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1. EL DISTRICTE DE SANT ANDREU: una visió de conjunt
El districte de Sant Andreu, situat al Nord de la ciutat i punt de trobada de Barcelona amb els municipis del Vallés i
el Barcelonès Nord, viu en primera persona el batec metropolità que defineix el passat, el present i el futur d’una
bona part del nostre país. El nostre districte es caracteritza per la seva heterogeneïtat. Diversitat i complexitat que
configura un territori marcat per la seva vocació de porta Nord de la ciutat de Barcelona i que alhora es vertebra
essencialment a l’entorn d’uns barris amb una forta personalitat, i sobretot amb un fort orgull de barri.
La historia recent dels barris del districte de Sant Andreu, el configuren com un districte marcat per la
transformació permanent i que ha viscut l’esdevenir de Barcelona, en el seu origen, en el seu creixement, en la
seva transformació i en la seva vocació de futur. Segons aquest procés històric, el districte de Sant Andreu es
constitueix a l’entorn del seu nucli més antic. L’antic Sant Andreu de Palomar és el referent més important atès que
fou un dels municipis de la plana de Barcelona annexionats a finals del segle XIX. Aquest fet és clau per entendre
el posterior desenvolupament tant d’aquest propi nucli històric com el de la resta de barris.
En definitiva, el districte de Sant Andreu acull set barris ben diversos, algun com la Sagrera de tradició mil·lenària.
El seu origen, els seu creixement i desenvolupament, i la seva relació històrica amb la resta de la ciutat han estat
molt diferents en cadascun dels casos. Aquesta diversitat i l’impacte que determinades infrastructures han imposat
en el territori, ens dóna les bases per definir l’acció de govern municipal.
Aquestes dues dinàmiques, la del conjunt de la ciutat i la pròpia de cada barri, dibuixen un futur immediat ple
d’oportunitats que cal aprofitar per tal de garantir que aquest nou escenari de centralitat metropolitana permeti la
vertebració territorial del conjunt del districte alhora que enforteixi el teixit social dels barris consolidats. Aprofitar
les noves oportunitats que el desenvolupament del Pla Sant Andreu-La Sagrera genera per al conjunt de barris de
l’entorn, garantint una acurada integració entre el nou teixit urbà i l’existent, i una bona distribució de les zones
verdes i dels nous equipaments, són els reptes que han substanciat l’acció de govern dels darrers anys i que la
seguirà emmarcant els propers quatre anys.
El projecte de ciutat que estem construint es fonamenta en tres idees bàsiques: la vertebració territorial, la
cohesió social i el lideratge institucional. Aquests tres objectius portats a la particularitat de cada barri i cada
territori són valors que ens ajuden a explicar l’acció de govern duta terme en aquests 24 anys, alhora que
continuen sent la base del projecte polític i el compromís amb els ciutadans i ciutadanes com a projecte compartit.
La vertebració territorial entesa com la fita que ens garanteix la redistribució de la riquesa i l’equilibri territorial, és
al rerafons de moltes de les intervencions urbanístiques que durant tots aquests anys estan estenent uns
estàndards de qualitat en el tractament de l’espai públic, de forma i manera que aquest es converteix en un dels
elements que enforteixen els sentiments de pertinença i orgull de barri.
És des de la premissa de la vertebració territorial, des d’on hem anat transformant i relligant sectors
desestructurats pel seu ús industrial o el seu deteriorament pel pas dels anys, amb la ciutat consolidada. La
importància dels petits processos de transformació és capdal i enfortir l’ús residencial a l’interior dels barris obrint
carrers, alliberant zones verdes i obtenint sòl per a nous equipaments, són elements transcendentals alhora
d’entendre la nostra forma de fer ciutat.
Pel que fa a la cohesió social, és l’element clarament definidor d’una acció de govern de progrés. El reequilibri i la
redistribució de determinats equipaments i serveis ens han permès anar millorant el conjunt del capital social, molt
especialment en aquells barris més desfavorits històricament. La inversió en equipaments esportius, educatius i
culturals ens ha permès definir una xarxa pública que garanteix la necessària igualtat d’oportunitats.
El conjunt dels recursos abocats en els diferents programes i serveis estan acostant al conjunt de ciutadans i
ciutadanes la necessària universalització de prestacions de segon nivell, però que repercuteixen en la millora de la
qualitat de vida sense diferència entre els diferents territoris del nostre districte. En aquest sentit gaudim
d’experiències innovadores pel conjunt de la ciutat que valoritzen i potencien el conjunt de les xarxes socials que
realitzen la seva activitat quotidiana als barris. Des de l’atenció fins a la promoció social de la gent gran, passant
per les grans manifestacions de la cultura popular o el suport a la creació, són elements que enforteixen la nostra
societat dotant-la d’un major grau de solidaritat i cohesió social.
El lideratge institucional en tots aquests processos, ha de ser un dels elements definidors de l’acció del govern
municipal. Aquesta fórmula ens ha permès avançar conjuntament amb la resta d’actors econòmics, socials i
institucionals. Posar-nos al capdavant de tot allò que succeeix a la nostra ciutat i als nostres barris ha permès que



3

la planificació i l’impuls de tota mena de projectes, gaudeixi de consensos que agiliten i potencien les sinèrgies que
tan des del sector públic com del privat s’aboquen en la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes del
districte de Sant Andreu.

2. EL TERRITORI: 7 barris, 7 realitats

2.1 Bon Pastor: un barri amb Futur
L’origen del Bon Pastor és divers i complex. El nucli de Cases Barates i la barriada de l’Estadella, la seva
vinculació històrica amb el municipi de Santa Coloma de Gramanet, el polígon industrial i el riu Besòs; tot plegat
elements que van retardar fins als anys cinquanta la incorporació del Bon Pastor a les dinàmiques de la ciutat de
Barcelona. En els darrers quinze anys, la transformació del barri ha estat importantíssima. La construcció de
determinats equipaments públics com el poliesportiu i el centre cívic, o l’impacte de les transformacions del 92, són
alguns dels exemples més recents.
En definitiva, el Bon Pastor està immers en un procés de modernització i d’incorporació total a les dinàmiques de
la ciutat que el situen davant de grans oportunitats que no podem desaprofitar. En aquest sentit i un cop superats
els grans dèficits estructurals dels començaments, el barri està abordant processos comparables al de la resta de
barris de Barcelona.
Durant aquests darrers anys, el Pla de Futur del Bon Pastor ha estat una eina que ha donat cohesió i sentit
col·lectius a bona part dels projectes i transformacions que el Bon Pastor ha de viure en un futur molt proper. La
implicació del teixit associatiu i de persones individuals que han volgut implicar-se en el futur del barri, ens ha
ajudat a tenir un dibuix del barri que els veïns i veïnes imaginen.
Aquest Pla de Futur ens ha apuntat quines són les prioritats. Cal que abordem seriosament el futur dels serveis
educatius al Bon Pastor. Tant pel que fa a la construcció de l’Escola Bressol, com a la recerca de fórmules que
permetin millorar el conjunt de l’oferta molt especialment en el sector públic. El futur de l’escola Bernat de Boïl i de
l’institut Cristòfol Colom estan en joc i cal que tant des del sector concertat com des de la resta d’agents socials del
barri, ens impliquem en donar resposta als reptes plantejats.
No podem oblidar però, aquells processos que s’estan produint a l’entorn del barri i que clarament estan
fonamentant la vertebració del Bon Pastor amb la resta de la ciutat. Així, el desenvolupament del sector de la
Maquinista amb nous habitatges i serveis, la modernització del polígon industrial, la recuperació de la llera del riu
Besòs o fins i tot l’obertura del carrer Fra Juníper Serra, en són un bon exemple.
Les dinàmiques que aquestes transformacions generen pel Bon Pastor són tan importants com aquelles que es
produeixen al seu interior. En aquest sentit el repte col·lectiu que suposa la substitució de les Cases Barates per
un barri nou, és el projecte més important i la suma d’habitatges i espai públic de nova construcció, ha de permetre
millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen, al mateix temps que es fa una aportació al conjunt del
barri reformant integralment gairebé la meitat del seus habitatges i dels seu carrers i places. Per tot això i tractant-
se d’un procés que es desenvoluparà durant un desena d’anys, cal que els procediments, la comunicació i el
tractament amb les famílies afectades, sigui acurat i personalitzat per cadascun dels casos. En aquest sentit els
passos donats fins avui ens fan preveure que la sintonia amb els veïns i veïnes és molt acurada.
Un altre projecte important tot i que d’un abast més reduït és el projecte de transformació de l’entorn de la
fàbrica Enric Sanchís. Aquest pla, tal i com ha quedat definit, permetrà la construcció d’habitatges nous, la
obertura de nous carrers, la obtenció d’una zona verda i la conversió com a equipament de barri de la torre
coneguda com a Casa Verònica. Aquest pla suposa la consolidació de l’actual plaça Robert Gerhard  que es
constituirà encara més en la plaça central al bell mig del barri i a l’entorn de la qual s’hi concentraran el centre
cívic, la biblioteca, el mercat i la parròquia, esdevenint així una autèntica plaça major que caldrà pensar i projectar
per tal que pugui acollir un gran nombre de les manifestacions socials i culturals que es produeixen durant l’any al
Bon Pastor.
No menys important que totes aquestes transformacions és l’arribada del metro al Bon Pastor. Després de molts
anys de lluites i reivindicacions, la línia 9 de metro farà possible la connexió ràpida i en transport públic, del barri
amb el conjunt de la ciutat de Barcelona i amb els municipis veïns de Santa Coloma de Gramanet i Badalona. Cal
seguir de ben a prop les obres per garantir que els plaços es compleixin i no calgui esperar més del  necessari per
gaudir d’aquesta important infrastructura.
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En definitiva, el barri del Bon Pastor es troba en un moment històric pel que fa a la seva vinculació a les
dinàmiques de ciutat així com pels reptes particulars que com a barri, ha d’afrontar en els propers anys. Cal
aprofitar les oportunitats per millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes des del compromís amb el
reequilibri i la vertebració del conjunt de barris del districte.

