc comestible i vinya amb 
espècies autòctones i fruiters adaptats al 
clima mediterrani, fent servir tècniques 
d’agroforesteria i biopaisatgisme. Seria 
un espai productiu però també de lleure i, 
alhor, una plataforma de treball, aprenen-

tatge i cohesió comunitària tant per a es-
tudiants com per a col·lectius vulnerables 
socialment, com són les persones amb 
trastorns mentals o amb patologia dual.

Al nord de la vall, hem iniciat el pro-
jecte de Restauració de la Bassa Gran. 
Volem recuperar pel veïnat i la fauna 
aquest espai humit de gran valor ecolò-
gic, actualment degradat. La restaura-
ció de les rieres que hi porten l’aigua 
millorarà la resiliència del territori, tot 
creant una agradable zona de lleure i un 
punt d’acumulació d’aigua pels horts 
comunitaris, actualment sotmesos a les 
restriccions derivades de l’escalfament 
global i la reducció de la pluviometria.

En tercer lloc, volem que a tota la sola-
na es practiqui la silvopastura, comptant 
també amb la vall de Can Masdeu com a 
zona de pastura. Volem introduir ramats 
de cabra blanca rasquera que pasturin i 
netegin el sotabosc, que produeixin i que 
puguin ser visitats per les escoles.

Finalment, des dels quatre projectes 
que custodiem i autogestionem el territori 
(la comunitat, el PIC, els Horts Comunita-
ris i el projecte d’Educació Agroecològica) 
juntament amb la campanya Ressuscitem 
Sant Llàtzer?, reivindiquem la continuïtat 
dels projectes actuals i que la pista de terra 
no sigui encimentada. Quant a l’Hospital 
de Sant Llàtzer, proposem un ús públic i 
amb un impacte ecològic sostenible (i si 
no és possible, l’enderrocament total o 
parcial). Cal seguir estudiant opcions com 
que esdevingui un equipament de suport 
logístic als projectes agroecològics de la 
solana, que s’hi ubiqui habitatge social 
cooperatiu o altres.

PD: Seguim amb la construcció de 
rampa d’accés a Can Masdeu finança-
da mitjançant crowfunding i realitzada 
amb criteris de bioconstrucció. Tots els 
dilluns i dissabtes de les pròximes set-
manes esteu convidades a sumar-vos a 
les jornades de treball!

Resposta al canvi climàtic i maneig 
agroecològic a la Vall de Can Masdeu

Un pulmó verd que 
sobreviurà amb una 

planificació agroecològica 
de tota la serra

Els projectes socials de la Vall de 
Can Masdeu han resistit a tota 
mena d’amenaces. Can Masdeu
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Pensiones y lucha de clases

Salvem les pensions Nou Barris. 
Marea de Pensionistas

El IBEX-35, con todo su circo me-
diático, nos quiere hacer creer 
que no hay dinero para pagar las 

pensiones. Los sucesivos gobiernos –
PP y PSOE, secundados y jaleados por 
Ciudadanos, PDCat o PNV– obedecen y 
propagan la mentira, no vaya a ser que 
peligren las puertas giratorias. Quieren 
conducir el sistema público de pen-
siones solidario y de reparto, hacia las 
pensiones  privadas, negocio/estafa del 
capital financiero basado en la capitali-
zación, el engaño y el individualismo. 
Hacernos creer que el gasto en pensio-
nes es insostenible sólo es el paso pre-
vio a los recortes en las pensiones.

Sobran recursos económicos para 
sostener el sistema público de pen-
siones y mejorarlo notablemente. La 
presión fiscal en España es 6 puntos 
inferior a la media de la UE y 12 puntos 
por debajo de los países más avanza-
dos. España gasta en pensiones un 2% 
del PIB, menos que la media de la UE. 

En el año de inflexión del máximo gas-
to, España tendría que dedicar un 14% 
de su PIB al capítulo de pensiones. A 
día de hoy, países como Francia, Italia 
o Austria gastan más y es asumible. La 
productividad por trabajador crece ex-
ponencialmente debido a la revolución 

tecnológica, la riqueza aumenta aun-
que se la quedan los capitalistas.

