Districte de Nou Barris

RESUM REUNIÓ COMISSIÓ DE SEGUIMENT
REVISIÓ DEL PLA D’EQUIPAMENTS DE NOU BARRIS
Dia: 10 de maig de 2018
Hora d’inici: 18.30 h
Hora d’acabament: 20.30 h
Lloc: Seu del Districte de Nou Barris

Assistents:
Albert Villacampa, AV Porta
Aurora Álvarez (Yoyi), Bidó – Ateneu Popular 9 Barris
Bertrand de Five Pranger, Fundación Adapta2
Encarna Dlaiting, Taula Oberta de Trinitat Nova
Esther Llaneza, Taula Oberta de Trinitat Nova
Gema Carragal, Taula Oberta de Trinitat Nova
Ingrid Pujol, Associació Juvenil Roket Project (Kasal Roquetes)
5

Isidro Manuel Pedrosa, AV Torre Baró
Jaime Codina, AV Torre Baró
Javier López, Associació Esportiva Babar
Joaquin Forns, AV Torrellobeta – Vilapicina
Jordi Vilafont, Escola Pia – Luz Casanova
José M. Aguilar, veí de Trinitat Nova
José María Nieto, GG de NB
Juanjo Martos, AV Roquetes
Justa Villanueva, Taula Oberta de Trinitat Nova
Pep Ortiz, AV Can Peguera
Ramon Casas, AV Trinitat Nova
Xavier Juanjo Cusine, AV Torrellobeta – Vilapicina
Grups municipals:
Abel Plana, Grup polític PdCAT
Joaquim Sandrà, Grup polític ERC
Noemí Martín, Grup polític C’s

Document elaborat per

contacta@eidos.social

Districte de Nou Barris

Núria Gaig, Grup polític PSC
Per part del Districte:
Gemma Arau, gerent del Districte de Nou Barris
Carolina Recio, consellera del Districte de Nou Barris
Carlos Izquierdo, conseller tècnic del Districte
Lucas Martínez, director de Serveis a les Persones i al Territori
Manel Ferrer, director de Serveis de Llicències i d’Espai Públic
Eduard Moreno, adjunt a la Gerència
Eva Luengo, tècnica de Democràcia Activa i Descentralització
Per part de les empreses consultores:
Laia Pallejà, Activa Prospect
Carol Blesa, EIDOS Dinamització Social

Resum de la reunió:

Carolina Recio, consellera de Districte, dóna la benvinguda i convida a les persones
participants a què s’impliquin i liderin el Pla i el procés de debat que s’inicia. Així mateix,
agraeix la feina que les entitats del Districte estan realitzant, i l’interès que han mostrat
en formar part de la Comissió de Seguiment. Comparteix també que com a teixit social
viu del Districte tenim una responsabilitat compartida, que és que aquest procés de debat
i de revisió del Pla d’Equipaments de Nou Barris arribi al màxim de gent possible. Finalitza
la seva intervenció apuntant que tenim molta feina en endavant, i que és molt important
que construïm plegats el Pla d’Equipaments.
A continuació, Gemma Arau, gerent del Districte, presenta el punt de partida del projecte.
Actualment, tenim el Pla d’Equipaments de Nou Barris 2010-2020 que per demanda
expressa de les Entitats del Districte va quedar recollit en l’actual PAD el compromís
d’actualitzar-lo i revisar-lo. Per aquest motiu, avui s’inicia aquest procés de revisió que
culminarà amb un nou Pla d’Equipaments 2020-2030. Abans de continuar, aprofita per
presentar les persones implicades en aquest projecte, tant per part del Districte i de
l’Ajuntament, com de les empreses que oferiran suport en aquest procés.
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D’altra banda, explica com s’ha convocat la Comissió de Seguiment d’avui. S’ha enviat
invitació a totes les entitats del Districte a formar-ne part, i s’ha incorporat a aquelles que
van confirmar el seu interès. S’han afegit també a les associacions veïnals, plataformes i
coordinadores de segon nivell, així com els grups municipals del Districte. La Comissió de
Seguiment pretén ser un espai divers, mostra de la màxima representació del territori;
però també ha de ser operatiu, motiu pel qual es demana a les entitats que vinguin amb
un parell de representants, i així garantir l’agilitat de funcionament.
Amb aquesta composició, es dóna per constituïda la Comissió de Seguiment del Pla
d’Equipaments.
Abans de continuar, algunes persones manifesten alguns dubtes i comentaris:
•

Es consulta si es farà acta de les sessions, al que es confirma que sí.