2.2 La Sagrera: el repte de la centralitat
El barri de la Sagrera ha viscut històricament entre dues aigües. Per una banda les dinàmiques de Sant Andreu de
Palomar i per l’altre les de Sant Martí de Provençals (el que fou el seu nucli originari), l’han fet viure en primera
persona les conseqüències de ser territori frontera. La seva pròpia configuració amb una part de nucli històric i una
altra d’entramat eixample, així ho evidencien. El paper que han jugat històricament infrastructures com les vies del
tren, unes d’elles convertides en l’avinguda Meridiana als anys 60, l’han definit com un barri territorialment complex
i amb alguns reptes pendents.
En aquest context, el present i el futur immediat del barri de La Sagrera el situen a l’epicentre de la
transformació de la nostra ciutat, un cop s’acosta el final del procés de transformació que afecta a l’escenari del
Fòrum 2004. Es tracta sense dubtes d’un projecte de transformació i desenvolupament urbanístic important per
Barcelona i cabdal pel conjunt de la regió Metropolitana pel que suposa des del punt de vista de les infrastructures
del transport.
Davant d’aquest gran repte, l’acció de govern dels darrers anys ha permès avançar al barri amb projectes d’un
abast més reduït però que afecten directament a la qualitat de vida dels veïns i veïnes de la Sagrera. La
preparació del territori consolidat per afrontar els efectes de la gran transformació que s’ha de produir a l’entorn del
projecte de construcció de l’estació intermodal de la Sagrera, ha donat els seus fruits i en aquest moments
l’orgull de viure a la Sagrera és un sentiment compartit.
Així mateix, l’acció de govern dels darrers anys ha permès ampliar i millorar la xarxa d’equipaments i serveis del
barri de forma notable. La nova Escola Bressol del Parc de la Pegaso, la Residència assistida al carrer Camp del
Ferro, els apartaments per joves i les noves instal·lacions del Centre d’Atenció Primària del carrer Ciutat d’Elx
entre d’altres, són actuacions que ens permeten avançar oportunitats que el desenvolupament del conjunt del barri
multiplicarà.
Tot i que el desenvolupament del barri està molt lligat a la construcció de l’Estació intermodal de la Sagrera, cal
seguir realitzant projectes de reforma i reurbanització en els sectors més consolidats. Caldrà prioritzar quins
carrers del nucli històric seran objecte d’intervenció seguint així la dinàmica iniciada amb els carrers Pacífic,
Monlau i Açores.
En l’àmbit comunitari i associatiu, el barri de la Sagrera també es troba en un moment interessant. Les dinàmiques
sorgides arrel del nou model de gestió del Centre Cívic, estan generant un interessant valor afegit tot
proporcionant noves fórmules associatives i processos de segon nivell que dibuixen una maduresa comunitària
que farà possible afrontar millor els reptes de futur que el bari té plantejats.

2.3 Baró de Viver: historia d’una transformació
Tal i com s’ha expressat moltes vegades, la historia recent del Baró de Viver és la historia d’una transformació. Els
darrers 20 anys han suposat la remodelació integral del barri, passant d’un barri de cases barates i edificis
degradats, a un barri d’habitatges, carrers i places noves. En aquest sentit podem dir que l’acció de govern
compromesa amb valors com el reequilibri territorial i la cohesió social, ha permès un salt important en la qualitat
de vida dels seus veïns i veïnes.
A més de tot això, els darrers anys, han suposat un avanç no menys important: Baró de Viver s’ha incorporat de
ple al teixit urbà de la ciutat. La reurbanització del front de les vies del tren amb el desenvolupament del sector de
la Maquinista i la reurbanització dels carrers Ferran Junoy i Ciutat d’Asunción, ha suposat per a molts barcelonins i
barcelonines, la descoberta del barri. Amb el cobriment de les vies i la continuació del carrer Campins fins a Sant
Andreu completarem aquesta vertebració del Baró de Viver amb la resta de la ciutat.
En aquest sentit, també ha estat una transformació important la recuperació mediambiental de la llera del riu
Besòs. Aquesta important intervenció ha permès transformar el que abans era una claveguera, en un gran parc
fluvial on les pudors i les males herbes han deixat pas als ocells, l’aigua clara i l’espai públic. Aquesta millora
ambiental ha afectat especialment al Baró de Viver per la seva relació històrica amb Santa Coloma així com la
proximitat al riu d’alguns habitatges i equipaments.
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Tot i això, encara resta l’adequació d’alguns espais per ta de finalitzar el procés de reurbanització integral. Cal que
projectem la urbanització d’aquests espais tenint present la seva proximitat a la llosa, el seu caràcter central pel
barri i la proximitat dels edificis d’habitatges. És una bona oportunitat de posar en pràctica l’experiència d’haver
pogut viure recentment la urbanització d’un bon nombre de carrers, places i jardins.
Aquest procés de transformació s’acaba, i com el barri d’avui no és ni social i urbanísticament el mateix de fa vint
anys, cal que comencem a plantejar-nos l’actualització d’alguns del seus espais, equipaments i serveis. El Pla
Comunitari del Baró de Viver, és l’instrument que ens ha d’ajudar a realitzar la segona part d’aquesta posada al
dia. És necessari que el conjunt de veïns i veïnes conjuntament amb les administracions, obrin una reflexió al
voltant del conjunt d’equipaments i serveis (públics i privats) que existeixen al barri, així com respecte a la situació
de la xarxa comunitària i associativa i per exemple, els reptes que suposa la construcció d’apartaments per joves
al barri.
Un cop assolits els grans objectius assenyalats col·lectivament com a barri, cal repensar el conjunt de recursos de
la xarxa comunitària per tal posar-los en relació i revaloritzar-los, optimitzant els que funcionen, i reconduint i
potenciant aquells que manquen o que no generen prou valor social afegit. Cal doncs que ens resituem no en
termes quantitatius de més serveis, si no en termes de millora qualitativa d’aquests serveis.

2.4 Navas: fent barri, construint ciutat
Com s’ha dit i escrit moltes vegades, avui ningú qüestiona que Navas és un barri més de la ciutat de Barcelona,
degut a la seva voluntat col·lectiva de construir una identitat. A cavall del Clot i la Sagrera, el barri de Navas és el
més jove del districte de Sant Andreu, i la seva estructura urbana, continuació de la trama eixample, el defineix
com un barri urbanísticament definit i consolidat.
A diferència d’altres barris del districte, el barri de Navas ha anat guanyant personalitat amb el pas dels anys
sense cap referència històrica, però sí amb la definició d’importants espais públics com elements emblemàtics i
reconeixibles per tothom. En aquest sentit l’actuació municipal ha anat sempre en aquesta línia: la recuperació de
l’espai públic com a àmbit de desenvolupament de la vida comunitària i com a referent fonamental de la
identitat col·lectiva.
Com hem dit, el barri de Navas és urbanísticament un barri molt consolidat i per això el tipus d’actuació que s’ha
de realitzar en l’espai públic té molt a veure amb la qualitat. En aquest sentit, el conjunt format per la nova plaça
Ferran Reyes i el sector Biscaia-Industria ha anat acompanyat de la construcció d’un aparcament soterrani que
ha de resoldre una part del dèficit d’aparcament que té el barri.
Un projecte més petit però que també té la seva importància, ha estat la obertura del carrer Palència. Aquesta
complexa intervenció per les dificultats en la gestió del sòl que han marcat la solució definitiva, ha acabat per
desfer un dels racons més desafortunats del barri. Aquesta obertura, agafa més importància si tenim present que
ens permetrà continuar configurant a l’entorn de la plaça d’Islàndia un sector de cert esponjament en l’espai públic
per tal de seguir pacificant el trànsit i guanyant espai pels vianants.
D’altra banda i degut a la mateixa configuració urbanística que hem comentat, un altre conjunt d’intervencions
importants no tant pel seu abast com per la incidència en la vida quotidiana de veïns i veïnes és aquells que fa
referència al manteniment i a la millora de les infrastructures. La renovació integral de l’enllumenat públic en un
sector molt important del barri, la semaforització d’algunes cruïlles perilloses, i l’estesa de paviment sonorreductor
a molts carrers, han suposat guanyar en tranquil·litat, comoditat i seguretat en indrets concrets del barri. Cal seguir
en aquesta línia i programar inversions com aquestes en aquells espais que ho requereixin.

2.5 Trinitat Vella: cada cop més a prop
El barri de Trinitat Vella està assentat sobre el Turó de la Trinitat. Fou cruïlla de carreteres durant molts anys, i
encara avui l’impacte de grans infrastructures viàries delimiten les seves fronteres. La Ronda de Dalt, l’avinguda
Meridiana, les vies del tren i les autopistes defineixen l’extensió de Trinitat Vella. No obstant això les condicions de
vida dels seus veïns i veïnes actuals no tenen res a veure a les dels seus primers pobladors que pels volts dels
anys vint i trenta començaren a ocupar els terrenys colindants a la Carretera de Ribes, accessibles i propers a la
Barcelona de l’època.
En aquests moments el barri de Trinitat Vella afronta reptes importants. Un cop assolides moltes de les
reivindicacions veïnals que durant els anys setanta es van fixar a l’agenda política i social del barri, el final dels
anys vuitanta i molt especialment la dècada dels noranta ha estat plena de realitzacions que han dotat al barri
d’una xarxa de serveis i equipaments de qualitat alhora que ha significat una millora important del seu espai
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públic.
De la mateixa manera que les infrastructures que envolten Trinitat Vella han suposat un cert aïllament de la resta
de la ciutat, un cop esgotat el sòl a l’interior del barri, a punt de soterrar-se les línies d’alta tensió i definides amb
claredat les seves fronteres ha arribat el moment de fer front als processos de transformació necessaris per
extendre la Trinitat cap a Sant Andreu omplint de ciutat els grans buits urbans ocupats per edificis industrials en
desús o sectors desestructurats que dificulten la relació de Trinitat Vella amb la resta de Barcelona.
Parlem dels entorns de la plaça Andreu i Abelló i del sector del passeig de Santa Coloma. Aquests dos grans
àmbits de transformació, han estat objecte de la deguda planificació, amb la definició de sectors residencials, nous
carrers, zones verdes i la obtenció de sòl públic per a la construcció d’equipaments. Posar en marxa
adequadament aquestes transformacions ha de ser un dels elements que permetin el salt endavant que necessita
el barri.
Així mateix, la planificació per l’espai ocupat per la Presó també suposa una bona oportunitat de resoldre des de
l’interior del barri alguns dels seus problemes històrics. L’esponjament del teixit urbà, la millora de la connectivitat
interna i la construcció d’habitatge protegit que faciliti l’emancipació del joves del barri, són factors importants per
tal situar al lloc que mereix els elements que modificaran substancialment el barri des del punt de vista urbanístic i
social.
L’acció de govern dels darrers quatre anys ha anat molt en la línia del programat per a altres barris de la ciutat. La
reurbanització del carrer Finestrelles o les millores a la plaça de la Trinitat són exemples d’actuacions que
repercuteixen directament en la qualitat de vida dels veïns i veïnes. Cal seguir prioritzant quins són els carrers que
cal reformar peatoanalitzant-los o pacificant el trànsit.
La xarxa d’equipaments i serveis del barri és important tot i que encara manquen alguns de necessaris. En aquest
sentit cal planificar quines són les millores i ampliacions del existents que poden suposar un salt qualitatiu en els
mateixos, alhora que programem la construcció d’aquells que siguin prioritaris per ampliar la xarxa de serveis i
equipaments del barri en funció dels solars disponibles per aquests usos.
Una referència especial requereix la qüestió de l’aparcament. La gran concentració de vehicles i el reduït espai
públic fan necessari plantejar la construcció d’algun aparcament soterrani que doni solució a aquest problema.
En aquest sentit la possibilitat de construir-ne un a sota de la zona verda resultant al carrer Galícia és la opció més
clara, atès que aquest ha de ser un equipament de proximitat i no es pot allunyar del centre del barri.
Un fenomen que no és nou però que si té alguns components diferents en l’actualitat a Trinitat vella és la qüestió
de la immigració. L’arribada de persones de fora de Barcelona està a l’origen mateix del barri i per tant molts veïns
i veïnes recorden encara la seva arribada a Barcelona, les raons i les expectatives que els van fer emigrar del seu
lloc d’origen. És fonamentalment per això i per la fortalesa de la xarxa comunitària del barri, que Trinitat Vella és un
exemple de convivència i integració.