El problema de la Seguridad Social 
no es de gastos si no de ingresos por 
culpa de las políticas neoliberales. Las 
nefasta reformas laborales destrozan 
salarios y  cotizaciones, las empresas 
suman a sus beneficios más de 35.000 
millones en reducción de cotizaciones 
a la Seguridad Social, el aumento de la 
productividad no revierte en mayores 
cotizaciones, no se desbloquean las 

bases máximas de cotización (lo que 
aportaría 7.000 millones) y se alteran 
las cuentas cargando a las pensiones 
gastos de administración pública. Du-
rante décadas, los trabajadores gene-
ramos excedentes por cotizaciones en 
más de medio billón de euros para pa-
gar solidariamente otras prestaciones 
que son obligación del estado. Ahora, 
con toda su jeta, quieren hacernos 
creer que las pensiones son una cuen-
ta aparte. En todo caso los Presupues-
tos Generales del Estado deben com-
plementar las partidas necesarias para 
garantizar  pensiones dignas, tal como 
obliga la Constitución a los poderes 
públicos.

Christine Lagarde, directora del 
Fondo Monetario Internacional (FMI) 
dijo que “los ancianos viven demasiado 
y son un riesgo para la economía, hay 
que hacer algo ya”. Celia Villalobos, que 
también nos toma por idiotas dice por 
boca del PP que “ahorren un eurito al 
mes para su pensión”. Luis María Lin-
de, Gobernador del Banco de España, 
ha dicho que “los pensionistas no están 

Hay que impedir que 
conduzcan un sistema 

solidario hacia las 
pensiones privadas

Las y los pensionis-
tas se concentran 
cada lunes de 
10 a 11 en la plaza 
Universidad. Marea 
Pensionista
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tan mal, tienen casa propia”; por lo vis-
to, necesita que cobremos una mísera 
pensión para obligarnos a malvender 
la casa al banco con hipotecas inversas 
y estafas similares. Pero quién ha sido 
más sincero ha sido el cínico multimi-
llonario Warren Buffett que ha dicho 
que “claro que hay lucha de clases y la 
estamos ganando nosotros”.

Efectivamente, la precarización 
laboral, la privatización y todos los re-
cortes en   sanidad, enseñanza, depen-
dencia y servicios sociales, junto a la 
llamada ley mordaza, forman parte del 
ataque descarnado del capitalismo a 
los derechos civiles, laborales y sociales 
que la clase obrera conquistó con tanto 
sacrificio a lo largo de la historia. El ata-
que a las pensiones afecta a los pensio-
nistas, pero va dirigido principalmente 
contra todos los trabajadores, autóno-
mos y agricultores en activo y especial-
mente contra las mujeres.

Los pensionistas no vamos a per-
mitir que el sistema capitalista nos tra-
te como cargas para la sociedad o sólo 

como carne de negocio y especulación. 
Más del 30% de los hogares se man-
tienen con la ayuda económica de los 
pensionistas progenitores; el soporte 
en atención a hijos y nietos cubre, en 
el 80 % de hogares, las labores de cui-
dados y atención a la dependencia que 
no alcanzan los servicios sociales,y son 
asumidos por mujeres y jubilados. El 

tiempo de ocio y turismo de los pensio-
nistas mantiene la economía en hote-
les y circuitos de temporada baja. Los 
pensionistas consumimos y pagamos 
impuestos. Tenemos la experiencia, 
atesoramos y estimulamos cultura, he-
mos padecido la explotación del capi-
talismo, somos clase obrera, somos im-
prescindibles y debemos protagonizar 

la lucha por una sociedad más justa.
Derogar las reformas laborales y 

de la Seguridad Social que hunden 
salarios y pensiones de nuestros des-
cendientes; conseguir que todas las 
pensiones se revaloricen cada año con 
el IPC; equiparar la pensión mínima al 
Salario Mínimo Interprofesional (SMI) 
como un primer paso para alcanzar 
los 1.080 euros de pensión mínima, en 
consonancia con la carta social euro-
pea; acabar con la brecha de género y 
la jubilación a los 65 años, deben de ser 
objetivos inmediatos, al igual que recu-
perar la sanidad, educación, servicios 
sociales y a la dependencia.

En el sofá, cabizbajos, nos quieren 
quienes nos roban. Pero en la calle nos 
van a tener, con dignidad y orgullo de 
clase, luchando por nuestros derechos. 
Si sabemos votar y movilizarnos empe-
zaremos a ganar la lucha de clases. 

Los pensionistas nos concentra-
mos cada lunes de 10 a 11 horas en la 
plaza de la Universidad.