•

Es pregunta si es podrà parlar de temes relacionats amb mobilitat adaptada,
accessibilitat de l’espai públic, adaptació dels espais, etc. Es respon que el procés
de debat que s’inicia serà un espai per parlar únicament sobre noves necessitats
d’equipaments. En relació amb l’accessibilitat dels espais, aquest tema és objecte
del Pla d’accessibilitat que s’està treballant en àmbit de ciutat. Tampoc serà
objecte del debat presentar propostes sobre mobilitat i transport públic. Així
mateix, s’aclareix que l’objecte del Pla d’Equipaments és establir un full de ruta
de necessitats de futur, i que quan es porti a terme la construcció d’algun
equipament es tindran en compte aspectes d’accessibilitat.

•

Es comparteix que la documentació tramesa s’ha enviat amb poca antelació,
motiu pel qual no s’ha tingut temps d’estudiar-la a fons. Es demana disculpes pel
retard però s’aclareix que avui no s’abordarà contingut, i que el que és important
és que la tinguin abans de la primera sessió de debat ciutadà.

Després de les consultes formulades, Eva Luengo, tècnica de Democràcia Activa i
Descentralització, presenta la proposta de procés de participació per la seva validació i
aprovació per la Comissió de Seguiment. Es tracta d’un debat centrat en la diagnosi, que
busca conèixer quins nous equipaments són necessaris al Districte. És important tenir clar
aquest punt, ja que ens permet delimitar el marc del debat. El procés està estructurat en
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tres fases: una primera fase informativa, en la que es difon el procés i es constitueix la
Comissió de Seguiment; una segona de participació, amb actuacions de debat presencial
i digital (a la plataforma del decidim); i una final de retorn, en la que es presentaran els
resultats obtinguts i quins seran els següents passos a realitzar.
Segons el moment, la Comissió de Seguiment tindrà funcions diferents en aquest projecte
de revisió del Pla. En un primer moment, i mentre es desenvolupi el procés de debat,
tindrà el paper de vetllar pel correcte funcionament del mateix i de col·laborar en la seva
difusió. Un cop finalitzat el procés de participació, tindrà un paper més actiu acordant
continguts del futur Pla. Mentre duri el procés de participació, les persones integrants de
la Comissió podran presentar les seves aportacions assistint a les sessions ciutadanes de
debat i a les dinamitzacions al carrer.
Dins la fase de participació, tal com s’ha avançat, es preveuen diverses actuacions:
•

Sessions de debat ciutadanes. Es portarà a terme una sessió per zona. Les zones
són tres: Zona Nord (que aplega els barris de Torre Baró, Ciutat Meridiana i
Vallbona), Zona Centre (Canyelles, Roquetes, Trinitat Nova, Guineueta, Verdun i
Prosperitat), i Zona Sud (Can Peguera, el Turó de la Peira, Porta, Vilapicina i Torre
Llobeta). Es penjaran cartells pel territori anunciant les sessions i convidant a totes
les veïnes i veïns a participar-hi. En resposta a una persona que pregunta del
perquè de la creació d’aquestes zones, s’explica que s’han establert tres perquè
no seria possible multiplicar el procés per cada barri.

•

Tres dinamitzacions al carrer (una per zona), amb l’objectiu de recollir aportacions
de vianants i persones que no poden assistir a les sessions ciutadanes.

•

Participació al decidim.barcelona. S’ha obert un apartat a la plataforma del
decidim, on es podrà accedir a informació i documentació del procés, i on també
es podran presentar propostes de necessitats.

