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1.- HISTÒRIA DEL BARRI                                                                      

Font. Web Barcelona                                                                                                                                            

 
 
El territori organitzat entorn de l'actual passeig de la Zona Franca havia estat un espai predominantment agrícola, que rebia la 
denominació de la Marina de Sants. La inauguració del canal de la Infanta, l'any 1819, va significar la substitució dels conreus de secà 
pels de regadiu i la concentració de la majoria de terres en mans de grans societats. A finals del segle XVIII s’hi havien iniciat les 
activitats industrials amb l’aparició dels primers prats d’indianes, atrets per les grans extensions de terreny i la disponibilitat d'aigua 
que oferia la zona. Posteriorment, la prohibició, l'any 1846, d'instal·lar fàbriques a l'interior de la ciutat va afavorir que s'implantessin 
en terrenys perifèrics com els de La Marina.  
 
Així, a principis del segle XX, les hortes, els camps, les masies i el barri de pescadors de Can Tunis van anar deixant pas al port, a la 
indústria i als diferents nuclis urbans. El passeig de la Zona Franca és avui la via principal del barri, i relliga tot un mosaic de barriades, 
la majoria d'elles molt petites, nascudes en diferents èpoques i circumstàncies (Port, Can Clos, Polvorí, Ferrocarrils Catalans, Sant 
Cristòfol, Estrelles Altes, La Vinya, Plus Ultra...).  
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2.- INDICADORS SOCIOECONÒMICS 2008                                                                 

Font : Servei Estadística Ajuntament Bcn .    

 
ELEMENTS DE BARRI               BARRI            DISTRICTE        BARCELONA 
 
Població                                                                                                                        29.719             182.692                 1.628.090 

Superfície (km2)                                                                                                             1,3                    23,0                        102,2 

Densitat (Hab/km2)                                                                                                   23.671                 7.958                     15.926 

Població per sexe                                                                                                      

Dones                                                                                                                             15.220               94.754                   853.200 

Homes                                                                                                                            14.499               87.938                   774.890 

Població per edat (en %) 

 0-14                                                                                                                                14,2                    11,3                        11,8 

15-24                                                                                                                               10,7                    10,0                         9,5 

25-64                                                                                                                                57,1                    59,5                       58,4 

65 i més                                                                                                                           18,0                    19,2                       20,3 

Població per lloc de naixement (en %) 

Barcelona                                                                                                                        51,0                 49,9                       51,8 

Resta Catalunya                                                                                                               5,4                   7,2                         7,4 

Resta Espanya                                                                                                                25,6                  20,2                      20,7 

Estranger                                                                                                                         18,0                 22,7                       20,1 
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  2.- INDICADORS SOCIOECONÒMICS 2008                                                                       
 
ELEMENTS DE BARRI            BARRI           DISTRICTE       BARCELONA 
 
Població per nacionalitat (en % 2009) 

Espanyols                                                                                                                                 85,0                  80,4                         81,9 

Estrangers                                                                                                                                15,0                  19,6                         18,1 

 

Principals nacionalitats estrangeres (2009) 

                                                                                                                                               Equador              Equador                Itàlia 

                                                                                                                                                    582                   3.187                    22.684 

                                                                                                                                                   Perú                 Marroc               Equador 

                                                                                                                                                    448                  2.372                    22.210 

                                                                                                                         Filipines               Pakistan             Pakistan 

                                                                                                                                                    357                  2.267                    17.735 

Taxa natalitat / 1.000 hab                                                                                                     11,1                    9,1                        9,1 

Turismes (persones físiques)/1.000 hab                                                                            343,0                 312,6                  332,9 

Motos (persones físiques)/1.000 hab                                                                                  78,6                   86,9                    109,5 

Població de més de 65 anys que viu sola (%)                                                                    20,8                    25,9                       25,2 

Índex de sobreenvelliment                                                                                                   47,1                   53,3                       53,5 

Renda familiar disponible per habitant 

Índex Barcelona=100                                                                                                              77,4                    80,7                     100,0 
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2.- INDICADORS SOCIOECONÒMICS  
 
La Marina de Port té una població de 29.719 habitants, que conviuen en una superficie de 1,3 Km2.  

Hi ha 15.220 dones i 14.499 homes; la franja d´edat amb més població es la de 24 a 65 anys ( un 57,1%); els nens i nenes de 0 a 14 

anys representen el 14,2% , un índex de 3 punts percentuals per sobre de la resta del districte, els joves de 15 a 24 anys un 10,7% i un 

18% de gent més gran de 65 anys.( un punt per sota de la resta del districte) 

 

El 51% ha nascut a Barcelona; el 5,4 % a la resta de Catalunya i el 25,6 % a la resta d´espanya. Ha nascut a l´estranger, el 18% de la 

població . 

La gent nascuda a la resta de l´estat té un índex de 5 punts percentuals per sobre de la resta del districte; la gent nascuda a 

l´estranger, 4 punts percentuals per sota del districte. 

Per nacionalitats, el 85% són espanyols i el 15 % estrangers, vinguts de l´Equador, Perú i les Filipines. 

La taxa de natalitat del barri( 11,1 % ) és lleugerament més alta que la del districte i la ciutat (9,1%), la població gran que viu sola és 

un 20,8%, índex lleugerament inferior a districte i ciutat ( 25%) i l´índex de sobreenvelliment també és inferior.(47%La Marina i 53% 

districte i ciutat.). 

La renda familiar disponible per habitant ( 77,4 %) és lleugerament inferior a la de disticte ( 80,7%) 

Tots aquests indicadors sócioeconòmics  ens porten a poder afirmar que la població de la Marina, comparada amb la del districte: 

 

          . és més jove,  la taxa de natalitat és més alta  

          . té més població vinguda de la resta d´Espanya 

          . té un índex més baix de població immigrant. 

          . la taxa de sobrenvelliment més baixa i també el nombre de persones grans que viuen soles. 

          . la renda familiar és lleurgerament més baixa. 
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3.- ELEMENTS DE BARRI 
Font : Serveis d´Estadística. Ajuntament BCN  
 
ELEMENTS DE BARRI            BARRI           DISTRICTE        
 
accés a la cultura 
Biblioteca municipal                                                                                                                 1                       4                          

Biblioteca Francesc Candel. Amnistia Internacional, 8 
Teatre / espai de dança                                                                                                           1                      11                          

El Graner, espai de Dansa 
Amnistia Internacional,8 
 
promoció social i associativa  
Centre cívic                                                                                                                                 3                       8                          

Centre Cívic La Cadena. Mare de Déu de Port, 397 
Centre Cívic Casa del Rellotge. Pg. Zona Franca, 116 
Sala Polivalent Pepita Casanellas. Foneria, 12  
Casal de barri                                                                                                                             4                        9                                                                         

Associació de Veïns de La Vinya, Casal de Barri 
La Vinya. Alts Forns, 87 
Centre de barri Can Clos. Pl. Mig de Can Clos, 7 
AAVV Sant Cristòfol.Casal de barri Sant Cristòfol. Bronze, 7 
Associació de Veins El Polvorì Casal de barri el Polvorí. Segura ,14. 
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3.- ELEMENTS DE BARRI 
Font : Serveis d´Estadística. Ajuntament BCN  
 
ELEMENTS DE BARRI              BARRI           DISTRICTE        
Espais de Joves / Casal de joves                                                                                                 0                             3                       
E spai infantil / ludoteca                                                                                                              3                             4                       

Ludoteca Casa dels Colors. Alts Forns, 82 
Espai Familiar Casa dels Colors . Passeig Zona Franca, 156 
Espai Infantil El gall i la gallina.Mare de Deu de Port,355 ( Tit. privada) 
Punt Multimèdia                                                                                                                           1                             2 

Punt Multimèdia la Marina. Alts Forns,87 
Punt d´Informació Juvenil ( PIJ)                                                                                                 1                             2 
Alts Forns,87 
Espai de gent gran / casal                                                                                                          3                             11                                                 
Espai GG Polvorí. Guadalquivir,2 
Casal GG La Capa. Alts Forns, 82 
Casal GG Sant Cristòfol. Bronze, 5 
Festa Major                                                                                                                                   1                              7                        

Festes de la Marina. 
Altres Festes                                                                                                                                  4 
Festes de Sant Cristòfol 
Festa de Can Clos 
Festa del Polvorí 
Festa del Raim Barri de Plus Ultra. 
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3.- ELEMENTS DE BARRI 
Font : Serveis d´Estadística. Ajuntament BCN  
 
ELEMENTS DE BARRI            BARRI           DISTRICTE        
 
Educació 
Escola bressol                                                                                                                                6                       18                           

LLI pública Collserola. Mare de Déu del Port, 179 
LLI pública Niu d’Infants. Pedrera del Mussol, 10 
EB pública El Cotxet. Platí ,8 
Llar d´Ínfants Els Gegants. Passeig Zona Franca 168 ( Titularitat privada ) 
Llar d´Infants Xumet. Energia 10 ( Titularitat privada ) 
Llar d´infants Tic-Tac. Passeig Zona Franca 148( Titularitat privada )  
Col·legi Educació Infantil i Primària                                                                                         8                          27                     

Escola El Polvorí. Camí del Polvorí, 8 
Escola Can Clos. Pedrera del Mussol, 10 
Escola Enric Granados. Pg. Zona Franca, 96 
Escola Ramon Casas. Alumini, 50 
Escola Col·legi Barkeno. Cisell, 15 
Escola Seat. Mecànica - Grup V Seat, 24 
Escola Alfageme. Passeig Zona Franca 198 
( Titularitat Privada) 
Escola Garbiñe. Física 12-14 ( Titularitat Privada) 
Institut d’Educació Secundària                                                                                               2                             10                        