2.6 Sant Andreu de Palomar, arrel de poble, vocació
metropolitana
Sant Andreu de Palomar es torna a trobar a començaments del segle XXI, davant de reptes d’abast tant importants
com els que va afrontar al darrer terç del segle XIX. Llavors va viure com a protagonista principal al conjunt de
Barcelona, el procés de industrialització que va modificar substancialment el seu territori i la seva composició
social. Va passar de seu un poble agrícola a convertir-se en barri industrial, i va passar dels 4.000 habitants de
començaments de segle als gairebé 20.000 de l’any 1900.
Els diferents processos de creixement i transformació van anar definint un barri com el coneixem ara, amb un nucli
històric potent i consolidat i uns eixamples desenvolupats fonamentalment a l’entorn de dos grans vials com són el
passeig de Torras i Bages i la Rambla de Fabra i Puig-Onze de Setembre. En aquests moments els reptes que
com a territori s’han d’afrontar són fonamentalment dos: el creixement residencial a l’entorn de les vies del tren i la
Maquinista i la necessària solució de la vertebració del sector encara avui desestructurat que hi ha entre la plaça
de Mossèn Clapés i la Casa Bloc.
Aquestes dues fites han requerit una intervenció des del govern municipal conduïda fonamentalment a enfortir el
nucli històric d’un costat, i de l’altra garantir una acurada planificació dels nous àmbits residencials, amb nous
carrers i zones verdes i obtenint sòl per a la construcció de nous equipaments.
El conjunt d’intervencions relacionades bàsicament amb la pacificació del trànsit en amplis sectors, han estat
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reformes que van en la línia de valoritzar el teixit urbà consolidat per tal d’afrontar el creixement des d’una posició
forta i amb qualitat de vida impulsant la seva rehabilitació integral. Els propers anys cal seguir amb aquest tipus de
projectes, prioritzant els carrers amb més dificultats d’infrastructures de clavegueram i xarxes de serveis, o bé que
presenten un major grau de deteriorament de voreres i calçades.
Pel que fa als equipaments i serveis i segons les previsions del Pla d’Equipaments del districte, aquest darrers
anys han suposat un salt quantitatiu i qualitatiu molt important per Sant Andreu. La posada en marxa del Centre
Cultural Can Fabra i del teatre Municipal de Sant Andreu en són bona mostra i són equipaments que han de
generar un valor afegit per la vida cultural i associativa del barri, molt més enllà dels serveis estrictament oferts.
Can Fabra és molt més que la Biblioteca del districte i el nou SAT molt més que una sala d’exhibició teatral. Caldrà
seguir avançant en aquest línia i ampliar la xarxa amb nous equipaments i ampliant i millorant els existents.
El barri de Sant Andreu es troba amb un futur a mig termini prou interessant. L’equilibri entre els elements del
passat que el refermen en una forta personalitat, i els de futur que dibuixen un escenari ple d’oportunitats que cal
que lliguem curt, són les premisses bàsiques per poder planificar el desenvolupament dels elements de nova
centralitat i de territori en transformació on s’hi concentraran els focus de l’atenció del conjunt de la ciutat de
Barcelona.

2.7 El Congrés: 50 anys de fortalesa i personalitat
El barri del Congrés és amb tota certesa un d’aquells indrets de la nostra ciutat emblemàtic i irrepetible. Els seus
carrers, els seus edificis, les places i els jardins, configuren un entorn de qualitat i amb una marcada
personalitat. Pioner per l’època en que fou concebut, el barri del Congrés s’acosta al seu cinquantenari en plena
forma i amb alguns reptes que afrontar.
El fet d’haver estat un barri construït en pocs anys sencer, el situen en un moment històric on comença a superar-
se l’envelliment d’aquella primera generació de veïns i veïnes, donant pas a famílies joves que estan apostant per
la qualitat de vida que aquest barri tranquil i ben comunicat, ofereix al conjunt de la ciutat. Aquest moment
generacional de la recent historia del barri del Congrés, ens obliga a un impuls decidit per actualitzar el que en el
seu moment va ser un barri model de ciutat-jardí.
El seu origen el situen però davant dos reptes que estem afrontant en part: d’una banda la manca d’aparcaments
als edificis i per tant el dèficit d’espai estacionament a la via pública, i de l’altra la necessitat d’anar instal·lant
ascensors al conjunt dels edificis. Aquests dos aspectes resulten capdals per tal de completar una oferta atractiva
per a parelles joves que rejoveneixin el barri, i per millorar la qualitat de vida de les persones grans que tenen
dificultats per accedir al seu habitatge.
Pel primer hem donat un important pas endavant amb la construcció de dos aparcaments amb un total de 500
places disponibles, i pel segon cal analitzar quins són aquells aspectes que es poden adaptar a la realitat del barri
del Congrés dels programes que des de l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida s’impulsen per
recolzar les iniciatives de les comunitats de propietaris en la instal·lació d’ascensors als edificis que no en
tenen.
El cas del sector dels Indians, és força diferent. El seu entramat de carrers estrets i sobretot la voluntat de la gent
que hi viu el fan a totes llums mereixedors d’una consideració especial. En aquests sentit les especificitats que
comentàvem per la part estrictament de les Vivendes del Congrés no són tan accentuades. Cal seguir prioritzant
quins són els carrers d’aquest sector que requereixen d’intervencions siguin de pacificació del trànsit sigui de
peatonalització.
Pel que fa als equipaments, la concepció del mateix barri el va dotar d’importants espais de vida comunitària que
són referent per a una part important dels veïns i veïnes del Congrés. No obstant això el Pla d’Equipaments del
districte contempla la necessitat de dotar el barri d’algunes infrastructures de les que és mancat. Els àmbits
cultural i esportiu en són les prioritats, i la manca de sòl disponible per a aquests usos ens obliguen a contemplar
l’espai de les Cotxeres Borbó un àmbit d’oportunitat també pel barri del Congrés, encara que territorialment estigui
al districte de Nou Barris.
D’altra banda, en el terreny comunitari i associatiu, resten algunes coses per fer. Els primers passos donats pel
teixit social organitzat del barri, albiren bones coses i millorant el coneixement mutu i la coordinació entre les
entitats i col·lectius, segur que es defineixen des d’una posició més adient les estratègies de futur per donar
resposta als reptes plantejats.
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3. ESTAT DEL DISTRICTE: algunes dades

3.1 Dades demogràfiques
Un repàs de les dades demogràfiques del nostre districte, i la comparació d’alguns indicadors per cadascun dels
barris ens ajuda a situar-nos adequadament davant la realitat de la població del districte. En aquest sentit, les
grans tendències de ciutat tenen la seva correspondència al districte de Sant Andreu. No obstant hi ha alguns
indicadors que ens assenyalen particularitats territorials que cal tenir present a l’hora de definir les prioritats de
l’acció de govern municipal.

DADES 2001 Barcelona Districte La Sagrera Navas Congrés Sant
Andreu

Baró de
Viver Bon Pastor Trinitat

Vella

# d'habitants 1.505.325 135.281 30.153 21.512 13.388 49.811 2.362 9.778 8.277

% sobre total 100 9 22’2 15’9 9’8 36’8 1’7 7’2 6’1

esperança de vida en néixer 78,12 78,63 79,38 79,38 79,56 79,14 74,72 74,72 76,83

% petita infància (0 a 4 anys) 4’0 3’9 3’5 4’1 1’8 3’8 5’6 4’4 4’5

índex d'envelliment (1) 174 135 120 120 302 124 128 128 108

% estrangera sobre el total de la
població (2) 10’7 7’2 8’1 8’1 6’4 5’2 5’7 5’7 16’7

Índex Desigualtat social ISDS (3) 648 542 697 697 694 672 269 269 377

(1) Població de 65 anys i més/població 0-14 x 100
(2) A gener de 2003
((3) Dades 1996

3.2 L’atenció al ciutadà
Les dues oficines d’atenció al ciutadà de que disposem al districte de Sant Andreu, constitueixen el punt d’accès
immediat i el graó del sistema d’informació més proper als ciutadans i ciutadanes. En aquest sentit, l’adequació
dels espais i la reorganització del servei tant a les instal·lacions de la Seu com del Centre Garcilaso, s’han
dissenyat amb la voluntat de reduir el temps d’espera i millorar l’accés al servei.

OAC 1999 2000 2001 2002

# usuaris Seu 48.833

# usuaris Garcilaso
69.605 53.566 64.831

14.685

mitjana usuaris dia Seu 197

mitjana usuaris dia Garcilaso
282 217 262

59

# Consultes realitzades 32.931 42.753 38.834 40.987

# total tràmits 128.389 150.688 162.012 170.390

Amb el desplegament i posada en marxa del nou reglament de participació, l’Audiència Pública del districte ha
esdevingut un espai de participació valorat pels ciutadans i que ha obert una altra via de contacte directe entre
l’administració i el govern municipals amb el ciutadans i ciutadanes. Des del mes de setembre de 2003 amb la
posada en funcionament d’aquest nou òrgan, s’han recollit 107 intervencions que han plantejat fins a 225
qüestions relacionades amb la neteja, el manteniment, la circulació, la seguretat, etc.
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3.3 Mapa escolar-matriculació
3.3.1 Escoles bressol

Segons les dades de l’informe de preinscripció del curs 2003-2004 i tot i l’increment de l’oferta dels darrers anys
amb dues escoles bressol noves (de 126 places al curs 2001-2002 ,a 225 places pel 2003-2004), l’oferta pública
en aquest nivell educatiu segueix sent del tot insuficient donat que només el 47% de la demanda ha estat atesa.
En aquest sentit és significatiu el fet que tot i incrementar l’oferta d’un curs a un altre en 11%, la demanda ho ha fet
en un 45%. Aquestes dades posen de manifest que tot i ser un nivell d’escolarització no obligatori, els ciutadans i
ciutadanes ho requereixen amb grau creixent.

3.3.2 Infantil i Primària
Pel que fa a les dades de preinscripció per l’ensenyament Infantil i de Primària, el primer que hem d’assenyalar és
que la demanda de places segueix un creixement constant en els darrers cursos degut als canvis demogràfics de
la nostra ciutat. Així, tot i l’increment de l’oferta pública amb l’obertura de tres nous grups al CEIP Sant Pere
Nolasc, el CEIP Bernat de Boïl i el CEIP Joan XXIII, la sub-comissió de matriculació del districte ha hagut de
proposar 152 assignacions d’ofici (respectant sempre els criteris de proximitat i titularitat dels centres)de les quals
46 han estat fora del districte, i d’aquestes només 7 pel que fa al sector públic. En aquest sentit la zona central del
districte (La Sagrera-Sant Andreu) és la que pateix una saturació més important.

EDUCACIÓ escoles
bressol

escoles
primària

centres
secundària

total alumnes
Infantil

total alumnes
primària

total alumnes
secundària

alumnes amb
NEE*

# centres públics 6 16 7 1.640
(50’1%)

3.062
(48’4%) 1.576 (35%) 62

# centres concertats - 12 13 1.629
(49’9%)

3.257
(51’6%) 2.929 (65%) 11

*Necessitats Educatives Especials

3.3.3 Secundària
La situació de l’educació secundària manté un equilibri entre l’oferta i la demanda, amb una capacitat de
creixement en l’oferta pública que ha suposat la consolidació de l’ampliació de línies del curs passat (IES Dr.
Puigvert i CC Arrels) i una nova ampliació a l’IES Alzina que passa a tenir 3 línies pel curs 2003-2004 i que
absorbeix així la major demanda que oferta inicial dels barris de Congrés i La Sagrera.