Com a resultat d’aquestes actuacions, s’elaborarà un document d’aportacions que es
validarà tècnicament i es presentarà en una sessió oberta que es realitzarà el mes de
juliol.
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Com en aquesta primera part del projecte la Comissió de Seguiment no es concep com
un espai per a debatre continguts, s’insta a totes les persones que en formen part a què
participin en les sessions obertes a la ciutadania. A més, i davant la feina que es coneix
que han portat a terme, se’ls convida especialment a què comparteixin amb la resta de
veïnes i veïns el treball realitzat.
A continuació, s’obre un torn d’intervencions sobre la proposta del procés de
participació:
•

Des de la Coordinadora d’AVV i Entitats de Nou Barris s’informa que han treballat
i recollit les necessitats del barri en matèria d’equipaments, feina que han publicat
a la revista “El Clatellot”. Es comparteix la inquietud sobre el pes que poden tenir
les seves propostes, que són fruit d’un treball compartit, a diferència de les
aportacions individuals de la ciutadania. Es respon que l’objectiu del procés és
obrir la mirada i recollir també la visió de les persones que no s’han plantejat mai
aquest tema, per tal de garantir la participació de tothom que vulgui. Per això, no
és tan important plantejar-se el pes d’unes o altres propostes, sinó recollir una
diversitat d’opinions. També s’apunta que cal veure les sessions ciutadanes com
una oportunitat de trobada i d’encaixar diverses opinions, a més de ser un espai
on les entitats poden contrastar el seu treball.

•

Com que el procés de debat se centrarà en el diagnòstic, potser seria convenient
conèixer els espais disponibles on es poden encabir les noves necessitats. Es
respon que aquest treball es portarà a terme un cop s’hagin recollit les
necessitats, i que paral·lelament al procés es farà un treball tècnic de detecció de
sòl disponible. Un cop finalitzat el procés de participació, el Districte i la Comissió
de Seguiment veuran com donar resposta a les necessitats detectades amb els
recursos disponibles. De tota manera, el Pla té una llarga durada, i en cada
legislatura l’equip de govern serà l’encarregat de prioritzar les actuacions per
aquell mandat.

•

Existeix una certa preocupació sobre les aportacions que poden sorgir de les
dinamitzacions al carrer, i es comenta que cal que les persones coneguin el
context dels barris per a poder fer aportacions de qualitat. Davant d’aquest
temor, s’explica que cada punt de dinamització comptarà amb diverses persones
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que informaran els participants, a més que es disposarà informació sobre els
objectius i el marc de la participació. També es respon que es convidarà a les
persones que participin en aquests punts, a assistir a la sessió de retorn que es
portarà a terme al juliol, i se’ls convidarà a accedir a tota la informació del projecte
a través de la plataforma del decidim.
•

Es proposa abordar, dins del procés de participació, l’ús dels centres educatius
fora de l’horari escolar. Es respon que tal com s’ha avançat, només es parlarà de
necessitats i no es tractaran usos, gestió i serveis d’equipaments ja existents.

•

Des de la Coordinadora d’AVV i Entitats de Nou Barris es manifesta també la seva
voluntat de començar a treballar per zones, per augmentar el sentiment de
pertinença al Districte. Es felicita per la iniciativa, i des de Districte s’ofereix suport
en allò que els pugui ajudar.

•

En relació amb els espais previstos per fer les dinamitzacions al carrer, es comenta
que la Zona Centre té una estructura i orografia que pot dificultar l’assistència de
veïnes i veïns de tots els barris que en formen part. A més, el percentatge de
població pot ser més elevat que les altres zones. Per aquest motiu, es proposa fer
una segona dinamització al carrer, amb l’objectiu d’abastir una major part del
territori. Des de Districte es valora la idea de forma positiva, i s’acorda realitzar
una segona dinamització al carrer.

No havent cap aportació en contra, i recollit l’acord d’una segona dinamització al carrer
a la Zona Centre, es dóna per validada i s’aprova la proposta de procés de participació
presentat.
A continuació, Laia Pallejà, d’Activa Prospect, presenta la documentació que és el punt
de partida del projecte de revisió del Pla. Amb la feina d’anàlisi que s’ha portat a terme,
s’ha volgut inventariar l’actual xarxa d’equipaments, disposar d’un balanç d’execució del
Pla vigent. També s’ha fet un treball de projecció demogràfica, basat en dades disponibles
a l’Institut d’Estadística i a l’Ajuntament, i tenint en consideració la previsió de nova
construcció d’habitatge al Districte. Per a elaborar aquesta documentació, s’han analitzat
també els equipaments existents i a qui estan donant resposta, i s’ha revisat la normativa
i estudis aplicables a cada tipus d’equipament.