Institut Montjuïc. Cisell, 17 
Institut Lluís Domènech i Montaner. Alumini, 50 
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3.- ELEMENTS DE BARRI 
Font : Serveis d´Estadística. Ajuntament BCN  
 
ELEMENTS DE BARRI            BARRI           DISTRICTE        
Educació Especial                                                                                                                       1 

Centre d´Educació Especial Ntra Sra de Montserrat. Bronze,18 
( Titularitat Privada ) 
Teràpia Ocupacional                                                                                                                  2 

Asproseat. Centre Ocupacional . Foc, 106 
                   Centre Ocupacional. Mecànica 6-8 
Adults 
Escola d´Adults St Ramón de Penyafort  .Passeiz Zona Franca 54-56                               1 
 
Equip d´Assessorament Psicopedagògic 
EAP .Passeig Zona Franca 54-56              
                                                                                  1 
Patis obert a centres educatius (nombre de centres)                                                       2                            9                       
Escola Seat. Pg Zona Franca, 171 
Escola Enric Granados.Passeig Zona Franca 98 
 
Foment de l’esport 
Centre esportiu (pavelló, fitness, piscina)                                                                 0                         14                        

Camp gran (futbol o polivalent)                                                                                              1                         11                        

Camp Municipal Futbol Ibèria. Mare de Déu de Port, 205 
Complex Esportiu municipal La Bàscula                                                                                  1 
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3.- ELEMENTS DE BARRI 
Font : Serveis d´Estadística. Ajuntament BCN  
 
Espais esportius urbans                                                                                                             8                         31                   

 (petanca, cistelles, ping-pong, circuit, bitlles, skate) 
Cistella de bàsquet. Can Sabaté, Parc 
 
ELEMENTS DE BARRI            BARRI           DISTRICTE        
Cistella de bàsquet. Mediterrània, Jardins (Alts Forns-Mare de 
 Déu del Port-Foneria-Zona Franca, Pg.) 
Taula ping-pong. Can Sabaté, Parc 
 
Taula ping-pong. Can Ferrero, Jardins de 
Taula ping-pong. Sant Cristòfol, Jardins de 
Petanca/Bitlles. Bronze 
Petanca/Bitlles. Casa del Rellotge 
Petanca/Bitlles. Jardins Can Sabaté,36 
 
Atenció sanitària   
Centre d’atenció primària de salut (CAP)                                                                                 2                             8                    

CAP Doctor Carles Ribas. Foc, 112 
CAP La Marina. Amnistia Internacional, 8 
Hospital de dia per adolescents.( Sant Pere Claver, Fundació 
Sanitària ). Mare de Deu de Port  342-344                                                                               1 
Unitat móvil de dispensació de Metadona. C/ Foc  amb Cobalt                                           1 
Unitat móvil d´atenció a drogodepenents Cantonada C/ Foc 128                                       1 
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3.- ELEMENTS DE BARRI 
Font : Serveis d´Estadística. Ajuntament BCN  
 
ELEMENTS DE BARRI            BARRI           DISTRICTE       BARCELONA 
 
Acció social  
Centre de serveis socials                                                                                                             1                               3                       

CSS La Marina. Foneria, 19 
Espai Familiar la Casa dels Colors.PASSEIG Zona franca 54-56,1er.                                     1 
 
Centre de dia per a gent gran                                                                                                      0                               4                        

Residència per a gent gran                                                                                                           0                               5                        

Club social per adults amb transtorn mental . Mare de Deu de Port , 344                        1 
Centre de Dia per persones amb discapacitat física Pere Mitjans.                                     1     
Gran Via 120 i Gran Via 126 
Habitatges – Llar residència. Passeig Zona Franca 165-167,                                                 2 
 1er 1a. i Plaça Sant Cristòfol 6,1er.1a.( Asproseat ) 
Habitatge de lloguer amb serveis per a gent gran                                                                  2                               5                        

Gran Via. Gran Via, 122 
Bronze. Bronze, 7 
Apartaments per a gent gran                                                                                                      1 
Alts Forns, 82 ( La Capa ) 
 
Comerç 
Mercat municipal                                                                                                                            1                             3                        
Mercat de La Marina. Pg. Zona Franca, 178 
Eix comercial                                                                                                                                    0                             5                        
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3.- ELEMENTS DE BARRI 
Font : Serveis d´Estadística. Ajuntament BCN  
 
ELEMENTS DE BARRI  
           BARRI           DISTRICTE        
Espai públic 
Plaça major                                                                                                                                      1                              5                         

Pl. de la Marina. 
 
Jocs infantils                                                                                                                                  18                            46                      
Jocs infantils. SEAT, C.V. 
Jocs infantils. Teresa Claramunt, Pl. 
Jocs infantils. Cal Sèbio, Jardins 
Jocs infantils. Gran Via-Radi-Ctra. del Prat-Ildefons Cerdà, Pl. 
Jocs infantils. Ctra. del Prat-Amnistia Internacional 
Jocs infantils. Mediterrània, Jardins  
Jocs infantils. Arboreda, Jardins de l’ 
Jocs infantils. Elies Ortiz, Jardins 
Jocs infantils. Marina de Sants, Pl. 
Jocs infantils. Bonaventura Durruti, Pl. 
Jocs infantils. Alumini-Ctra. del Prat 
Jocs infantils. Can Sabaté, Parc 
Jocs infantils. Sant Cristòfol, jardins de 
Jocs infantils. Sant Cristófol, Pl. 
Jocs infantils. Montjuïc, Parc (Mig de Can Clos, Pl.) 
Jocs infantils. Montjuïc, Parc (Can Clos, C.V.) 
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3.- ELEMENTS DE BARRI 
Font : Serveis d´Estadística. Ajuntament BCN  
 
Jocs infantils. Montjuïc, Parc (El Polvorí, C.V.) 
Jocs infantils. Energia-F. Boix i Campo-Jané Addams-Foneria  
 
ELEMENTS DE BARRI            BARRI           DISTRICTE        
 
Espais verds                                                                                                                         11                            28                        

Can Sabaté, Parc. 
Jardins Drets Humans 
Jardins de Can Farrero 
Jardins de Cal Sebio 
Jardins de Ca l´Elena 
Jardins de la Mediterrània 
Jardins del Port Romà 
Jardí d´Elies Ortiz 
Jardins de Sant Cristòfol 
Jardins de l´Arboreda 
Horts urbans Masia de Can Mestres   
 
Zona peatonal, rambla                                                                                                               1                             8                        

Pg. de la Zona Franca. 
Camins Escolars (centres participants)                                                                                   0                             7                        

 
Espais per a equips de neteja                                                                                                    0                             6                        
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3.- ELEMENTS DE BARRI 
Font : Serveis d´Estadística. Ajuntament BCN  
 
ELEMENTS DE BARRI            BARRI           DISTRICTE        
   
Sostenibilitat 
Punt verd (de barri o zona)                                                                                                       1                        4                          
Punt verd móvil a Plaça Marina els divendres al mati 
Seguretat 
Policia de proximitat (barris amb desplegament)                                                               1                         8                          
SPO amb Policia de Proximitat 
 
Conviviència 
Banc del Temps (de barri)                                                                                                        0                          0                            

Programes intergeneracionals (viure i conviure)                                                                0                          1                           

 
Atenció ciutadana 
Punts accés wi-fi (previsió)                                                                                                     16                       50                        

Centre de Serveis Socials La Marina. 
Centre Cívic La Cadena. 
Centre Cívic Casa del Rellotge. 
Casal de Gent Gran La Capa. 
Casal de Gent Gran St. Cristòfol. 
Casal de Barri Sant Cristòfol. 
La Bàscula Espai Musical. 
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3.- ELEMENTS DE BARRI 
Font : Serveis d´Estadística. Ajuntament BCN  
 
ELEMENTS DE BARRI            BARRI           DISTRICTE        
Punt Multimèdia La Marina. 
Graner, antic Graner de la fàbrica Phillips. 
Mercat de La Marina. 
Parc Can Sabaté. 
Jardins Elies Ortiz. 
Mare de Déu del Port-Mineria. 
Jardins de Sant Cristòfol.  
 
Punt atenció ciutadana (punt BCN)                                                                                        1                             4                        

OAC de La Marina. Pg. Zona Franca  

 
Culte                                                                                                                                              5 

Parròquia Ntra Sra. De Port. . Sant Eloy, 9 
Parròquia Sant Cristòfol. Energia , 17-19 
Parròquia de Sant Bertomeu. Mare de Deu de Port,  413 
Esglèsia Evangèlica. Aviador Ruiz de Alda 
Testimonis de Jeovà. Mare de Deu de Port 407 
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3.- ELEMENTS DE BARRI 
Font : Serveis d´Estadística. Ajuntament BCN  
 
ELEMENTS DE BARRI                             BARRI           DISTRICTE        
Participació i govern 
Pla comunitari o estratègic                                                                                              0                              1                        

Consell de barri                                                                                                                   1                             7 
Mobilitat  
Accés Metro / Bus / FGC / Tramvía                                                                                 63                     290                      
BUS :9, 13, 37, 46,65,72,79,109,165,CJ, l16, L70, L80,L81,l86,L87,l94,L95, 
N1,N13,N15,N16 i N17, 

Bus de barri (parades)                                                                                                       21                         51                         

6 les comparteix amb la línea 13 

Carril bici (barris amb carril)                                                                                              0                            6                          

Estació Bicing                                                                                                                        7                         38                          

Aparcament soterrat municipal                                                                                        0                           9                          

Aparcament soterrat privat.                                 .                                                            5                           

Supermercat Sorli Discau.C/ Física. 
Garatge Torino. Passeig Zona Franca núms 232 i 242 
Edifici Núñez i Navarro.Passeig Zona Franca 139 
Bauhaus.Passeig Zona franca 99-105  
Wala Zona Franca 
Altres 
Oficina Correus                                                                                                                      1                          6                            

Sucursal de Correus número 41. Alts Forns, 65 
 Oficina d´habitatge. Antoni Capmany 23                                                                                                     1    
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4.- PROJECTES I ACTUACIONS INCLOSOS EN EL PAD.  
Font : districte de Sants- Montjuïc  

 

 

El PAD expressa el compromís que el govern del districte vol adquirir amb la ciutadania per als propers anys i té la voluntat de fixar els objectius i les 

mesures que s’han portat a terme durant els anys 2008 i 2009 i les que es portaran durant el període 2010 i 2011 

Aquest govern manté la voluntat de continuar treballant per  

. l’enfortiment de la cohesió social. 