3.3.4 Alumnes amb Necessitats Educatives Especials
Es defineixen com alumnes amb necessitats educatives especials, aquells que per raons de discapacitat o
situacions socials o culturals desfavorides, requereixen d’una atenció diferent per part dels educadors. L’Equip
d’Atenció Pedagògica del districte (EAP) és l’encarregat d’analitzar aquests casos. Segons les dades de l’informe
de preinscripció del curs 2003-2004, el 79% dels alumnes en aquesta han accedit a centres públics, mentre el 21%
ho ha fet a centres concertats.

3.4 Mapa Sanitari
Segons el Mapa sanitari de la ciutat de Barcelona, el nostre districte està dividit en 6 Àrees Bàsiques de Salut
(ABS), que tot i no coincidir amb la divisió estadística per barris, s’hi aproxima bastant. Aquestes ABS reben el
serveis de 5 Centres d’Assistència Primària (CAP) que funcionen tots segons els criteris de la Reforma Sanitària i
que són: el CAP Maragall, CAP Ciutat d’Elx (Sagrera), CAP Bon Pastor, CAP Trinitat Vella i el CAP Sant Andreu
que dóna servei a dues Àrees Bàsiques de Salut amb els seus respectius Equips d’Atenció Primària, especialistes
i radiologia.

En els propers mesos entrarà en funcionament el nou CAP de la Sagrera al carrer Garcilaso amb una millora
notable pel que fa la disponibilitat d’espais per oferir el servei. Així mateix, el Consorci Sanitari de Barcelona està
valorant la necessitat d’un nou CAP al barri de Sant Andreu, degut al creixement residencial de l’ABS 9G.

3.5 Prevenció i seguretat
L’activitat de la Unitat Territorial de la Guàrdia Urbana del districte de Sant Andreu, comprèn un ventall d’activitats
molt diverses. En aquest sentit, la implantació de dos mecanismes de coordinació com la Taula de Policia
Administrativa (amb els Serveis Tècnics del dte.), i la Taula de Coordinació Policial (amb el Cos Nacional de
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Policia), han permès una evolució molt positiva en els darrers anys respecte a fenòmens que afecten a la
convivència i el compliment de les ordenances municipals, i aquells referents a la seguretat i la prevenció.

Així mateix, l’activitat relativa a la regulació de la circulació ha donat resultats importants com la reducció en un
7’7% de l’accidentalitat en l’últim any, així com la reducció del nombre de proves d’alcoholemia amb resultat positiu
que han passat a significar del 11’8% al 3’4% de les proves realitzades.

GUÀRDIA URBANA 1999 2000 2001 2002 evolució
2001/2002

# actuacions en accidents* 548 570 666 618 -48

# denúncies per infracció trànsit 46.306 31.320 51.966 58.257 +6.261

# vehicles recuperats de robatori 87 88 91 116 +25

# inspecció de compliment d'ordenances 4.740 14.293 14.567 +274

# delictes i faltes contra la propietat - 403 562 320 -242

# delictes i faltes contra la seguretat - 328 400 140 -260

# detencions - 84 93 81 -12

*només en accidents amb ferits
Pel que fa a l’activitat relativa a l’educació vial, el programa adreçat als centres educatius del nostre districte, està
molt consolidat i manté un nombre constant tant de centres adherits com d’alumnes participants, el que suposa un
element fonamental en la tasca preventiva d’aquelles conductes de risc relacionades amb la vialitat dels escolars,
com a vianants i com a futurs conductors.

EDUCACIÓ VIAL 1999 2000 2001 2002 evolució
2001/2002

# escoles participants 29 25 28 25 -3

# alumnes participants 3.128 3.213 3.076 3.087 +11

3.6 Cultura i esport
El conjunt de l’oferta esportiva al nostre districte és àmplia i estesa per tot el territori. En aquest sentit la xarxa
d’instal·lacions públiques i privades configuren un mapa divers on el pes de les instal·lacions municipals és
predominant. En aquest sentit són referents fonamentals els Complexes Esportius Municipals de Trinitat vella i Bon
Pastor, així com la influència que per la seva proximitat genera al nostre territori el Complex de Can Dragó.
Cal destacar que el conjunt d’instal·lacions esportives municipals són gestionades per entitats esportives del
districte mitjançant acords de gestió que suposen un grau de corresponsabilitat i compromís que optimitzen l’ús
social d’aquests equipaments.

ESPORTS 1999 2000 2001 2002 evolució
2001/2002

# instal·lacions municipals (/) 13 13 13 11 -15.38%

# usuaris IMES 9.092 23.271 13.367 18.846 40.99 %

# usuaris del Programa de Promoció esportiva 1.520 3.473 3.923 4.376 + 11.55%

La xarxa d’equipaments culturals de titularitat municipal està configurada fonamentalment pel conjunt de Centres
Cívics i la Xarxa de Biblioteques, en la qual la Diputació de Barcelona té un paper destacable com a Administració
competent. En aquest punt el trasllat de la Biblioteca Ignasi Iglesias, al Centre Cultural de Can Fabra ha suposat
un salt quantitatiu i qualitatiu molt important, suposant una ampliació de la oferta i dels serveis molt gran. En
aquest sentit, la construcció de la Biblioteca de Bon Pastor i la seva posada en marxa prevista per la tardor del
2004, significarà un pas més en l’extensió de la xarxa de biblioteques al nostre districte.
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BIBLIOTEQUES 1999 2000 2001 2002 evolució
2001/2002

m2 de biblioteca pública 1.800 1.800 1.800 3.785 + 110.28%

# hores de servei de biblioteca 2.323 2.979 3.114 3.372 + 8.28%

# visitants de la biblioteca pública 245.959 287.725 261.962 346.923 + 32.43%

# préstecs realitzats 141.010 172.416 170.687 214.320 + 25.56%

Una altra xarxa d’equipaments culturals i amb una evolució històrica interessant, és la configurada pels Centres
Cívics. Al districte tenim un total de 5 centres cívics, als que hauríem d’afegir el Centre Garcilaso, el Casal de Barri
del Congrés i el Centre Cultural de Can Fabra, tot i que aquests últims amb elements clarament diferenciadors
respecte la xarxa de Centres Cívics. En aquest sentit, les particularitats de cadascun dels Centres els han definit
com equipaments totalment adaptats a la realitat de cada barri, i mentre en uns casos predominen els usos
associatius i de suport a la xarxa associativa, en d’altres predominen activitats de suport a la creació o a les
iniciatives de caràcter comunitari.

CENTRES CÍVICS 1999 2000 2001 2002 evolució
2001/2002

despesa general 947.476,29 882.264,10 800.206,16 896.390,88 + 12.02%

# usos associatius 3.657 4.633 4.676 4.834 + 0.38%

# usuaris als tallers 2.137 3.289 2.805 2.432 - 13.30%

El cas del Centre Garcilaso és emblemàtic, atès que allotja diferents serveis però amb una voluntat definida de
ser un centre de referència per als joves del districte. En destaquem els Bucs d’Assaig Musical (amb més de 500
grups i fins a 2.200 músics usuaris l’any 2002), el Punt d’Assessorament Acadèmic (amb 1.300 usuaris l’any 2002)
i el Viver de projectes Juvenils co-gestionat per la Taula de Joves del districte de Sant Andreu.

Un equipament incorporat recentment a la xarxa cultural municipal del districte és el saT!-Sant Andreu Teatre.
Aquest està sent la seva primera temporada de moment podem avançar que els programes de teatre per a les
escoles (tant de primària com de secundària) estan assolint un notable èxit amb més de 5.000 escolars inscrits.
Per tenir però, la visió de conjunt de l’àmbit cultural del districte, no podem oblidar que hi ha un bon nombre
d’equipaments privats que realitzen una tasca molt important amb grans esforços per fer viable ala seva gestió.
Parlem d’elements com la Nau Ivanow a la Sagrera, Els Catalanistes, l’Ateneu Obrer, el Hogar Castellano-leonés,
el Casal Catòlic o la Lira a Sant Andreu, l’Agrupació Congrés al barri del Congrés i d’altres d’un abast més reduït.
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El suport a les iniciatives del conjunt d’entitats i associacions del districte és una prioritat que valoritza la proximitat
del govern municipal. Són moltes les activitats que el teixit social dels nostres barris generen al llarg de l’any, i
l’esforç que des del districte s’ha fet per recolzar totes les propostes és important pels recursos materials i humans
que s’hi aboquen.

PROMOCIÓ SOCIAL 1999 2000 2001 2002 evolució
2001/2002

# assistents als espais de participació 161 487 488 674 + 38,1%

# subvencions concedides 129 132 144 129 -10,41%

import de les subvencions concedides 192.944,02 192.277,60 198.094,49 212.062,22 + 7,05 %

despesa en infrastructures i serveis 122.206,80 111.187,24 109.684,71 120.508,27 + 9.87%

3.7 Serveis socials d’atenció primària
Els serveis socials d’atenció primària són una de les peces fonamentals d’accés als serveis de benestar a la nostra
ciutat. La seva actuació és estratègica tant en la provisió de determinats serveis com per la seva missió
canalitzadora de les demandes dels ciutadans cap al conjunt de serveis i recursos especialitzats. El paper de porta
d’entrada que la xarxa de Centres de Serveis Socials juga als nostres barris es fonamenta en el principi de la
proximitat. Des d’aquesta proximitat al ciutadà és des d’on la intervenció dels serveis socials resulta més eficient
alhora que permet la definició d’estratègies que més enllà dels individus s’adreça a la comunitat.

INDICADORS SS.SS 1999 2000 2001 2002 evolució
2001/2002

despesa en ajuts econòmics 59.434,00 59.054,00 66.113,47 54.353,21 -17,7%

# ajuts econòmics 663 632 703 541 -23%

# casos atesos 2.556 3.354 3.091 3.557 +15%

# usuaris de PIRMI 265 266 261 374* 113*

despesa d'atenció domiciliària 121.294,00 325.305,00 458.640,15 431.488 -5,9%

# famílies acollides a l'atenció domiciliària 143 237 257 355* 98*

# sol·licituds d'alarma telefònica 44 31 26 25 -1

# alarmes telefòniques instal·lades 116 151 156 150 -6

# arranjaments a la llar 16 20 23 21 -2
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3.8 Manteniment, gestió de residus i verd urbà
Els canvis introduïts en tot el capítol de neteja i gestió de residus l’any 2001, han suposat un salt quantitatiu i
qualitatiu en tots aquests serveis. En el cas del nostre districte la posada en serveis del Punt Verd del Bon Pastor,
el Punt Verd de barri i els Punts verds mòbils, han estat una novetat important que l’any 2002 van permetre recollir
un total de 2.370 tones de residus. Així mateix, la introducció de la recollida orgànica de forma progressiva també
ha estat un avenç significatiu en la recollida selectiva als nostres barris.

contenidors
de brossa
selectiva

tones recollida
selectiva

Quilos-
dia/habitant

Residus

m2 recobriment
sonorreductor i

renovació
paviment

arbrat viari
jocs infantils i
instal·lacions

d’oci

1999 392 3.201 1’18 29.284 14.535 143

2000 441 3.392 1’20 24.592 15.319 154

2001 479 3.958 1’15 52.836 15.319 176

2002 477 4.227 1’05 63.353 15.858 165

3.9 Equipaments i serveis per la gent gran
La xarxa d’equipaments i serveis per la gent gran agrupa dos tipus d’equipaments, aquells orientats a la promoció
social de la gent gran (casals i esplais) i aquells que ofereixen una Atenció social especialitzada (centres de dia,
residència i apartaments).
En aquest darrer apartat la legislació vigent fixa que els paràmetres de càlcul de necessitat són: 30 places de
centre de dia per cada 25.000 habitants, 3’5 places residencials per cada 100 persones de més de 65 anys i 30
apartaments amb serveis per cada 25.000 habitants. Segons aquests paràmetres, la oferta pública d’aquests
serveis al districte de Sant Andreu hauria de consistir en: 162 places de centre dia, 925 de residència i 162
apartaments amb serveis.