No vamos a permitir 
que el capitalismo 

trate a los pensionistas 
como una carga

  > ve de la pàgina anterior

Con dignidad y 
orgullo de clase, lu-
chando por nuestros 
derechos. Marea 
Pensionista
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En reconocimiento a la histórica 
Asociación de Vecinos de Nou Barris

Coordinadora d’Associacions de Veïns 
i Entitats de Nou Barris

El pasado 9 de marzo, a las 12:30 
de la mañana, en la avenida Es-
colapio Cáncer, junto a la salida 

de la estación del metro de Torre Baró, 
se colocó un faristol recordando que 
en dicha calle, en un lugar cercano, se 
fundó el 11 abril de 1970 la asociación 
que llevaba por nombre “Asociación de 
Vecinos del sector Vallbona-Torre Ba-
ró-Trinidad”, posteriormente conocida 
como la Asociación de Vecinos de Nou 
Barris. La entidad la impulsaron Ma-
nuel Vital, Cirilo Poblador, Carmen Ria-
ño, Maria Angeles Rivas e Ignasi Català. 
Se creó para luchar contra la agresión 
que suponía la aprobación del Plan 
Parcial Torre Baro-Vallbona-Trinidad. 
Posteriormente la Asociación dio paso 
a la Coordinadora de Asociaciones de 
Vecinos y Entidades de Nou Barris.

El 15 de enero de 1984 con motivo 
de la nueva división de distritos el mo-
vimiento vecinal no admitió el nombre 
que le habían dado el Ayuntamiento Bar-
celona al nuevo distrito de “Zona Norte” 
y se reivindicó que llevara el nombre de 
la asociación como reconocimiento al 
papel que ha jugado el vecindario en la 
larga lucha por unos barrios mejores.

La iniciativa de colocar dicho reco-
nocimiento fue de la Mesa por la Me-
moria Histórica del Distrito.

Al acto asistió el fundador de la 
Asociación Ignasi Català de Trinitat 
Vella quien, a sus 93 años, tomó la pa-
labra llevando a cabo una entrañable 
intervención. Intervinieron también 
Pep Ortiz en representación de la Coor-
dinadora y el presidente del Archivo 
Histórico de Roquetes- Nou Barris Jordi 
Sánchez. Asistieron decenas de activis-
tas de diferentes barrios.

Ignasi Català ante la 
placa de recuerdo a 
la Asociación de Ve-
cinos de Nou Barris. 
Amador Expósito
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CAN PEGUERA
Vilaseca, 1D
08031 Barcelona
93 357 13 33
avvcanpeguera@gmail.com

CIUTAT MERIDIANA
Avinguda Rasos de Peguera, 210 bis
08033 Barcelona
633 763 450
avvcmeridiana@gmail.com
Web: avvcmeridiana.wordpress.com
Facebook: asociacionvecinos.ciutatmeridiana

GUINEUETA
Rambla Caçador, 1-3
08042 Barcelona
93 848 62 23
av-guineueta@telefonica.net

PORTA
Carrer Estudiant, 26-28
08016 Barcelona
aavv.porta@gmail.com 
Web: avvporta.blogspot.com.es

PROSPERITAT
Baltasar Gracián, 24-26
08016 Barcelona
avprospe@prosperitat.org
Web: 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

TORRE LLOBETA-VILAPICINA
Santa Fe 5, 1r, 4a
08031 Barcelona
torrellobeta.vilapicina@gmail.com
Facebook: Torrellobeta-Vilapicina

TRINITAT NOVA
Pedrosa, 21
08033 Barcelona
93 353 88 44
avvtrinitatnova@gmail.com

TURÓ DE LA PEIRA
Passeig de la Peira 37, local 12
08031 Barcelona
93 407 21 70
avv.turo.peira@gmail.com

VERDUM
Carrer Robert Robert 2
08042 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: arxiuhistoric.blogspot.com.es

BIDÓ-ATENEU POPULAR 9 BARRIS
Portlligat, 11-15
08042 Barcelona
93 350 94 75
info@ateneu9b.net
Web: www.ateneu9b.net 

XARXA 9 BARRIS ACULL
Via Favència, 288 A 
(Davant de la Biblioteca de Roquetes)
08042 Barcelona
93 276 89 96
info@9bacull.org
Web: www.9bacull.org

Coordinadora d’Associacions de Veïns i Entitats de Nou Barris