. la convivència, i 

.la qualitat de vida 

com a eixos estratègics de l’acció municipal, des de la proximitat amb cadascun dels barris, i amb la participació ciutadana i les entitats. 
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4.- PROJECTES I ACTUACIONS INCLOSOS EN EL PAD.  
Font : districte de Sants- Montjuïc  
 
 
 
Des de la proximitat, aquests són els compromisos del PAD del districte pel barri de la Marina del Port: 

TEMA ACCIÓ ESTAT 

PERSONES AMB DISCAPACITAT 
  

El projecte sobre el nou polisportiu municipal que es construirà en 
les antigues instal·lacions esportives de la Seat tindrà en compte 
que la piscina sigui adaptada per a persones amb mobilitat 
reduïda.   

EN FASE DE PLANEJAMENT URBANISTIC 

Millorarem els accessos al Club Natació de Montjuïc per tal que 
siguin més accessibles per a les persones amb mobilitat reduïda.   
S’estudiarà la possibilitat que s’instal·li un ascensor al carrer 
Ferrocarrils Catalans 

PROJECTE EXECUTIU FET 

 
 
 
 
 
 

Farem l´estudi per a la col.locació de l´ascensor en el 
barri del Polvorí. Millorarem així l´accessibilitat del 
conjunt del barri. 

PENDENT 
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TEMA ACCIÓ ESTAT 

GENT GRAN 
  
  
  

Cedirem solars a la Generalitat per a la construcció de residències i 
centres de dia per a la gent gran.  Instarem a la Generalitat per que 
acceleri la construcció de la residència a Can Farrero  

 EN EXECUCIÓ 

Cessió d’un solar del carrer Energia a la Generalitat, per a la 
construcció d’una residència i centre de dia per a la gent gran 

EN FASE DE PLANEJAMENT URBANISTIC  

  

Finalització dels habitatges de gent gran a Bronze-Coure FINALITZAT  

EDUCACIÓ 
  

Reforçar la difusió de les escoles de la Marina  EN EXECUCIÓ  

Demanar l'ampliació de la xarxa 0-3 FINALITZAT 

Ampliació del pati de l´Escola Ramon Casas  FINALITZAT  

INFÀNCIA 
Pla integral de desenvolupament social de la Marina adreçat  a la 
infància i a l’adolescència i  a les famílies del barri. 

EN EXECUCIÓ ( Can Clos ) 
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TEMA ACCIÓ ESTAT 

ADOLESCENTS I JOVES 

Estudiar l’ampliació horari i àmbit d’actuació del Punt Informació 
Juvenil la Vinya 

EN EXECUCIÓ 

  
Potenciar i difondre les activitats de l’espai de la Bàscula EN EXECUCIÓ 

ESPORT 
  
  
  

  

Construcció d’un equipament polisportiu al solar del carrer Energia EN FASE DE PLANEJAMENT  

Trasllat de les pistes de petanca 8 de maig a les instal.lacions Seat EN FASE PLANEJAMENT URBANISTIC  

Manteniment dels espais esportiu que actualment hi ha al barri de 
la Marina  

FINALITZAT 

CULTURA 
  
  
  
  

Elaboració del mapa cultural i projecte cultural de la Marina EN EXECUCIÓ 

Millora dels equipaments de la Casa del Rellotge i de la Cadena CC CASA DEL RELLOTGE FET 

Estudiar l’ampliació de l’horari Biblioteca Francesc Candel  a 
dissabte i diumenge i sales estudi nocturnes així com també durant 
el mes d’agost 

FINALITZAT 

Creació d’una fàbrica de creació cultural de ciutat a la illa Philips PROJECTE EXECUTIU APROVAT  

Cessió d’un espai de l’antiga biblioteca  Candel a la Fundació 
Francesc Candel 

FINALITZAT 

HABITATGE 
  

Finalització dels habitatges de gent jove a Bronze-Coure, a 
Química-Mineria i a Mare de Deu del Port-Cisell 

FINALITZATS TOTS 

COMERÇ DE PROXIMITAT Enfortir l’associacionisme comercial a la Marina.  

 
 

EN EXECUCIÓ 
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TEMA ACCIÓ ESTAT 

 URBANISME 
  

  

Desenvolupament i execució del barri de Plus Ultra, d’acord amb 
els veïns. 

EN ESTUDI 

Finalització de la construcció d’habitatges i remodelació del barri 
del Polvori 

Noves promocions entregades 
 
 

Estudi d’un Pla de Millora Urbana a la illa Barkeno  
PENDENT  

Can Clos:  intervenció a les places i estudiar l’obertura del carrer 
Diligències facilitant la connexió amb el carrer de Ferrocarrils 
Catalans 

EN FASE DE PROJECTE  
S´INICIA L´ACTUACIÓ AL 2010 

  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

Finalització de la Illa d’equipaments de Sant Cristòfol 
Casal de Gent Gran,Toxos e Xestas,AAVV,EB "El Cotxet" 

FINALITZAT 

Peatonalitzar la pl. Sanchez Rios EN FASE DE PROJECTE 

Remodelació dels entorns dels carrers Ferrocarrils Catalans, Segura 
i el Club Natació Montjuïc 

PROJECTE EXECUTIU FET 

Reurbanització del Pg de la Zona Franca 
PENDENT  

Proposarem al Patronat Municipal de l’Habitatge la renovació dels 
interiors de la Capa 

PENDENT  

Finalització de les obres del Polvorí amb les escales mecàniques i 
instal.lació d’un ascensor 

ESCALES MECÀNIQUES EN FUNCIONAMENT 
ASCENSOR EN ESTUDI 

Solucions als patis interiors dels habitatges d’Estrellas Altas  

INICI CONVERSES AMB MANCOMUNITAT DE 
PROPIETARIS  
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TEMA ACCIÓ ESTAT 

POLÍTIQUES AMBIENTALS 

Pla d’usos de la muntanya de Montjuïc:  vetllarem per a que en la 
redacció d’aquest pla es contempli algunes àrees de la muntanya 
com a reserva natural parcial, que es limiti la circulació a la 
muntanya, que es millori la connectivitat entre els barris  

REDACCIÓ MPGM 

MÉS ESPAIS VERDS 
Remodelació dels Jardins de la Mediterrània 

FET  

MOBILITAT 
  

  

Estudi i aplicació progressiva d’un pla de mobilitat del Districte.  
Inici en el barri de la Bordeta i la Marina 

EN EXECUCIÓ 

Creació d’un carril bici pel barri que connecti amb la Gran Via i la 
rambla Badal  i Pg de la Zona Franca fins arribar a l’IES la Mercè 

PENDENT 

Aparcaments soterrats al districte:  estudiar la viabilitat d’un 
pàrquing soterrat en la illa d’equipaments de Energia. 

FASE D´ESTUDI FETA 
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5.- LLISTAT ENTITATS, ASSOCIACIONS UBICADES AL TERRITORI (81) 
Font : Fitxer general d´entitats, participació i associacionisme. Ajuntament de Barcelona i Districte Sants-Montjuic i fonts pròpies del 
districte. 

 
ASSOCIACIONS DE VEINS (7) 

A.V. Can Clos . Carrer Marbre número 7 

A.V. El Polvorí. Camí del Polvorí s/n 

Mancomunitat de Propietaris d´ Estrellas Altas. Mare de Deu de Port, 385 

A.V Illa Metalco 

A.V. La  Vinya. C/ Alts Forns, 87 

A.V Plus Ultra . C/ Aviador Ruiz de Alda 38, 1er. 

AV. Sant Cristòfol . C/ Bronze 5-7 

 

EDUCACIÓ (17) 

Educació infantil 

AMPA EB Collserola. C/ Cisell 17 

AMPA EB Niu d´Infants. C/ Pedrera del Mussol 10 -14 

AMPA EB pública El Cotxet. C/ Platí 8  

AMPA Llar d´Infants Els Gegants ( Titularitat Privada) Passeig Zona Franca 168 

AMPA Llar d´Infants Xumet. Energia 10 ( Titularitat privada ) 
AMPA Llar d´infants Tic-Tac. Passeig Zona Franca 148 ( Titularitat privada )  
 

Parvulari i Educació primària 

AMPA Escola Municipal Bàrkeno . C/ Cisell, 15 

AMPA Escola Can Clos . C/ Pedrera del Mussol  10-14 
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5.- LLISTAT ENTITATS, ASSOCIACIONS UBICADES AL TERRITORI. 
Font : Fitxer general d´entitats, participació i associacionisme. Ajuntament de Barcelona i fonts pròpies del districte. 
 