2003 centres públics centres privats places
públiques

places
concertades

places
privades

casals de gent gran 7 ( +1 en
construcció) 3 - - -

centres de dia 2 2 40 25 15

residències (1 en construcció) 5 0 150 200

apartaments amb serveis (1 programat) 0 0 0 0

3.10 Habitatge públic i protegit
La construcció d’habitatge públic i protegit ha estat un dels objectius fonamentals de l’acció de govern dels darrers
anys. El nostre districte és escenari d’una gran transformació que suposarà un creixement del teixit residencial que
caldrà aprofitar també per la construcció d’habitatge públic i protegit. No podem oblidar tampoc, que el
desenvolupament dels processos de transformació d’abast més reduït com els Plans Especials de Reforma
Interior, suposen també la creació de nou teixit residencial generant segons les normatives urbanístiques,
habitatge públic i protegit.
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Així mateix, els programes municipals d’habitatge de lloguer per a joves i d’apartaments per gent gran com
instruments adreçats a la població amb més dificultats d’accés a l’habitatge de la nostra ciutat, també tenen
importants concrecions al districte de Sant Andreu.

2003 habitatge de lloguer
per a joves

apartaments per
gent gran règim especial preu taxat

en construcció 225 - 60 50

programat 524 70 150 200

planificat 350 200 1.400

3.11 Activitat econòmica
L’oferta comercial als barris del districte és àmplia i heterogènia. Als tres mercats municipals i un de privat, cal
afegir dos eixos comercials que constitueixen una oferta comercial organitzada i que es vertebren al voltant del
carrer Gran i la Rambla de Fabra i Puig al barri de Sant Andreu, i a l’entorn del passeig Maragall als barris de
Navas i el Congrés. Aquestes dues experiències nascudes de l’associacionisme comercial són bona mostra de la
idoneïtat de l’organització del comerç de barri.

ESTABLIMENTS 2002 Districte La Sagrera-
Navas Congrés Sant

Andreu
Bon Pastor-

Baró de
Viver(2)

Trinitat
Vella

Alimentació 820 289 72 319 107 33

Equipament a la persona 496 115 44 184 131 22

Equipament a la llar 318 92 44 131 41 10

Oficina i mecànica 132 46 16 52 16 2

Papereria i llibreria 123 44 16 53 8 2

Productes químics(1) 224 74 24 82 35 9

Material de transport 75 37 7 20 10 1

Altres 317 98 29 135 40 15

TOTAL 2.505 795 252 976 388 94

INDEX COMERÇ/HAB.X100 1’8 1’5 1’8 1’9 0’9 (3) 1’1
(1) drogueria, perfumeria, farmàcia
(2)  inclou CC Maquinista
(3) excloent els 277 comerços del CC Maquinista

D’altra banda, el Polígon Industrial del Bon Pastor suposa la implantació en el territori del districte de Sant
Andreu d’un teixit productiu important i que conté un total de 414 empreses que generen ocupació per més de
10.000 treballadors, i que per tant són una font de riquesa fonamental a la nostra ciutat.
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4. LÍNIES ESTRATÈGIQUES GENERALS PAD 2004-2007

4.1 Al servei de les persones, un compromís amb els ciutadans i
ciutadanes
El conjunt de polítiques de benestar social són aquelles que generen serveis i recursos adreçats directament a
millorar les condicions de vida dels ciutadans i ciutadanes. Degut a aquesta incidència tant directa, la definició
d’aquestes actuacions és fonamental per tal de corregir desigualtats i garantir uns estàndards de qualitat de vida
que arribin al major nombre de la població possible. En aquest sentit, son tant importants aquells programes
d’atenció social adreçat a persones amb necessitats especials, com aquells relacionats amb la promoció social i
vinculats al desenvolupament dels projectes de vida dels ciutadans i ciutadanes.
En el terreny de l’atenció social, la xarxa de serveis municipals que gestionen el conjunt de recursos i serveis
adreçats als sectors de la població amb especials necessitats, són la base territorial sobre la qual garantim la
proximitat i l’accés al conjunt de la població. L’atenció primària dels serveis socials és la base sobre la qual
fonamentem bona part de les polítiques de benestar a la nostra ciutat. Per això cal que el conjunt de l’atenció
domiciliària, l’atenció individualitzada i la familiar disposi dels recursos necessaris per a cada cas.
Pel que fa la promoció social, la intervenció municipal parteix de dos elements bàsics: la xarxa d’equipaments i la
complicitat amb la societat civil a l’hora de potenciar les iniciatives que es generen a cadascun dels barris. Els
Casals de Gent Gran, els Centres Cívics, les Biblioteques, les instal·lacions esportives, i un gran ventall d’espais
motor d’activitat comunitària són els elements bàsics de l’acció del govern municipal. Mitjançant la millora de
cadascuna de les xarxes l’acció de govern municipal assolirà els objectius en aquest apartat.

4.2 Desenvolupament del Pla d’Equipaments del districte
Continuar assolint i actualitzant les previsions de del Pla d’equipament dels districte, seguirà sent una de les
prioritats de l’acció de govern tant en el terreny de la planificació i la cessió de sòls com en la inversió municipal
directa, sense oblidar aquelles intervencions que corresponen a l’ampliació i millora de serveis existents.
En aquest sentit, i davant dels importants canvis que el desenvolupament urbanístic ha d’introduir al nostre territori
en els propers anys caldrà elaborar una nova planificació amb un horitzó temporal 2004-2010. Cal seguir ampliant
la xarxa d’equipaments de proximitat especialment en aquells sectors on el desenvolupament urbanístic genera
nou teixit residencial i en aquells indrets mancats d’algun equipamanet concret.
Especial importància tenen el conjunt de recursos i equipaments adreçats a la gent gran. Cal seguir apostant per
l’ampliació del servei d’ajuda domiciliària que permet el manteniment de les persones grans en el seu entorn
familiar i comunitari. No obstant els centres de dia i les residències són equipaments necessaris per a aquelles
persones grans amb un important grau de dependència i per tant cal seguir ampliant la xarxa d’aquests
equipaments posant sòl a disposició de l’administració competent.
Un altre element prioritari és la revisió del Mapa Escolar. En aquest sentit cal que aquest instrument de
planificació faci una revisió del mapa escolar als barris de Sant Andreu i la Sagrera a l’entorn del projecte de
transformació que s’està produint amb un creixement residencial important. Aquesta nova realitat fa necessari que
la planificació de nous centres educatius esdevingui un dels eixos fonamentals del Pla d’Equipaments del districte
de Sant Andreu.
El Pla de Biblioteques i el Pla d’escoles Bressol, són instruments de planificació del conjunt de la ciutat que ens
estan ajudant a configurar xarxes d’equipaments educatius i culturals que multipliquen les possibilitats dels actuals.
En aquest sentit caldrà que la definició de nous objectius i nous equipaments en aquests dos àmbits, es faci tenint
molt present la xarxa existent i com un nou equipament amplia la oferta i reforça l’acció de la resta.

4.3 Proximitat, comunitat, convivència i participació
Més enllà d’una divisió administrativa i d’organització interna municipal, la configuració territorial de la nostra ciutat
en 10 districtes i el desenvolupament de les seves corresponents estructures des centralitzades, l’existència dels
districtes municipals respon fonamentalment a la voluntat política d’acostar l’Ajuntament als ciutadans i ciutadanes.
El principi bàsic de la proximitat és el motor del desenvolupament d’estructures de gestió més properes al territori i
a la comunitat, i que fa possible un major grau de complicitat tant en la generació de programes i projectes com en
la orientació de la gestió cap al ciutadà. En aquest terreny l’Ajuntament de Barcelona ha estat pioner i cal que
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seguim avançant fent de la participació un valor fonamental per al govern de la ciutat. Així el conjunt d’òrgans de
participació, entre els que podem destacar l’Audiència Pública com exemple d’accessibilitat i transparència, són
bons instruments.
La proximitat a la gent i a les seves inquietuds ens dóna un grau de coneixement del territori que ens permet
adequar la intervenció municipal a la realitat de cada barri, de cada racó, de forma que la capacitat de genera
recursos amb la voluntat de millorar la convivència i la qualitat de vida de veïns i veïnes, és molt gran. En aquest
sentit, projectes com el Pla de Futur del Bon Pastor o el Pla Comunitari de Baró de Viver són un exemple
d’aquestes actuacions que han arribat a formalitzar-se d’aquesta manera.

4.4 El repte de la sostenibilitat, una aposta per la qualitat
Un dels reptes més importants que el conjunt de les societats avançades estan afrontant en aquests inicis del
segle XXI és la incorporació de la sostenibilitat als valors que fonamentes les bases de la convivència i els
models de creixement i de provisió de béns i serveis. Les ciutat en aquest punt. són escenaris centrals donat que
concentren la major part de la població mundial.
Les ciutats i per tant els barris, ha de respondre amb accions concretes que vagin avançant en la línia de
contribuir, per exemple, a la millora de l’entorn ambiental urbà, a l’adaptació de les conductes envers la producció i
el tractament de residus, a l’obtenció d’energies renovables i a la reorientació de les conductes relatives a la
mobilitat.
Aquestes i altres propostes desenvolupen les línies de treball assenyalades a l’Agenda 21 del districte de Sant
Andreu que és l’instrument consensuat amb el teixit associatiu que ha fixat les prioritats pel nostre districte.

4.5 Potenciació de l’activitat econòmica: indústria, comerç i serveis al
segle XXI
El districte de Sant Andreu acull el darrer polígon industrial tradicional que resta a la ciutat de Barcelona. Els
processos de transformació engegats a altres sectors industrials de Barcelona fa del Polígon Industrial del Bon
Pastor la darrera reserva de sòl industrial tradicional. La seva articulació amb sectors residencials com el barri del
Bon Pastor o el Baró de Viver, l’atorguen unes característiques diferents. Per això i per la necessitat de mantenir el
teixit productiu que resta a la nostra ciutat, des del govern municipal fem una aposta decidida per l’actualització
del teixit productiu del Polígon del Bon Pastor.
L’altre gran element relatiu a l’activitat econòmica i que ha estat objecte d’una atenció especial des de l’acció de
govern municipal és el comerç. Aquest tipus d’actuació és coherent amb la iniciativa dels comerciants associats
que estan convertint-se en elements fonamentals de la intervenció rehabilitadora als barris del districte. Cal seguir
impulsant aquestes iniciatives, i molt especialment cal endegar dinàmiques que permetin extendre la fórmula
exitosa que ha fet del carrer Gran de Sant Andreu el segon eix comercial més important de Barcelona.
La implantació de teixit productiu terciari al nou teixit urbà és una gran oportunitat pels barris de l’entorn. La
creació d’un bon nombre de llocs de treball en aquests sectors permetrà recuperar una bona part d’aquells que
l’antiga indústria implantada al nostre territori. L’impacte social que aquella activitat productiva va generar al seu
entorn ens permet preveure que aquesta nova indústria dels serveis, també ha de marcar socialment el
desenvolupament futur dels barris del districte de Sant Andreu.