Document elaborat per

contacta@eidos.social

10

Districte de Nou Barris

La delimitació territorial del Pla correspon als barris que integren Nou Barris, però
l’inventari també ha contemplat els equipaments de les àrees properes que són d’ús per
part de les persones del Districte, constituint així les zones d’influència.
En relació amb la projecció demogràfica, es preveu un augment de població molt centrat
en la població infantil (de 0 a 3 anys) i en les persones majors de 45 anys, i un pes menor
de la població adulta. Nou Barris és un dels Districtes on es preveu major creixement de
la ciutat, també considerant la futura construcció de nous habitatges. S’han inventariat
290 equipaments en tot el Districte (221 de titularitat pública), corresponents a 13 àmbits
de gestió diferents. A continuació, es presenten dades generals per cada àmbit (que es
poden consultar a la presentació utilitzada a la sessió), i s’informa que es podrà consultar
aquesta documentació accedint al web del decidim.
S’obre un segon torn de paraules sobre els continguts presentats:
•

Es comenta que a la darrera reunió del Consell de la Gent Gran de l’Ajuntament,
es va presentar una promoció d’habitatge amb serveis a Canyelles, que no està
recollida a la documentació. Des de Districte s’aclareix que es tracta d’una
actuació que no estava prevista al Pla vigent, i que per això no apareix a l’inventari
ni al balanç.

•

S’apunta que a Trinitat Nova ja s’han detectat les diferents mancances que
existeixen al barri (com la necessitat de construcció d’habitatges i
d’equipaments), i que es tracta d’un barri on les mancances són molt rellevants
en comparació amb altres zones del Districte, fet que el Pla hauria de tenir en
compte. Des de Districte s’afirma que es coneixen moltes d’aquestes necessitats,
motiu pel qual ja es preveu la construcció d’habitatges i la reserva de la
corresponent dotació d’equipaments per a donar resposta a aquest augment
poblacional.

•

Es comparteix que a una reunió amb l’Ajuntament que es va portar a terme ahir,
es va parlar de destinar una elevada quantia a la construcció d’equipaments
esportius, i es pregunta si es preveu que alguna part d’aquest pressupost es
destini a equipaments esportius a Nou Barris. Es respon que des de Districte s’està
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treballant per a edificar nous equipaments esportius i arranjar els existents,
planificació que sorgeix del pressupost de Districte. Els comentaris presentats a la
reunió que fa referència, parlen de planificació futura.
•

Es menciona que el Pla i l’inventari haurien de considerar necessitats més
“subjectives”. Per exemple, alguns barris, com Verdun i Trinitat Nova, tenen
habitatges de lloguer social amb unes característiques molt concretes (com poc
espai), fet que provoca que les persones que hi viuen tinguin una necessitat major
de disposar d’equipaments on poder-se trobar i realitzar activitats que no poden
fer a casa. Es respon que l’inventari i llistat de necessitats que s’està treballant
des de Districte i Activa Prospect es basa en valors i criteris tècnics, motiu pel qual
és molt important el procés de participació, ja que ens permetrà recollir
necessitats de caràcter més subjectiu.

•

En relació amb la projecció demogràfica, es pregunta si a les dades presentades
s’han tingut en compte fenòmens com el de la gentrificació, referint-se a la
vinguda de nous veïns i veïnes del barri provocant una pujada del preu de lloguer.
Es respon que les dades presentades estableixen un sostre sobre les dades de les
quals disposa l’Ajuntament, i que es tracta d’una mesura purament estadística.
Tot i això, s’apunta que és molt probable que l’Ajuntament ja hagi tingut en
compte aquests fenòmens per a elaborar les seves dades. D’altra banda,
s’informa que s’han utilitzat aquestes dades només com a orientació, per tal
d’indicar tendències poblacionals.

•

Es pregunta si el document de balanç del Pla vigent ha tingut en compte les
necessitats sorgides a partir del 2010, al que es respon que no i que és justament
una causa que motiva aquest procés de revisió i actualització de necessitats.

•

S’alerta que davant la previsió de construcció de 400 habitatges, és especialment
important planificar nous equipaments per evitar que el Districte es converteixi
únicament en una zona dormitori. I es convida a tenir especial cura durant el
procés de participació a garantir que tothom que vulgui es pugui expressar
lliurement.
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Finalment, es dóna per tancada la reunió, agraint la participació de les persones assistents
i emplaçant-les a participar en les sessions ciutadanes previstes per aquest mes.
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