AMPA Escola Enric Granados. Pg. Zona Franca, 98 

AMPA Escola Ramón Casas. C/ Alumini , 50. 

AMPA Escola Seat. C/ Mecànica ,24 

AMPA Escola Alfageme ( Titularitat Privada ). Passeig Zona Franca 198 

AMPA Escola Garbiñe ( Titularitat Privada ). C/ Física 12-14 

Educació Secundària 

AMPA Institut Montjuic. C/ Cisell,19 

AMPA Institut Lluis Domènech i Muntaner. C/ Alumini 48 

Formació Professional Grau Mitjà 

Escola d’aprenents SEAT ( Titularitat Privada ) Passeig Zona Franca 53-55 

Educació especial 

AMPA Escola Especial Nostra Sra. de Montserrat ( Titularitat privada ). C/ Bronze ,18 

 

INFANTS I JOVES (10) 

Esplai la Platgeta de la Marina. / Mare de Deu de Port 363, baixos. 

Esplai Can Clos. Plaça del Mig de Can Clos , 1 

Reforç Escolar El Submarí. Mare de Deu de Port 279 

SPAI-T .  C/ Mare de Deu de Port 350 bxs. 

Fundació Mans a les Mans. C/ Sant Eloi ,9 

Parròquia Mare de Deu de Port . C/ Sant Eloi número 9 

JOC-JOBAC . C/ Mare de Deu de Port  413 ( Parròquia sant Bartomeu  ) 
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5.- LLISTAT ENTITATS, ASSOCIACIONS UBICADES AL TERRITORI. 
Font : Fitxer general d´entitats, participació i associacionisme. Ajuntament de Barcelona i fonts pròpies del districte. 
 
Agrupació Juvenil Sant Cristòfol.. C/ Bronze 5-7 

Associació per la promoció d’activitats  lúdico infantils de la Marina. Mare de Deu de Port 295,2on,4a 

El gall i la gallina- Mare de Deu de Port 255 

 

GENT GRAN ( 3 ) 

Junta de Casal de Gent Gran La Capa. Alts Forns,  82  

Junta de l’espai de Gent Gran del Polvorí. Guadalquivir,  2 

Junta del Casal de Gent Gran Sant Cristòfol. Bronze, 5 

 

ESPORTS ( 9) 

Unió Esportiva Polvoritense. C/ Segura 31-33. 

Club Petanca 8 de Maig . C/ Bronze s/n 

Club Petanca Casa del Rellotge. Passeig Zona Franca 116. (  Casa Rellotge ) i Foneria 45, 3er,2ª 

Zona Franca Fútbol Club. C/ Alts Forns, 87  

Club Esportiu la Marina.C/ Mare de Deu de Port 371 

Penya Barcelonista Olivella. C/ Mineria 70-72, entresol,3a 

Club Fútbol Atlètico Can Clos. Plaça del Mig de Can Clos,10 

Atlètic Club Ibéria. C/ Mare de Deu de Port 293, 6è,4a 

Club Esportiu Zona Franca – APTSHD. Mecànica 6-8, baixos 
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5.- LLISTAT ENTITATS, ASSOCIACIONS UBICADES AL TERRITORI. 
Font : Fitxer general d´entitats, participació i associacionisme. Ajuntament de Barcelona i fonts pròpies del districte. 
 
COMERÇ (1) 

Associació de Comerciant de la Marina. Mare de Deu de Port  389-395 

 

DONA ( 2 ) 

Ona Nova. Plaça del Mig de Can Clos 1, 1ª planta 

Associació de Dones Artesanes. C/ Alts Forns 29,1er,2a 

 

COMUNICACIÓ (1) 

Associació Mitjans de Comunicació Local. C/ Foc 128, 1ª. Planta ( La Bàscula ) 

 

PARTICIPACIÓ  (3) 

Unió d´Entitats de la Marina. C/ Mare de Deu de Port,  363 

Associació de Voluntaris de la Marina. Carretera del Prat 42, 4art, 3ª 

Associació Prejubilats i Jubilats de SEAT. C/ Alts Forns 33, 2on,3ª. 

 

CULTURA  ( 21 ) 

Agrupació d’artistes de la Marina. Pintura i fusta . C/ Marbre ,8 

Associació Diables de Port. Diables, tabalers. C/ Sant Eloy ,9 

Gegants de la Marina. C/ Sant Eloy ,9 



Districte de Sants-Montjuïc -Barri de la Marina de Port 

Diagnosi                                                                                                                                                   juny 2010 

 

28 

 

Centre d’estudis Montjuïc. C/ Sant Eloi ,9 

 

5.- LLISTAT ENTITATS, ASSOCIACIONS UBICADES AL TERRITORI. 
Font : Fitxer general d´entitats, participació i associacionisme. Ajuntament de Barcelona i fonts pròpies del districte. 
 
Centre Cultural Portt. c/ Sant Eloy,9 

Associació Cutural Leza. Educació musical, lleure i cultura..Passeig Zona Franca  98 ( Escola Enric Granados ) 

Esbart Bàrkeno. Danses tradicionals catalanes.Escola Seat. C/ Mecànica  24. 

Folk Montjuïc. Havaneres . C/ Bronze 5-7 

Associació Cultural Alaya.     Passeig Zona Franca 116 ( Casa Rellotge ). 

Apalim. Passeig Zona Franca 171 -173 

Coral Joia de Montjuïc.  Cant coral.  Mare de Deu de Port 281, interior 

Associació Cultural Amigos de Gaitas. Toxos e Xestas. C/ Bronze 5-7 

Associació d´Amics de la Marina. C/ Mare de  Deu de Port 407-409, 8è D 

Fundació Francesc Candel. C/ Mare de Deu de Port 363 

Tertúlia Literària Francesc Candel. Passeig Zona Franca 116. Casa del Rellotge 

F-mas. Produccions. C/ Mare de Deu de Port 397, 4art,B 

Associació Ibérica de Biodanza.C/  Foneria 21-25,E 

Associació Cultural Latinoamericana Cesar Vallejo.C/ Ferrocarrils Catalans 85,3er,3a. 

Societat Ocellaire Zona Franca.Plaça Mig de Can Clos 7-8 

Associació d´Artistes Zona Franca. Passatge Llobregat ,1 

Associació cinema independent. Química , 7 

Caixa d´Eines Teatre de los Sentidos. Camí del Polvorí. 
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5.- LLISTAT ENTITATS, ASSOCIACIONS UBICADES AL TERRITORI. 
Font : Fitxer general d´entitats, participació i associacionisme. Ajuntament de Barcelona i fonts pròpies del districte. 
 
 

 

SALUT (2) 

Associació de Familiars de Malalts Mentals 

Alba, lactància materna. Gran Via Corts Catalanes,181 

 

CULTE (5) 

Parròquia Ntra Sra. De Port. . Sant Eloy, 9 

Parròquia Sant Cristòfol. Energia , 17-19 

Parròquia de Sant Bertomeu. Mare de Deu de Port,  413 

Esglesia Evangèlica Aviador Ruiz de Alda 

Testimonis de Jehovà. Mare de Deu de Port 407 
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5.- LLISTAT ENTITATS, ASSOCIACIONS UBICADES AL TERRITORI. 
Font : Fitxer general d´entitats, participació i associacionisme. Ajuntament de Barcelona i fonts pròpies del districte. 
 

              

 

 

 

1. ASSOCIACIONS DE VEINS 

2. EDUCACIÓ 

 3. INFANTS I JOVES 

4. GENT GRAN 

 5. ESPORTS 

 6. COMERÇ 

 7. PERSONES AMB 
DISMINUCIÓ 

8. DONA 

 9. COMUNICACIÓ 

10. PARTICIPACIÓ 

11. CULTURA 

 12. SALUT 

 13. CULTE 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6a.-Eix número 1 : SERVEIS I EQUIPAMENTS 
 
ACCÉS A LA CULTURA 
 
Hi ha una biblioteca municipal: la Biblioteca Francesc Candel, fruït de les obres d´adaptació de part de l´edifici de “Lámparas Z”, de 
l´antiga Illa Phillips, que comparteix  amb el CAP la Marina, al carrer Amnistia Internacional. Es va inaugurar el 26 de novembre de 
2006. Té 2100 m2, més de 28.000 volums en diferents formats ( llibres, videos, discs compactes, revistes, servei de wifi, una aula 
multimedia, una sala amb capacitat per 100 persones , una terrassa coberta per poder llegir i fer activitats de lleure i un bar. 
Està especialitzada en l´automòbil i la movilitat sostenible. 
 