4.6 Espai públic de qualitat
Cal seguir actuant en la millora de l’espai públic com a instrument mitjançant el qual enfortir el teixit urbà consolidat
millorant la qualitat de vida de les persones que hi viuen. Les intervencions al conjunt del barris que prioritzen la
seguretat i la comoditat dels vianants redistribuint l’espai destinat als vehicles i als vianants, i afavorint l’activitat
comercial, són una línia estratègica que cal seguir desenvolupant al conjunt del territori.
En aquest punt un criteri bàsic en la priorització de les intervencions és la posada en relació de l’espai públic
amb el privat. Per això moltes de les intervencions de reforma i renovació urbanística han anat en la línia
d’adequar els carrers i places des del punt de vista de les persones, i cal que seguim definint l’espai públic a
l’entorn de determinats equipaments amb un tractament especial que els ha potenciat com a tals i ha facilitat el seu
accés des dels paràmetres de la seguretat i la comoditat.
Una altra línia de treball en aquest terreny és la que fa referència a la necessària actualització de determinats
espais públics del districte. En moltes ocasions ens trobem davant de la necessitat de programar intervencions que
no requereixen una reurbanització complerta, atesa la idoneïtat dels elements bàsics, però que en canvi fan
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imprescindible la programació d’actuacions relacionades amb el manteniment integral de paviments, xarxa d’
enllumenat o elements de verd. Seguirem avançant en aquesta línia programant actuacions d’aquest tipus.

4.7 Impuls al desenvolupament dels processos de transformació
Tant important com la gran transformació del corredor ferroviari Sagrera-Sant Andreu és el desenvolupament
d’aquelles transformacions més petites que permetin la reforma de sectors desestructurats a l’interior del barris.
Bon Pastor, Trinitat Vella i Sant Andreu tenen sectors que necessiten una reordenació per tal garantir la
connectivitat interna de cada barri i facilitar la transformació d’espais en desús en nous habitatges, noves zones
verdes, i equipaments que garanteixin la vertebració del territori. Especial significació per l’abast de la
transformació, tenen els casos de les Cases Barates del Bon Pastor, i el que afecta a la Presó de Trinitat Vella.
En els darrers anys els esforços s’han concentrat en la definició del planejament urbanístic que a posat les bases
d’aquests processos. Els propers quatre anys han de suposar el desenvolupament i per tant l’execució d’aquestes
previsions transformant el territori i actualitzant els seu ús a les necessitats de cadascun dels sectors dels barris
afectats.

4.8 Infrastructures, nova centralitat, habitatge i el Pla Sant Andreu-La
Sagrera.
La transformació del corredor ferroviari que va del Nus de la Trinitat a la plaça de les Glòries i els antics sectors
industrials adjacents, suposa a hores d’ara la incorporació al teixit urbà de la ciutat dels darrers espais
obsolets i sense ús dins del terme municipal de Barcelona. La idea fonamental del Pla és omplir de ciutat els
espais industrials i de sistemes en desús, sobre la base de garantir un acurat equilibri entre habitatges, carrers,
zones verdes i equipaments, amb el cobriment de les vies i la construcció d’un parc lineal com a element
vertebrador.
El desenvolupament del sector de l’estació de la Sagrera suposa definitivament la superació de la frontera
ferroviària que històricament ha separat la Sagrera i Sant Martí. La construcció d’habitatges a la zona de
l’actual baixada de la Sagrera, la concentració de serveis terciaris en els edificis situats sobre l’estació i la pròpia
estructura de la mateixa, garantiran l’acostament dels dos barris i la permeabilitat necessària del conjunt.
El parc lineal que es construirà sobre la cobertura de les vies i els seus marges, haurà de ser objecte de projectes
d’urbanització consensuats i que responguin a les necessitats de cadascun dels trams. És evident que les
dimensions del corredor Sant Andreu-La Sagrera permetran fer diferents tractament de l’espai a fi de ubicar alguns
equipaments de la mateixa manera que es va fer amb les Rondes els anys pre-olímpics. Una qüestió que
requereix un tractament molt acurat és la configuració de la xarxa viària que ha de organitzar els accessos i la
circulació de l’àmbit.
La definició d’aquest conjunt, com una àrea de nova centralitat pel conjunt de l’àmbit metropolità, suposa algunes
oportunitats pels barris de l’entorn. Cal aprofitar-les tot incorporant elements que més enllà de les infrastructures
de transport públic, com la mateixa Estació Intermodal de la Sagrera o la línia 9 del Metro, projectin valor afegit a
l’entorn urbà més immediat, com per exemple generant llocs de treball, equipaments de caràcter metropolità o
d’altres d’influència més local.
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5. OBJECTIUS ESPECÍFICS PAD 2004-2007
5.1 Al Servei de les persones: un compromís amb els ciutadans

5.1.1. El serveis socials d’atenció primària proporcionen una sèrie de recursos que cal
optimitzar. L’atenció domiciliària, l’atenció individualitzada i familiar, i els programes
adreçats a la prevenció i atenció social col·lectiva, són els grans àmbits d’intervenció.

♦ Incrementar cadascun d’aquests recursos en funció de les realitats de cada
barri i amb els criteris del conjunt de la ciutat.

5.1.2. La gent gran és un sector de la població que requereix una doble actuació des del
govern municipal. La primera és la provisió dels serveis assistencials i la segona és la
promoció de programes que generin una oferta cultural i lúdica que contribueixi a fer
aquesta etapa de la vida plena, activa i participativa

♦ Incrementar els recursos adreçats a l’ajuda a domicili i la teleassistència.
♦ Impulsar els equipaments i programes de promoció social de la gent gran
vinculats a les entitats del Consell de la Gent Gran.

5.1.3. Pel que fa a la gent jove, en els darrers anys hem fet un pas endavant molt important,
definint un equipament de districte com és el Centre Garcilaso, i una entitat de segon nivell
com la Taula de Joves, com el referent per al conjunt de joves tant pel que fa a l’oferta de
determinats serveis, com en l’àmbit de la participació.

♦ Impulsar la consolidació de les Taules d’Iniciatives Juvenils del Bon Pastor,
Trinitat Vella i Baró de Viver.
♦ Ampliació dels àmbits d’assessorament del Punt d’Informació Juvenil del
Centre Garcilaso en temes com l’Habitatge o la orientació laboral.

5.1.4. Un dels àmbits on cal seguir avançant és en el de les polítiques de gènere. El Programa
Municipal per a les dones ha suposat un salt endavant pel que fa a la definició d’una visió
transversal de les polítiques d’igualtat.

♦ Impulsar la ubicació un Punt d’Informació i Assessorament per a les Dones
al nostre districte.
♦ Promoure la visibilització del paper de les dones.
♦ Donar continuïtat al projecte de Vida Quotidiana a la Sagrera.

5.1.5. La pràctica esportiva conté tot un seguit de valors socials relacionats amb la salut i
l’educació en el lleure que a Barcelona han agafat una rellevància important. En aquest
punt és fonamental que seguim amb els programes que acosten i socialitzen la pràctica
esportiva al conjunt de sectors de la població. El Pla Estratègic de l’Esport, és el
programa consensuat i participat pel conjunt d’actors del món de l’esport a la nostra ciutat,
que ens orientarà durant els propers anys.

5.1.6. La fortalesa de l’activitat cultural als barris del nostre districte és realment significativa. El
teixit associatiu cultural de Sant Andreu i el diferents programes municipals, garanteixen un
calendari de festes majors i tradicionals important i una programació anual rica i diversa.

♦ Impulsar l’establiment dels programes culturals municipals com a motors de
coordinació del teixit cultural.
♦ Impulsar la vinculació del nostre territori amb els grans esdeveniments
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culturals de la ciutat com pugui ser la Mercè o el Grec.
5.1.7. La nostra ciutat ha fet des de fa molts anys una aposta clara i decidida per l’educació

com un dels elements fonamentals per extendre la igualtat d’oportunitats a tots els barris i
per construir els valors cívics i de ciutadania.

♦ Impulsar la definició d’estratègies que permetin posar a l’abast de la
comunitat educativa els recursos necessaris per mantenir la qualitat de
l’ensenyament i garantir una acurada integració de la nova immigració.
♦ Impulsar i recolzar les iniciatives de promoció del hàbits democràtics i la
cultura de la participació als centres de secundària del districte.

5.1.8. Afrontar des de la proximitat la inserció laboral dels joves passa per potenciar els
elements propis de cadascun dels territoris pel que fa a les entitats i institucions que es
dediquen a aquesta tasca amb la gestió de programes de garantia social o tallers-escola
que combinen en la seva intervenció la formació i el treball. Cal que tots els agents
implicats treballin coordinadament i aquest és un dels nostres reptes.

5.1.9. Els programes que de forma específica hem d’adreçar a les persones amb
discapacitat del nostre districte, passen per impulsar la millora de l’accessibilitat tant física
com comunicativa.

♦ Adequació dels equipaments municipals amb els recursos tècnics que
facilitin l’accessibilitat comunicativa a les sales d’actes, als actes públics i en els
mitjans d’informació.
♦ Impuls i renovació de la campanya de millora de l’accessibilitat als
comerços.

5.2 Desenvolupament del Pla d’Equipaments del districte
5.2.1. Revisió i actualització del Pla d’Equipament del districte amb un nou horitzó temporal

2004-2010, i incorporant, en la mesura del possible, les previsions de disponibilitat de sòl
obtingudes del desenvolupament urbanístic previsible a mig termini.

5.2.2. L’àmbit educatiu és una de les prioritats per aquest mandat municipal e relació al Pla
d’Equipaments. Cal fer la revisió del Mapa Escolar del districte en l’àmbit de
l’ensenyament obligatori que ens permeti anticipar els efectes del creixement residencial
com a fenomen propi del districte i el demogràfic comú al conjunt de la ciutat pel que fa
l’educació Infantil i de Primària.

♦ P.ex: Impulsar la construcció del CEIP Eulàlia Bota al solar de les antigues
Casernes de Sant Andreu.
♦ Impulsar la ubicació del Centre d’Ensenyament de Primària Adaptada Oriol
Martorell a les instal·lacions del carrer Berenguer de Palou.
♦ Impulsar la ubicació del Centre d’Ensenyament Superior d’Arts Plàstiques i
Disseny Llotja, a les instal·lacions del carrer Berenguer de Palou.

5.2.3. En l’ensenyament no obligatori i pel que fa les Escoles Bressol, cal seguir ampliant la
xarxa municipal començant per la posada en funcionament de la del Parc de la Pegaso al
barri de la Sagrera.

♦ P.ex: Construcció duna Escola Bressol adjunt al CEIP Bernat de Boïl al Bon
Pastor.
♦ Programació de noves construccions al barri del Congrés i a Sant Andreu (a
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Casernes conjuntament amb el CEIP).
♦ Estudi de la renovació de l’EB El Tren a Trinitat Vella.
♦ Impulsar la recuperació d’una oferta pública de Cicles Formatius, tenint molt
present la oportunitat que suposa en el terreny laboral el polígon industrial del
Bon Pastor.

5.2.4. Un element important i que pot generar la multiplicació d’oportunitats pel que fa a la
disponibilitat d’equipaments esportius i infrastructures culturals, és una adequada
rendibilització dels equipaments escolars fora dels horaris lectius. En aquest sentit la
regulació dels usos d’aquests espais és un element fonamental.

5.2.5. L’educació en el lleure dels infants és un element que també cal considerar i per això
els recursos i serveis adreçats als nens i nenes mereixen una consideració especial en la
disponibilitat d’espais adients i projectes educatius de qualitat.

♦ Promoció de les associacions educatives en l’àmbit escolar.
5.2.6. Pel que fa al sector cultural, la xarxa d’equipaments i serveis del districte ha fet un salt

endavant considerable. per seguir avançant en aquest procés és necessari seguir
desenvolupant el Pla de Biblioteques

♦ Construcció de la Biblioteca del Bon Pastor
♦ Programació de la construcció de la Biblioteca de Trinitat Vella

5.2.7. En el terreny esportiu, la xarxa d’equipaments és prou important però cal que definim
alguns projectes que mitjançant la millora o l’ampliació de les instal·lacions existents,
puguem donar també en aquest sector un salt endavant.

♦ Reequilibri de la xarxa d’Instal·lacions Esportives Municipals cap al sector
Sagrera-Navas-Congrés.
♦ Planificació del futur de les instal·lacions de l’antiga AIS.
♦ Construcció d’un nou gimnàs al Complex Esportiu Mpal. Trinitat Vella.

5.2.8. L’Atenció Primària dels Serveis Socials són una de les bases de la política de benestar.
Cal que la xarxa dels Centres de Serveis Socials disposi d’equipaments de qualitat

♦ Trasllat i ampliació dels Centres de Serveis Socials de Sant Andreu i de Bon
Pastor.

5.2.9. El conjunt d’equipaments adreçats a la gent gran requereixen d’una ampliació que
ens permetin prioritàriament acostar-nos a les ràtios recomanades pel que fa a les
residències per gent gran i descongestionar els casals de gent gran de què disposem
actualment.

♦  Definició d’una estratègia coordinada per la posada en funcionament de la
Residència per a Gent Gran de la Sagrera.
♦ P.ex: Cessió del sòl per la construcció d’una Residència al barri del Bon
Pastor i una altra al sector de les Casernes de Sant Andreu.
♦ P.ex: Construcció d’un nou casal a la plaça de Mossèn Clapés, ampliació del
CGG de Navas i recerca d’alternatives a l’actual local del CGG de La Palmera.

5.2.10. El creixement residencial a determinats sectors del nostre districte requereixen una
revisió del Mapa Sanitari per tal de garantir la qualitat del servei amb la màxima proximitat
possible als serveis propis de l’Atenció Primària.
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♦ P.ex: Impulsar la construcció d’un nou CAP al sector de les Casernes de
Sant Andreu.

5.2.11. El nostre districte disposa d’un conjunt d’elements arquitectònics que configuren un
patrimoni històric que cal potenciar des del punt de vista de la promoció del seu
coneixement, i des de la promoció d’accions que impulsin la rehabilitació d’aquells
elements que així ho requereixin.

♦ Recuperació de les restes de l’antic Molí del Rec de Sant Andreu.
♦ Impuls i millora dels programes de divulgació històrica que el Centre de
Recursos Pedagògics ofereix als centres educatius del districte.

5.2.12. La disponibilitat de sòl qualificat d’equipament al nostre districte és una oportunitat
també per impulsar la construcció d’equipaments de caràcter metropolità (sanitaris,
educatius, universitaris, de recerca, etc.) que generin centralitat i permetin el reequilibri a
l’interior de la nostra ciutat.

5.3 Proximitat, comunitat, convivència i participació
5.3.1. El Pla Comunitari del Baró de Viver, és l’instrument que ens ha d’ajudar a realitzar la

segona part d’aquesta posada al dia. És necessari que el conjunt de veïns i veïnes
conjuntament amb les administracions, obrin una reflexió al voltant del conjunt
d’equipaments i serveis (públics i privats) que existeixen al barri.

5.3.2. Cal mantenir el seguiment del Pla de Futur de Bon Pastor com a referent estratègic del
conjunt de les intervencions que des de tots els àmbits s’ha de seguir desenvolupant.

5.3.3. En el terreny de la seguretat ciutadana el nostre districte, com el conjunt de la ciutat
afrontarà la incorporació d’un cos policial nou. Aquest important canvi haurà de permetre
una millor distribució de tasques millorant així la seva eficàcia, alhora que des de la
proximitat i la coordinació policial s’han de garantir una acurada gestió dels reptes que
cadascun dels barris ha d’afrontar en aquest terreny.

♦ Cessió de sòl per a la construcció de la Unitat de Proximitat del cos dels
Mossos d’Esquadra al districte de Sant Andreu

5.3.4. Per tal de mantenir la capacitat que el barri de Trinitat Vella ha demostrat respecte al
manteniment d’un bon grau de cohesió social caldrà mantenir l’atenció respecte al fenomen
de la immigració i definir polítiques que s’adrecin a resoldre una de les qüestions claus que
és la qüestió de l’habitatge.

♦ Impulsar la declaració de Trinitat Vella com a Àrea de Rehabilitació
Integral.

5.3.5. El barri del Congrés és sense dubte un barri atractiu i de qualitat per viure. El seu
origen el situen però davant d’alguns reptes per tal garantir el rejoveniment de la seva
població i el manteniment de la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes.

♦ Impulsar programes de suport a la instal·lació d’ascensors als edificis.
♦ Impulsar la construcció d’aparcaments soterranis d’acord amb el Pla
d’Aparcaments 2004-2007.

5.3.6. La participació ciutadana és un criteri fonamental en la gestió des de la proximitat. Cal
que seguim i desenvolupant les estratègies previstes pels Reglaments de Participació de
ciutat i de districte aprovats durant el mandat passat.
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♦ P.ex: Establiment de l’Audiència Pública com a òrgan de participació més
accessible i directe per tots els barris del districte de forma itinerant., i
consolidació del Consell Ciutadà com a màxim òrgan consultiu.

5.3.7. La convivència i el civisme són valors que es fonamenten en el conjunt de drets i
deures que ens atorga la nostra condició de ciutadans i ciutadanes. Cal dissenyar
estratègies i mecanismes de mediació, que ens permetin anticipar i resoldre les situacions
pròpies de veïnatge i l’ús de l’espai públic, amb diàleg i recercant consensos sempre que
sigui possible.

5.3.8. El teixit associatiu del districte de Sant Andreu és ric i divers. Seguirem donant suport a
totes les iniciatives associatives per tal d’enfortir les diverses xarxes que es superposen a
cadascun del barris del districte.

♦ P.ex: Optimització dels programes de suport i subvenció a l’activitat
associativa de cadascun dels sectors.
♦ P.ex: Manteniment de la Mostra d’Associacions del districte.
♦ Manteniment de l’estratègia conjunta de suport a projectes solidaris amb
Barcelona Solidària

5.3.9. L’accés a les noves tecnologies és un element cada cop més important en relació a la
igualtat d’oportunitats. En aquest sentit cal dissenyar propostes que acostin aquests
recursos al conjunt de la ciutadania i també a les entitats i associacions. En aquest sentit la
informació al ciutadans des de l’administració municipal ha de tenir cada cop més present
aquests elements.

5.3.10. El fenomen de la nova immigració està plantejant nous reptes al conjunt de la nostra
ciutat i també, encara que amb diferents intensitats, als barris del districte. Cal impulsar
mecanismes que ens ajudin a integrar la diversitat cultural que això suposa alhora que
enfortim el coneixement mutu i el diàleg intercultural. Caldrà desenvolupar les mesures
contemplades al Pla Municipal d’Immigració a la realitat del nostre districte.

5.4 El repte de la sostenibilitat, una aposta per la qualitat
5.4.1. Un conjunt d’intervencions importants no tant pel seu abast com per la incidència en la

vida quotidiana de veïns i veïnes és aquells que fa referència al manteniment i a la millora
de la via pública en els elements del mobiliari urbà, els paviments, l’enllumenat, la
senyalització vertical i horitzontal, la poda de l’arbrat etc.

♦ Priorització de sectors per a la programació d’intervencions de manteniment
integral de l’espai públic a tots els barris del districte.

5.4.2. La millora de l’estat de la neteja de l’espai públic és un repte col·lectiu que cal abordar
des de les lògiques de cada territori. Cal reconduir comportaments incívics que generen un
rebuig social important com és el cas dels excrements dels gossos a la via pública o l’ús
abusiu de la via pública i els seus elements per part de determinats grups o activitats
econòmiques (pintades, enganxines, cartells, etc.). Combinar conscienciació amb sanció al
voltant d’aquests comportaments ha de ser l’estratègia a seguir.

5.4.3. Cal seguir avançant en la gestió dels residus i millorant la implantació de la recollida
orgànica al conjunt del districte i potenciant i ampliant la xarxa de Punts Verd del districte
ho aconseguirem tot acostant als ciutadans aquests important servei.
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♦ P.ex: Impulsar la instal·lació de més Punts Verd de barri.
♦ Disseny de propostes que mitjançant l’educació i la sensibilització ajudin a
reduir els residus en origen aprofitant els Punts Verds com a aparadors de les
iniciatives i recomanacions del Consell de Medi Ambient del dte.

5.4.4. La millora de l’accessibilitat de l’espai públic, els equipaments i el transport públic és
un element fonamental per garantir la igualtat d’oportunitats i la qualitat de vida de les
persones amb dificultats de mobilitat.

♦ Manteniment dels programes municipals de millora de l’accessibilitat a la via
pública i als equipaments propis.
♦ Impulsar les intervencions en el transport públic (metro i autobús).
♦ Promocionar l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport alternatiu requereix
la definició d’estratègies per reformular l’espai públic com la cultura envers
aquest tipus de desplaçaments i molt especialment en els grans projectes de
transformació.
♦  Millora i ampliació de la xarxa de carrils i aparcaments per a bicicletes
d’acord amb les recomanacions de la Comissió Cívica de la Bicicleta.
♦ Promoció de nous Camins Escolars

5.4.5. Millorar la mobilitat a l’interior dels barris especialment amb zones d’habitual intensitat
de trànsit o en indrets que generen inseguretat pels vianants és una prioritat en aquest
àmbit.

♦ P.ex: Pacificació del trànsit de la Via Barcino a Trinitat Vella, semaforització
de la cruïlla Felip II-Espiga al Congrés, estudi de viabilitat per la posada en
marxa de noves línies de Bus de Barri, estudi d’alternatives a la circulació
rodada a l’entorn de la plaça de Josep Andreu i Abelló a la Trinitat Vella.
♦ Elaboració d’un Pla de mobilitat del districte.

5.4.6. Després de la col·locació plaques solars a la piscina municipal del Bon Pastor, es van
incorporar plaques fotovoltàiques al Centre Cultural Can Fabra. Cal cerca fórmules
imaginatives i viables que permetin convertir els equipaments municipals en exemples de
bones pràctiques en la implementació d’energies renovables.