El Graner. Centre de Producció Cultural 
L’Ajuntament de BCN a través de l´Institut de Cultura, promou el programa Fàbriques per la Creació, amb l’objectiu d´incrementar  la 
la xarxa d´equipaments públics que donen suport a la producció cultural de la ciutat. 
L´any passat l´Institut de Cultura va signar un conveni amb l’associació de Professionals de la Dansa i l’associació de Companyies 
Professionals de Dansa de Catalunya, per convertir el GRANER de la  Illa Phillips en un centre de creació. 
L´edificacIó forma part d´un conjunt que integra la biblioteca Francesc Candel, el Centre d’atenció Primària , la sala polivalent Pepita 
Casanellas i l´Oficina D´Atenció Ciutadana del Districte 
El graner es va construir l´any 1959 i servia per assecar les bombetes de l’empresa holandesa, que va tancar la seva factoria l´any 
2004 
L’estudi GDMAS Arquitectura serà l’encarregat de convertir-lo en un centre de creació i formació dedicat a la dansa. 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6a.- Eix número 1 : SERVEIS I EQUIPAMENTSI 
 
PROMOCIÓ SOCIAL I ASSOCIATIVA 
 
El Centre Cívic Casa del Rellotge, el Centre Cívic la Cadena i la Sala Polivalent Pepita Casanellas, les vocalies de cultura de les 
Associacions de Veïns (la Vinya, Can Clos, Sant Cristòfol, el Polvorí,Estrelles Altes,  Plus Ultra...) i les entitats de la zona, 
coordinades per la Unió d´Entitats de la Marina, s´encarreguen de portar a terme les activitats de producció, promoció i difusió 
cultural i les accions del calendari festiu anual de barri. 
.- Programació Sala Pepita Casanellas 
El centre Pepita Casanellas, un edifici en forma d´L, on hi havia el menjador de la fàbrica Phillips; és un equipament que es va 
inaugurar l´any 2007, on s´hi troben, una Oficina d´Atenció al Ciutadà, els Serveis Socials de barri i una sala amb capacitat per 220 
persones destinada a activitats socials i culturals , a disposició de les entitats de la Marina. 
Aquesta sala té una programació estable de conferències, concerts, espectacles infantils, teatre, exposicions i actes d´entitats. 
Aquesta programació, és conjunta amb el centre civic de la Casa del Rellotge i La Cadena. 
.- Remodelació de la Casa del Rellotge 
Durant l´any 2009, el centre civic Casa del Rellotge va estar objecte d´una intervenció de remodelació de les seves instal.lacions. 
A mitjans de març van començar les obres de millora. 
 

 Es va pintar tant l´exterior com l´interior i a la porta d´entrada i als finestrals s´ hi van posar reixes noves. 

 Per millorar l’estalvi energètic, es van canviar totes les finestres, mantenint el seu format anterior. 

 Es van fer totes les instal·lacions noves, inclosa les infraestructures de dades i veu (informàtica i telefonia) i es va ampliar la 
potència. 

 Disposa de nou enllumenat, aire condicionat i s´han posat noves clavegueres. 

 A la planta baixa s´han millorat els serveis administratius i de direcció. 
 
Al mes d´octubre  2009 es va fer una jornada de portes obertes. 
Totes aquestes millores faciliten la programació estable dels tallers i activitats culturals que s´hi porten a terme. 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6.a  Eix número 1 : SERVEIS I EQUIPAMENTS 
 
 
Les Associacions de Veïns  la Vinya, Can Clos, Sant Cristòfol i el Polvorí, disposen de Casals de Barri Municipals a on portar a terme 
part de la seva activitat, la resta s’ubica a equipaments municipals. 
La població infantil pot gaudir de dos equipaments especialitzats: La Ludoteca Casa dels Colors , l’espai Familiar de la Casa dels 

Colors  i l´espai El Gall i la gallina, de titularitat privada i la juvenil del Punt Multimèdia , el Punt d’informació Juvenil i l´Equipament 

Musical de la Bàscula. 
Hi ha 3 casals per la gent gran , la Capa, el Polvorí i Sant Cristòfol ( aquests dos últims de recent construcció ) a on poder fer vida 
social, tenir accés a activitats culturals i a la promoció activa.   
 
EDUCACIÓ 
 
El barri disposa de tres escoles bressol públiques  i tres de privades. Les tres escoles bressol públiques ténen capacitat per 81 places 
i compleixen la doble funció educativa i de respecte a les noves necessitats de les famílies; consciliació de la vida familiar, laboral i 
personal. 
Hi ha 6 escoles públiques ( El Polvorí, Can Clos, Enric Granados, Ramón Casas, Barkeno i Seat ) i dues escoles concertades ( Alfageme 
i Garbiñe ) que imparteixen educació infantil i primària i 2 instituts d´Educació Secundària públics, ( Montjuïc i Lluis Domènec i 
Montaner ), una Escola de Formació Professional de Grau Mitjà de titularitat privada ( Escola d´Aprenents SEAT ), una Escola 
d´Educació Especial de titularitat privada (Ntra Sra. de Montserrat ) i dos  Centres de Teràpia Ocupacional ( Foc i Mecànica ) 
gestionats per Asproseat. 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6.a  Eix número 1 : SERVEIS I EQUIPAMENTS 
 
 
PATIS OBERTS A CENTRES EDUCATIUS 
 Al mes de febrer  de 2009 es va obrir el Pati de l´Escola Seat i al mes de setembre de 2009 , el pati de l´Escola Enric Granados . 
Cada pati està obert 6 hores al cap de setmana.L´Escola Seat obre als matins d´11 a 14 h.. i l´Escola Enric Granados , a les tardes de 16 
a 19 h. 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
    6a.- Eix número 1 : SERVEIS I EQUIPAMENTS 
 
.- TEMPS DE BARRI 

 
Temps de barri, temps educatiu compartit va començar l´any 2007 amb una diagnosi de la realitat de l’educació en els temps de 
lleure als barris de la Marina de Port i la de Prat Vermell. 
Des d´aleshores, i seguint els objectius que marca el projecte: 
                  . d´afavorir l’harmonització del temps de vida de les families 
                  . promoure l´ús educatiu del temps dels infants fora de l´horari Escolar amb la implicació dels agente educatius i  
                    socials ( familia, Escola i entitats ..)  
                  . potenciar l´us dels equipaments Escolars fora de l´horari Escolar. 
                  . reforçar les activitats educatives de qualitat que fan els nois i noies fora de l’horari Escolar al mateix barri i adequar  
                    les actuacions a les necessitats locals 
Ha tirat endavant el projecte al barri de la Marina un equip de treball format per  direccions de centres, representants de les Ampes, 
entitats i tècnics del districte que es reuneix mensualment i que vetlla per  
                   . el seguiment dels objectius 
                   . la programació anual d´activitats 
                   . la difussió de les activitats de tots els agents del barri en una agenda anual ( Guia d´activitats i recursos a 
                     La Marina de Port i a la Marina de Prat Vermell ) 
                   . la realització d’activitats mensuals de lleure en família ( 1 dissabte al matí al mes),  
                   . la interrelació de les entitats i agents : una activitat anual : La Marina Juga : un matí d’activitats organitzades de  
                     manera conjunta per tots els agents implicats en el projecte. 
Durant l´any 2009 s´han realitzat 9 activitats  ( 8 individuals i 1 conjunta ) 
Cal assenyalar la forta implicació de les entitats, les Ampes i les direccions dels centres assistents a les convocatòries i a les activitats 
Hi ha poca oferta adreçada als joves. És un tema pendent a treballar a partir del mes de gener amb els instituts de la zona.  
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6a.- Eix número 1 : SERVEIS I EQUIPAMENTS 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6a.- Eix número 1 : SERVEIS I EQUIPAMENTS 
 
FOMENT DE L´ESPORT 
Per fomentar l´esport el barri disposa del Camp Municipal de Fútbol Julià Campmany, del Camp de Fútbol Municipal Ibèria , del 
Club Natació Montjuic i deL Complex Esportiu Municipal La Bàscula. 
 
ESPAIS ESPORTIUS URBANS 
8 espais esportius urbans  ( cistelles de bàsquet, taules de ping-pong, petanca, bitlles...) 
 
ATENCIÓ SANITÀRIA 
L’atenció Sanitària està garantida amb la presencia al barri de 2 CAP´s, el situat al carrer Carles Ribas, al carrer Foc i el CAP La Marina, 
al carrer Amnistia Internacional, 8 
El CAP Carles Ribas té els següents serveis : medicina de família, infermeria, odontologia, ASSIR: Atenció a la Salut Sexual i 
Reproductiva (servei de ginecologia, obstetrícia i  llevadores) i especialistes 1 cop per setmana: psicologia, psiquiatria, pneumologia, 
cardiologia, reumatologia, endocrinologia i neurologia. 
El CAP la Marina es va construir per disminuir la presió d´usuaris en el primer servei i oferir una assistència de més qualitat en 
ambdós centres i adequar l’oferta dels serveis sanitaris a les transformacions que es van produint al barri. 
Disposa de 1700m2 en planta i està dotat de serveis de medicina general, pediatria- puericultura, infermeria i atenció odontològica. 
 
Hi ha un Hospital de dia  per adolescents al carrer Mare de Deu de Port gestionat per la Fundació Sanitària Sant Pere Claver. 
 
El barri disposa també de dos serveis especialitzats, la Unitat Móvil de dispensació de Metadona, que treballa per la deshabituació i 
la Unitat Mòbil d´Atenció a drogodepenents, que treballa per la reducció de danys : el consúm sanitari  i socialment  segur. 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6a.- Eix número 1 : SERVEIS I EQUIPAMENTS 
 
ACCIÓ SOCIAL 
El Centre de Serveis Socials de la Marina atén a tota la població del territori que tingui una necessitat o un problema d´atenció social 
a resoldre : infància i adolescència, adults, gent gran i grups o col·lectius  
Està composat per un equip de professionals interdisciplinar i organitzat en diferents unitats d'atenció. 
La U.G.A. (unitat d'atenció administrativa) composada per dues administratives que reben als usuaris en primera instància i els 
donen cita de manera presencial. Són la porta d'entrada per l'usuari i realitzen funcions de tràmits administratius tant adreçats als 
usuaris com de suport intern a l'equip 
La U.P.A. (unitat de primera atenció) composada per dues professionals treballadores socials. Fan una primera acollida als usuaris i 
famílies per tal d'informar, orientar i acompanyar en els processos. Fer un pre-diagnòstic i si és necessari, traspassar aquells casos 
que ho requereixen, a la U.S.T.A.C. 
La U.S.T.A.C. (unitat de seguiment i tractament, acció col·lectiva) composada per professionals treballadores socials i educadores, a 
més d'una psicòloga. 
La funció d'aquesta unitat és de realitzar amb cada família un pla de treball adient a la situació que presenta i fer-ne el seguiment. 
Els APC'S (educadors a partir del carrer) realitzen una funció més de prospecció, prevenció i tractament amb grups detectats als 
diferents barris de la Marina. 
El Centre de Serveis Socials compta amb la col·laboració d'una professional jurista que atén els casos que ho requereixen així com 
també assessora als professionals que ho sol·liciten. La seva presència al centre és setmanal. 
La direcció del centre vetlla perquè totes les unitats treballin de manera coordinada i formin un tot que els hi permeti de fer un 
treball en equip interdisciplinar i global per donar una millor atenció al ciutadà. 
 
Hi trobem també 3 espais d’habitatge de lloguer amb serveis per la gent gran ( Gran Via, Bonze i Cisell ) i un edifici amb habitatge 
de lloguer per joves ( Sant Eloy ) 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6a.- Eix número 1 : SERVEIS I EQUIPAMENTS 
 
Hi ha un Club Social per adults amb trastorn mental a Mare de Deu de Port, el Centre de Dia per persones amb discapacitat física 
Pere Mitjans ( Gran Via ), i Habitatges- Llar Residència gestionat per ASPROSEAT( Passeig Zona Franca i a la Plaça Sant Cristòfol ). 
 
ATENCIÓ CIUTADANA. 
Els veïns poden anar a fer gestions al Punt d’atenció al Ciutadà ( OAC ), situat al Passeig de la Zona Franca, a l’edifici Pepita 
Casanaellas, c/ Foneria 17. 
El barri compta amb punts de wifi als equipaments municipals 
 
COMERÇ 
El mercat municipal està ubicat, des de l’any 2003 a la Plaça de la Marina, al Passeig de la Zona Franca  ,178, en un espai de 
centralitat. 
L´antic Mercat de Port va ser inaugurat l´any 1973, al barri de Sant Cristòfol. 
Amb el pas del temps i amb la necessitat de modernitzar i fer més competitiu un mercat amb excedent d’oferta comercial no 
ajustada a les demandes de consum de la zona, es va decidir canviar-lo d’emplaçament. 
 
JOCS INFANTILS 
L´alta taxa de natalitat i l´alt índex de població fins a 14 anys ha fet necessari contemplar a l´espai públic mobiliari urbà per jocs 
infantils a on les famílies i els nens i nenes puguin jugar. Hi ha 18 espais de joc infantil repartits per tot el barri. 
 
SEGURETAT 
Els cossos policials tenen desplegat el servei de policia de proximitat al barri. 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6a.- Eix número 1 : SERVEIS I EQUIPAMENTS 
 
CONVIVÈNCIA 
Cap programa ( Banc del temps, programes intrergeneraciopnals ) 
 
ALTRES 
Hi ha una oficina de correus situada al carrer Alts Forns  
S´han construït 5 aparcaments soterrats privats 
Hi ha 5 esglésies al barri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Districte de Sants-Montjuïc -Barri de la Marina de Port 

Diagnosi                                                                                                                                                   juny 2010 

 

41 

 

 
6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6a.- Eix número 1 : SERVEIS I EQUIPAMENTS 
 
Punts forts: 

El barri de la Marina de Port disposa d´un complert mapa d´equipaments i serveis:. Els veïns valoren especialmente: la bibloteca, els 

casals de la gent gran, els equipaments per persones amb discapacitats, el mercat, els dos CAP´s, les escoles bressol, les de primària i 

les de secundària, l´oficina de correus i l´oficina d´atenció al ciutadà descentralitzada al territori 

Es veu com una oportunitat a llarc plaç la posible disponibilitat de sol ( esplanada Piulacs) per poder , més endavant, construir nous 

equipaments. 

Àrees de millora: 

.- La mancança d´un plà comunitari que aporti visió i acció global i articuli iniciatives diverses al territorii. 

.- Un equipament cultural de gran capacitat i espais per les entitats del barri. 

.- Equipaments esportius 

.- Els espais sòcioeducatius i de lleure per infants,adolescents I joves, que permetin conciliar   vida laboral I familiar. 

.- Serveis pensats especialment per les dones 

.- Les llistes d´espera a Serveis Socials; la manca d´especialistes als CAP´s i la manca d´un centre   de dia per la gent gran. 

.- La concentració de la majoria d´activitats i serveis en un mateix punt del barri ( Plaça de la Marina ) 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6a.- Eix número 1 : SERVEIS I EQUIPAMENTS 
 

El barri necesita: 

.- Que s´executi tot el que està previst al PAD 

.- Incrementar els serveis per infants, adolescents i joves ( de lleure, esportius, patis oberts a  les escoles…) 

.- Educadors de barri 

.- Programes per conciliar vida laboral i familiar 

.- Un centre de dia per la gent gran  i  enfortir els serveis d´asistència domiciliària . 

.- Ampliar el CAP Carles Ribas per oferir tractaments especialitzats . 

.- Millorar els serveis socials pel que fa a les llistes d´espera i reforçar la informació sobre el circuït i els recursos existents a la ciutat  

   per atendre les  Urgències Socials que es produeixen fora  d´horari   d´atenció del centre de s. socials del  barri. 

.- Equipaments esportius de referencia:  construcció d´un poliesportiu  
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6a.- Eix número 1 : SERVEIS I EQUIPAMENTS 
 

.- Un Plà Comunitari 

.- Crear serveis d´informació per a dones 

.- Construïr un centre cultural gran 

.- Construcció de més aparcaments soterrats 

.- Un mini punt verd que quedi més a prop 
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ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 

6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6b.- Eix número 2 : ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOVILITAT I TRANSPORTS 
 
ESPAI PÚBLIC 

El barri de la Marina compta amb un nombre important d’espais verds. 
El Parc de Can Sabater 
Jardins Drets Humans 
Jardins de Can Farrero 
Jardins de Cal Sebio 
Jardins de Ca l´Elena 
Jardins de la Mediterrània 
Jardins del Port Romà 
Jardí d´Elies Ortiz 
Jardins de l´Arboreda 
La Muntanya de Montjuïc  
Tots ells conformen un pulmó verd al barri i faciliten l’esbarjo, l’espai de trobada, el passeig, gaudir del temps lliure en un espai 
confortable. 
Disposen la majoria de mobiliari urbà pels infants  
De tots ells, m’agradaria ressaltar el Jardí dels Drets Humans, una zona verda amb arbres, flors i gespa. 
Situat a l´Illa Phillips, és un jardí excepcional i amb una gran diversitat : 60 espècies de plantes. ( alguns dels seus exemplars són els 
més grans de la ciutat ) 
Té també un estany 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6b.- Eix número 2 :ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOVILITAT I TRANSPORTS 
 

 
Jardins dels Drets Humans 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6b.- Eix número 2 : ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOVILITAT I TRANSPORTS 
 

 
Horts Urbans 

La iniciativa d’aquest projecte va ser posada en marxa l’any 1.997 per Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Barcelona amb l’hort de Can 

Mestres,amb 52 places, al carrer Foc... tot i que el primer de la ciutat va ser l’hort de l’Avi al districte de Gràcia, creat l’any 1995. 

Els horts urbans tenen com a objectiu la integració i col•laboració dels ciutadans i ciutadanes en activitats de millora ambiental. 

Totes les persones que hi participen estableixen noves relacions socials i milloren la seva qualitat de vida al mateix temps que 

fomenten la creació de nous espais verds públics a la ciutat. 

A més, els horts urbans també són utilitzats per Parcs i Jardins per l’ensenyament a Escolars de la pràctica de l’agricultura biològica. 

Així, a través d’aquests espais les escoles poden conèixer de prop la realitat agrícola, molt llunyana per als nens de ciutat. 

Per poder accedir a una parcel·la d’un hort urbà, cal tenir més de 60 anys, estar jubilat, estar físicament capacitat per dur a terme les 

tasques agrícoles i estar empadronat al districte on es troba l’hort. Les parcel·les s’adquireixen per sorteig i els terrenys es cedeixen 

per cinc anys, amb un període de prova inicial de sis mesos. 

Un cop assignada la cessió del terreny, les persones beneficiàries han de seguir un model d’agricultura biològica on no es poden fer 

servir productes químics ni vendre els productes obtinguts del conreu. 

Els hort urbans compten amb tots els equipaments necessaris per un correcte desenvolupament de l’activitat: armaris per guardar 

eines, piles de compost per abonar, boques de reg, contenidors selectius de brossa, lavabos i dutxes (preparats també per a persones 

discapacitades). 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6b.- Eix número 2 : ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOVILITAT I TRANSPORTS 
 

 
Horts de Can Mestres 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6b.- Eix número 2 : ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOVILITAT I TRANSPORTS 
 

Plaça major : La Plaça de la Marina 
 
Aquí es concentren les manifestacions culturals, cíviques i socials del barri 
La plaça, el mercat i tots els equipaments projectats a l’Illa Phillips conformen un espai de centralitat.         
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6b.- Eix número 2 : ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOVILITAT I TRANSPORTS 
 
 
 

Actuacions a l´espai públic 

 
Jardins de la Mediterrània 
Durant l´any 2008 -2009 , arrel de les queixes i l´insatisfacció d´un grup de veïns dels Jardins de la Mediterrània per les dinàmiques 
incíviques que convivien a la plaça ( sorolls, brutícia...) s´ha fet una rehabilitació integral de l´espai : neteja, verd, mobiliari urbà, 
mides de zoonosi, i treball d´aspectes relacionals. que han suposat una normalització dels usos de l´espai i el retorn de la 
tranquil·litat al veïns 

 
Carrer FFCC tocant a la pujada del cementiri 
Seguiment continuat per par de la GU, petita zona de prostitució, un fet d´escassa incidència però de permanència continuada en 
aquesta zona. 