♦ Instal·lació de plaques solars i dispositius d’estalvi energètic a les
promocions d’apartaments per a joves i per a gent gran (Tucumán, Garcilaso,
Joan Torras, Camp del Ferro, Ciutat d’Asunción i Ferran Junoy)

5.4.7.  La reducció de la contaminació acústica és una altra de les prioritats en la millora de
les condicions ambientals als nostres barris. Caldrà programar actuacions que permetin
resoldre situacions concretes envers elements contaminants estables i alhora resoldre
aquelles situacions puntuals i més estacionals generen molèsties relacionades amb el
soroll.

5.4.8. El verd urbà és un dels elements fonamentals per tal de millorar la qualitat
mediambiental als nostre barris. Seguirem ampliant els metres quadrats de parcs i jardins
per tal d’incrementar les àrees de jocs infantils, els espais d’estada i de repòs i projectes de
dinamització com els horts urbans de Trinitat Vella.

♦ P.Ex: Definició d’un programa de renovació i millora de les zones de jocs
infantils del districte.



24

5.4.9. El parc fluvial del Besòs és ja una realitat. aquest important espai recuperat per a l’ús
ciutadà mereix una atenció especial per part dels barris més propers, però també per part
del conjunt del districte donat que té la capacitat per esdevenir un espai de lleure i oci
familiar d’àmbit metropolità. En aquest sentit cal impulsar iniciatives que vagin en la línia de
promoure el seu ús cívic alhora que dissenyem estratègies que permetin que aquest parc
juntament amb el del Nus de la Trinitat i el futur Parc Lineal del corredor ferroviari
configurin un sistema coherent.

5.5 Potenciació de l’activitat econòmica
5.5.1. Seguirem impulsant la vertebració del teixit comercial entenent que l’associacionisme

comercial és una fórmula que s’ha mostrat exitosa en sectors del nostre districte per tal de
donar valor afegit a l’activitat comercial.

♦ P.ex: Impuls a la constitució i consolidació d’associacions de comerciants al
Baró de Viver i al sector de la plaça Islàndia al barri de Navas.

5.5.2. Un altre element important per enfortir el teixit comercial tradicional és la modernització
de les botigues i establiments comercials per tal de millorar l’oferta comercial als clients en
la línia d’adequar-se a les noves tendències que la facin més atractiva i amb nivells de
qualitat tant del continent (establiment) com del contingut (producte) que s’afegeixin al
tracte amable i pròxim, característic del comerç de barri.

5.5.3. L’estreta relació entre el comerç de barri i l’espai públic requereix d’una atenció especial
en la gestió d’aspectes rellevant per l’activitat comercial. Així, per exemple, cal garantir un
acurat funcionament de les zones de càrrega i descàrrega o una atenció especial al
respecte als horaris comercials i a la venda ambulant il·legal. Cal també, seguir avançant
amb la definició d’una senyalització dels eixos i carrers comercials que generin imatge de
qualitat per al comerç de barri organitzat.

5.5.4. Cal definir estratègies que permetin la millora del Polígon Industrial del Bon Pastor, tant
pel que fa a la reforma urbanística al sector del Torrent de l’Estadella com a la definició de
projectes que permetin millorar qualitativament la resta de sectors en aspectes
fonamentalment ambientals per garantir la continuïtat de l’activitat econòmica en tot el
sector.

5.5.5. La gestió col·lectiva de determinats serveis a les indústries del Polígon del Bon
Pastor com la gestió dels residus, la senyalització viària o l’aparcament, són elements
importants que han de millorar la seva relació amb la resta del teixit urbà.

5.6 Espai públic de qualitat
5.6.1. Mantenir l’equilibri entre els nuclis residencials consolidats i els nous teixits urbans,

passa per seguir actuant amb la reurbanització de carrers als nuclis històrics de La Sagrera
i Sant Andreu, en els sectors dels Indians(Congrés) i Estadella (Bon Pastor), així com al
barri de la Trinitat Vella.

♦ P.ex: reurbanització del carrer Martí Molins a la Sagrera i el carrer de les
Monges a Sant Andreu.

5.6.2. Pel que fa al teixit urbà més consolidat, i molt especialment al barri de Navas, cal definir
projectes que donin continuïtat a l’actuació municipal dels darrers anys, establint més
sectors amb prioritat pels vianants
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♦ P.ex: reurbanització del carrer Bofarull.

5.6.3. El desenvolupament del Pla d’Aparcaments 1999-2003 al nostre districte ha propiciat un
salt quantitatiu molt important pel que fa a la provisió d’aquests equipaments als sectors del
nostre districte amb més demanda. Pels propers caldrà un nou Pla d’Aparcaments 2004-
2007.

♦ Impuls a la construcció d’aparcaments prioritzant els barris de Trinitat Vella,
Navas i el Congrés.

5.6.4. Cal que projectem la finalització de la reurbanització integral del Baró de Viver. És una
bona oportunitat de posar en pràctica l’experiència d’haver pogut viure recentment la
urbanització d’un bon nombre de carrers, places i jardins.

♦ Urbanització dels solars del carrer Tiana i el passeig de Guayaquil.

5.6.5. Un altre tipus d’actuacions són aquelles que recuperen i actualitzen determinats espais
públics que no responen a les necessitats del barri.

♦ P.Ex: Actualització de la plaça de les Palmeres i la plaça Mercadal,
obertura del carrer Segre, construcció dels Jardins de Vèlia.

5.6.6. Les lloses de cobriment de la ronda Litoral al seu pas pels barris de Bon Pastor i de Baró
Viver, són infrastructures projectades en el seu moment amb criteris que requereixen una
certa actualització. En aquest sentit cal que de forma participada pels diferents agent
implicats afrontem una adequació de tots dos espais per tal que aquests s’adeqüin a les
necessitats dels veïns i veïnes i considerant al nova realitat del Parc Fluvial del Besós.

5.7 Impuls al desenvolupament del processos de transformació
5.7.1. El repte col·lectiu que suposa la substitució de les Cases Barates per un barri nou, és

el projecte més important del barri del Bon Pastor i la suma d’habitatges i espai públic de
nova construcció, ha de permetre millorar la qualitat de vida de les persones que hi viuen,
al mateix temps que es fa una aportació al conjunt del barri reformant integralment gairebé
la meitat del seus habitatges i dels seu carrers i places.

5.7.2. Al conjunt del territori i molt especialment al sector Sant Andreu-Trinitat, cal impulsar el
desenvolupament dels processos de transformació que, omplint de ciutat els grans buits
urbans ocupats per edificis industrials en desús o sectors desestructurats que dificulten la
relació de entre tots dos barris

♦ Impuls al desenvolupament del PERI Trinitat-Madriguera i el PERI passeig
Santa Coloma.

5.7.3. Així mateix la transformació d’importants peces a l’interior dels barris han de permetre
desenvolupar sectors residencials amb un acurat equilibri amb les zones verdes i les
reserves per a equipaments.

♦ Impuls al desenvolupament al PERI de la Presó de Trinitat, el PERI de
Campeny, PERI Residència, PERI Can Portabella o el PERI d’Enric Sanchís)

5.7.4. L’àmbit de les antigues Cotxeres Borbó és una reserva de sòl per a equipaments que
tot i estar territorialment al districte de Nou Barris és una gran oportunitat pel nostre territori,
molt especialment per al barri del Congrés.
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♦ Planificació i desenvolupament dels equipaments i serveis prioritzant els de
caràcter esportiu.

5.7.5. Un element important pel barri de la Sagrera és la ordenació i estructuració d’una part de
la seva vialitat. Tant el carrer Garcilaso com l’obertura d’alguns carrers que completin la
trama Eixample són elements vertebradors fonamentals que milloraran la connectivitat
interna del barri i permetran una millor integració del teixit urbà existent amb el nou, sorgit a
l’entorn del corredor ferroviari.

♦ Urbanització del Bulevard de carrer Garcilaso
♦ Impuls a l’obertura del carrer Costa Rica.

5.7.6. Una altra gran peça que cal abordar és el solar del Baró de Viver adjunt a la Maquinista,
que cal que sigui objecte d’un Pla de Millora Urbana que garanteixi una acurada integració
urbana de tot el seu entorn.

5.8. Infrastructures, nova centralitat, habitatge i el Pla Sant Andreu-La Sagrera
5.8.1. La construcció de la línia 9 del metro farà possible la connexió a la xarxa metropolitana

de sectors del nostre districte que encara no disposaven d’aquest mitjà de transport públic.
La construcció de les cinc estacions d’aquesta nova línia (Bon Pastor, Onze de Setembre,
Sagrera-TAV, Sagrera-Merdiana i Plaça Maragall) suposaran uns quants mesos de
molèsties que caldrà minimitzar vetllant per l’adequat desenvolupament de les obres així
com de la integració d’aquestes infrastructures en l’espai urbà existent.

5.8.2. Pel que fa als equipaments, el conjunt dels solars de les antigues Casernes de Sant
Andreu són una gran oportunitat. En aquest gran espai s’hi hauran d’ubicar els
equipaments que tant el sector consolidat com el nou teixit residencial que s’hi està
desenvolupant, requereixen. Els serveis educatius (escola bressol i de primària) els
sanitaris (nou CAP), i els residencials (siguin per gent gran o per estudiants), hi tindran
cabuda amb una tasca de lideratge institucional que s’haurà d’encapçalar des del govern
municipal per tal que les diferents administracions i agents socials que hi han d’abocar els
recursos, ho facin el més aviat possible.

5.8.3. El desenvolupament del Pla Sant Andreu-La Sagrera és el projecte que per les seves
dimensions i el seu àmbit d’influència implica al conjunt del territori. Tot i que els grans trets
ja estan definits, cal mantenir l’atenció en el seguiment del seu desenvolupament amb la
voluntat de garantir que els interessos de l’entorn immediat on s’insereix, siguin
adequadament presents en la concreció de cadascun dels plans parcials.

5.8.4. Tot i que l’abast de la transformació del corredor ferroviari és gairebé del conjunt de
barris del districte, és important que davant d’aquests grans processos tinguem una atenció
especial pels barris que per la seva ubicació, el seu tamany i les característiques de la
seva població, han d’aprofitar aquesta oportunitat per incorporar-se definitivament a les
dinàmiques del conjunt de la ciutat.

5.8.5. La disponibilitat de sòl al nostre districte ha permès planificar un creixement residencial
important. Ens proposem incrementar les dotacions de sòl per construir habitatges
protegits en tot tipus d’actuacions i règims.

♦ Destinació, en funció de les promocions, un mínim del 25% i un màxim del
50% del sostre del nou planejament urbanístic a l’habitatge protegit (públic i
privat) prioritzant que la meitat sigui de lloguer.
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♦ Impulsar la destinació d’habitatges per a facilitar la creació de comunitats de
convivència per a discapacitats psíquics.

5.8.6. Pel que fa als equipaments de caràcter residencial la nostra actuació permetrà un avanç
important.

♦ Construcció de 66 apartaments per a joves al carrer Garcilaso
♦ Construcció de 80 apartaments per gent gran al carrer Joan Torras.
♦ Construcció de 100 apartaments per a joves al carrer Camp del Ferro.
♦ Construcció de 150 apartaments per a joves al carrer Tucumán.
♦ Construcció de 350 apartaments per a joves al carrer Ciutat d’Asunción.
♦ Construcció de 150 apartaments per a joves al carrer Ferran Junoy.
♦ Construcció d’apartaments per a joves al carrer Balari Jovany.