 
Can Clos 
Cal destacar la presencia d´una petita comunitat de romanesos que han establert la seva vivenda a fàbriques desocupades,a la 
sortida del barri. 
 

 Es realitzen quotidianament el seguiment per evitar i/o minimitzar les ocupacions dels sense sostre a l’espai públic. 
S’està treballant perquè la presencia de pernoctes no es cronifiqui. Les mides dissuasòries han estat molt efectives 
També es fa el seguiment des habitatges que han estat ocupats. 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6b.- Eix número 2 : ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOVILITAT I TRANSPORTS 
 
 

 
.- Plà de Xoc 
 
 Dos són els fets que han recomanat fer extensiu aquest projecte implementat al Poble Sec, al barri de la Marina : la situació de 
consúm i els positus resultats que s´han assolit al Poble Sec. Hi treballen coordinadament  GU, BC Neta, l’agència de Salut Pública, 
ABD ( empresa que gestiona la Unitat Mòbil d’atenció a Drogodependents ), Mossos d´Esquadra, Prevenció del Districte i la Tècnica 
del Barri 
El Plà treballa els temes de sense sostre i els consums a la via pública. 
Compta amb dos serveis de suport : el servei de recollida de xeringues i els servei polivalent de GU i neteja que s´encarrega d’anar als 
lloc a on hi ha pernoctes, despertar-los i netejar l’espai. 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6b.- Eix número 2 : ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOVILITAT I TRANSPORTS 
 

 
URBANISME 
Font: Servei d´obres i manteniment districte de Sants - Montjuíc 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBRES I PROJECTES La Marina del Port: ESTAT: 

 REFORMA PL. LLORCA I C/ FORTUNA FINALITZADA 

REPARCEL·LACIÓ DEL PMU PORTA FIRAL EN EXECUCIÓ 

REMODELACIÓ BARRI DE PLUS ULTRA (LA MARINA DEL PORT- ZONA FRANCA) PENDENT 

VORERES ALUMINI I ALTS FORNS (de fet l'actuació es divideix en tres fases: 1ªFase: Obertura    
del C/Bronze, 2ªFase: Actuació àmbit edificis, 3ªFase: Actuació C/Alumini) 

PENDENT 

PLAÇA JOSÉ SÁNCHEZ RÍOS PENDENT 

URBANITZACIÓ DELS CARRER ALTS FORNS ENTRE PASSEIG DE LA ZONA FRANCA I EL CARRER 
FFCC 

FINALITZADA 

ARRANJAMENT VORERES CARRER FFCC ENTRE ELS CARRERS DEL FOC I ALTS FORNS (CAN 
MESTRE) 

FINALITZADA 

AMPLIACIÓ DE VORERES A MARE DE DÉU DEL PORT ENTRE ELS CARRERS FONERIA I ALTS FORNS FINALITZADA 

OBRES AL BARRI PLUS ULTRA (REMODELACIÓ DEL BARRI DE PLUS ULTRA) FINALITZADA 

CARRER METAL·LÚRGIA (VORERES) (ES COMENTA DE FER SOLS L'ENLLUMENAT) PENDENT 

MIG DE CAN CLOS PENDENT 

CAMPANYA 1 (inclou carrer FFCC) PENDENT 

ASFALTAT DEL BARRI PLUS ULTRA FINALITZADA 

ALTS FORNS (ALUMINI - Energia) (NO CLABSA) PENDENT 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6b.- Eix número 2 : ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOVILITAT I TRANSPORTS 
 
 

Font: Servei d´obres i manteniment districte de Sants - Montjuíc 

Reforma Plaça Llorca i el c/ Fortuna 
La Plaça Llorca s’havia urbanitzat fa 40 anys. La reforma s´ha plantejat com un gran rectangle lliure de mobiliari urbà i arbrat per tal 
de permetre realitzar qualsevol activitat, ja que es tracta de la plaça central del barri del Polvorí. 
L’arbrat i el mobiliari s´han situat lateralment 
 

Manteniment integral via pública 
 
C/ Alts Forns entre Zona Franca I FFCC 
S´han ampliat les voreres a la zona comercial. Hi continuaran havent dos carrils d´aparcaments i un carril de circulació. 
S´han canviat els arbres per més petits i amb menys ombra 
 
C/ Mare de Deu de Port entre Foneria i Alts Forns 
Ampliació de les voreres al costat del Llobregat, eliminant els carrils d´aparcament. 
Aquest carrer està afectar pel PERI Plus Ultra; el carrer serà més ample i es recuperarà el carril d´aparcament quan s’apliqui el PERI. 
 
Arranjament voreres carrer FFCC, entre c/ Foc i Alts Forns ( Can Mestre) 
Urbanització de la vorera del costat de Besòs. 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6b.- Eix número 2 : ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOVILITAT I TRANSPORTS 
 
 

Font: Servei d´obres i manteniment districte de Sants - Montjuíc 

PROJECTES PENDENTS 

 
Escales metàl·liques del c/ FFCC :  es canviaran per una rampa, que permetrà un millor accés a l´espai 

 
Can Clos 
Un projecte que contempla 9 àmbits d’actuació: 
  . La millora i arranjament de les voreres c/ Pedrera el Mussol. Enllumenat. 
  . Entrada ESCOLA Can Clos. Supressió del mur. Vorera continua. 
  . Ampliació c7 Can Clos. Bulevard principal. 
  . Ubicació de les petanques. Zones verdes. 
  . Connexió Marbre i Morrot. Nou clavegueram. Soterrar cablejat. Retirada de talús. 
  . Plaça Alta de Can Clos: nou mobiliari urbà.  
 .  Refer els Jardins del c/ Diligències. 
  . Obertura Diligències – Can Clos que permetrà la circumval·lació del trànsit rodat. 
  . Plaça del Mig. Redefinir l´espai. 
 
 Començarà Al juliol de  2010. 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6b.- Eix número 2 : ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOVILITAT I TRANSPORTS 
 

 
Remodelació barri Plus Ultra 
S´ha realitzat l´asfaltat dels carrers de manera provisional. 
Està pendent el PERI, que manté l’habitatge entre FFCC I Aviador Ruiz de Alda i actua en la façana de Mare de Deu de Port. 
S’enderrocarà la primera línea de cases; la plaça quedarà més gran. 
Aquesta actuació es farà a la propera legislatura.  
 
Remodelació Plaça Sánchez Rios, al grup de vivendes de St. Cristòfol.  
 
Carrer Energia : Parc Públic, residencia, poliesportiu, pista de petanca, camp de futbol.... 
 
Voreres Alumini i Alts Forns . L'actuació es divideix en tres fases: 1ªFase: Obertura del C/Bronze, 2ªFase: Actuació àmbit edificis, 
3ªFase: Actuació C/Alumini) 
 
Reparcel·lació del PMU Porta Firal 
 
 Projecte  de Llei de barris 
Treballem perquè en un futur s’aprovi la Llei de Barris, als barris de la Vinya, Can Clos i Plus Ultra,. 
Suposarà una millora de l´espai públic i de la dotació d’espais verds, la rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels 
edificis( ascensors a Can Clos i sostres i façanes a Plus Ultrra ), millores en els equipaments per a l’ús col·lectiu ( Bàscula, centres 
cívics, casal d´avis la Capa... ), incorporació de ls tecnologies de la informació als edificis ( cablejat ..), programes de millora social, 
urbanística i econòmica , supressió de barreres arquitectòniques... 
En definitiva, un projecte integral per millorar la qualitat de vida en aquests barris 
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MOBILITAT I TRANSPORT 
 
 
El bus del barri : 125.Es va crear el 18 de desembre de 2002 .Aviat ampliar el servei als caps de setmana 
Recorregut : Parc Can Sabater, Plaça Marina, Casa del Rellotge, Can Clos, Polvorí i a partir de juliol de 2008, s´Amplia el recorregut per  
la Muntanya de Montjuïc, fins a l´Avinguda de l´Estadi 
A l´actualitat hi ha un carril de bici obert, i 7 estacions de bicing.  
No hi ha cap aparcament soterrat municipal, n´hi ha un de privat. 
La manca de metro es supleix per una fluida red d´autobusos, complementada pel bus del barri. Entre d´altres hi trobem les línees 
9,13,37,46,65,72, 109, L16,l70,L80,l81,L86,L94 i L95 
La construcció de la línea 9 del metro dotarà al barri de 4 estacions: 3 al passeig de la Zona franca ( Motors, Foc i Cisell ) i una a la Fira 
de BCN ( Fira 2 )  .A la parada de Foc es creuaran les dues línees. 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6b.- Eix número 2 : ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOVILITAT I TRANSPORTS 
 

Punts forts : 
 
Es viuen com a punts forts: 
 
.- l´existència de zones verdes i de jocs infantils 
.- la remodelació del barri del Polvorí i la construcció de les escales mecàniques  
.- la remodelació del carrer Alts  Forns fins a Mare de Deu de Port 
.- el bus del barri 
.- l´augment de l´habitatge social 
 
Àrees de millora : 
 
Espai públic:  
 
.- La remodelació de les zones peatonals del passeig de la Zona Franca 
.- Vetllar per la neteja i el manteniment de les zones verdes i les zones infantils. 

Urbanisme: 

.-  Retard important en la remodelació del barri de Plus Ultra  

.-  Les voreres dels carrers  Cisell Alumini ( davant la Porta Firal ) són molt estretes i dificulten el ps dels vianants, els cotxets i les 
    cadires de rodes 
.-  Massificació d’habitatges : en 1,3 Km2, hi viuen 30.000 persones 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6b.- Eix número 2 : ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOVILITAT I TRANSPORTS 
 

Mobilitat i transport : 

.- Millorar l´accessibilitat de les rampes del Polvorí.  

.- El bus de barri té poca capacitat i hauria d´augmentar, conjuntament amb tota la resta de transport públic, la freqüència de pas 

.- La construcció del metro porta un any de retard. 
 

El barri necessita: 

 .- La remodelació de les zones peatonals del Passeig de la Zona Franca 

. - L´aprovació de la llei de Barris de Can Clos , Plus Ultra i la Vinya 

.- Fer voreres i rampes accessible per les persones amb disminució un ascensor al barri del Polvorí 

.- Ajustar freqüències de pas dels autobusos, (especialment els dies festius) i garantir el servei permanent de taxis a la nit 

.- Implementar  Zones 30 

.- Fer el carril bici a La Marina i augmentar les parades del bicing   

.- Crear un Camí Escolar 

.- Pacificar el trànsit al Passeig de la Zona Franca. 
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  6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
          6c . eix número 3 :COMERÇ, OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 
 
COMERÇ 
 
 La presencia d´elements comercials és un element de vitalitat, de civisme i de qualitat de vida que dinamitza la realitat econòmica i  
 social i ajuda a configurar el barri. 
La Marina té 400 botigues. 
 
L´Associació de Comerciants de la Marina, és una asociació sense finalitat de lucre, creada a l´any 1990 per defensar els interessos 
del comerç de proximitat d´aquest barri. Es va constituir amb el nom d´Associació de Comerciants dels barris de la Zona Franca  i 
l´any 2003 va canviar el nom per l´actual. 
És la continuació de l´Associació de Comerciants dels barris de la Zona franca, que es va constituir l´any 1990 . 
Té a l´actualitat 70 associats. 
Entre d´altres, aquestes són les seves finalitats :  
    . la representació, la defensa i la promoció dels interessos econòmics, socials i laborals, professionals i culturals dels seus afiliats 
   . fomentar la solidaritat promocionant i ceant serveis comuns de naturalesa assistencial 
   . programar les accions adients per aconseguir millores socials i econòmiques per als seus afiliats 
   . participar en la vidsa ciutadana 
   . organitzar cursos de reciclatge 
Organitza diferents activitats durant l´any : 
   .” les Paradetes de la Marina “: Fira al carrer a la tardor 
      . Campanya de Nadal :   
                                . El Comerç dolç : repartiment de caramels als nens i nenes pels carrers del barri 
                                . Pare Noel: joves vestits passejant perls carrers del barri que contribueixen a l´esperit de Nadal. 
                                . Avets de Nadal: obsequi d´un avet per cada llar d´infants del barri 
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  6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
          6c . eix número 3 :COMERÇ, OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 
 
     . Campanya  “ El millor servei a prop de casa “ : Difussió dels associats al darrera de l´autobús de barri. Aquesta campanya es  
                              reforça amb publicitat als mitjans d´informació local 
     . Repartiment de bosses reutilitzables promocionals per reforçar la imatge corporativa del comerç de proximitat al barri 
 
   I té un  projecte de futur: La creació d´un Eix Comercial a la Marina, que estaria delimitat pel Passeig de la Zona Franca i el carrer   
   de Mare de Deu de Port i els carrers que el travessen : Mineria, Foneria i  Alts Forns i l´espai interior dels Jardins de la  
   Mediterrània. 
    
   L´Associació de Comerciants reconeix que els establiments han evolucionat amb el pas del temps i que els comerços de proximitat  
   de la Marina han de fer l´esforç de saber què és  el que reclamen els consumidors. 
   Els establiments del futur eix estan agrupats en diferents sectors . 
   En el comerç al detall : quotidià alimentari, moda i complements, calçat i pell, parament de la llar, llibres, diaris i revistes, salut i  
   Cosmètica i quotidià no alimentari . 
   En serveis : bars i restaurants, comunicació, assessoria, assegurances i finances, immobiliàries, serveis sanitaris i serveis a les  
   persones.  
 
  MERCATS 
 
  El mercat municipal està ubicat, des de l’any 2003 a la Plaça de la Marina, al Passeig de la Zona Franca  ,178, en un espai de  
  centralitat. 
  L´antic Mercat de Port va ser inaugurat l´any 1973, al barri de Sant Cristòfol. 
  Amb el pas del temps i amb la necessitat de modernitzar i fer més competitiu un mercat amb excedent d’oferta comercial no   
  ajustada a les demandes de consum de la zona, es va decidir canviar-lo d’emplaçament. 
  Va millorar les estructures físiques i l´oferta comercial, amb la incorporació de nous serveis: repartiment a domicili, autoservei...) 
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  6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
          6c. Eix número 3 :  COMERÇ, OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 
 
COMERÇ I MERCATS 
 
Punts forts 
El barri de la Marina , pel que fa al Comerç i als Mercats, veu molt positiva la presencia del Mercat Municipal ,  la diversificació de 
l´oferta dels petits comerços i el tracte personalitzat al client que ofereixen  i  valora la dinamització del barri que  
aquest sector proporciona. 
El petit comerç està aguantant la crisi. De moment no ha disminuït l´oferta comercial. 
 
Àrees de millora : 
.- La poca visibilitat del petit comerç i del mercat : s´ha de senyalitzar millor 
.- La venda ambulant, que s´està convertint en permanent en algunes zones. 
.- Complicitat entre el districte i els comerciants per remodelar els carrers, adequant-los per a l´ús del veïnat i també per facilitar  
    l´activitat  comercial:  poda d´arbres regular, manteniment de les voreres, enllumenat del carrer...  
.- Les ocupacions il.legals d´edificis, que perjudiquen al comerç. 
.- L´acollida de botiguers nouvinguts, que obren comerços al barri  i  no coneixen la llengua. 
 
El barri necessita : 
.- Que es vetlli per la remodelació dels carrers:  poda d´arbrat, voreres, enllumenat, per tal de facilitar l´activitat comercial. 
.- Senyalitzar, de manera visible el comerç  
.- Peatonalitzar el carrer Mare de Deu de Port. 
.- Augmentar l´oferta de comerços de qualitat. 
.- Davant la implantació de grans comerços al barri, mirar que l´oferta complementi als que ja existeixin i que no els perjudiqui. 
.- Ampliar l´horari de tardes del mercat  
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.-.- P.-.-rtI MERCATS 
  6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
          6c. Eix número 3 :  COMERÇ, OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 
 
OCUPACIÓ I EMPRESES 
 
Punts forts: 
.- El comerç local dona sortides laborals a gent del barri : el mercat ocupa a moltes dones i l´empresa Bauhaus contracta mossos pel  
   magatzem. 
.- A la zona hi ha un bon teixit industrial i químic que pot generar llocs de treball 
.- La Fira és viu com  una oportunitat laboral important . 
.- A nivell formatiu, l´institut de la Mercé i les escoles de Formació Professional, preparen per a sortides d´ocupació laboral 
 
Àrees de millora: 
.- La deslocalització d´empreses ( la SEAT  ha suposat passar de 30.000 a 2.900 treballadors en 20 anys.) 

.- La regulació de llocs de treball de les grans empreses ha perjudicat a molta gent del barri que hi treballava 

.- El comerç gran de la zona no dóna prioritat a la contractació de joves del barri 

 

El barri necessita : 

.-Detectar quines són les necessitats ocupacionals concretes de les indústries de la zona, i potenciar-ne una formació adequada als  

   centres d’ensenyament 

.- Treballar per aconseguir el compromís de les empreses de la zona per a contractar gent del barri. 

.- Tenir una Oficina d’Ocupació propera 

.- Fomentar programes d’ocupació al barri 

.- Fer un estudi de les empreses de la zona, veure si tenim moltes d´ obsoletes i promocionar la implantació d’empreses que orientin  

    la seva activitat als nous mercats. 
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  6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
          6d .Eix número 4 : CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ I SEGURETAT 
 
PREVENCIÓ I SEGURETAT 
 
Punts forts  

. La presencia de la Comisaria del Mossos al barri de Prat Vermell 

. L´existència de programes, figures professionals i projectes de prevenció 

. Bona comunicación amb els responsables dels serveis policials 

. Les activitats intergeneracionals que es promouen des d´entitats 

. Existència de diverses associacions que están al corrent del que passa als barris i   són agents de detecció i prevenció, i actúen  com  

  a referents veinals  

. La coordinació amb l´equip de recollida de xeringues als espais a on hi ha consúm 

. Ha disminuit la visió al carrer de venda i consúm de substàncies ( excepció d´algunes  zones) 

. La coordinació i actuació inmediata  de l´equip de recollida de xeringues als espais a  on hi ha consúm 
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  6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
          6d .Eix número 4 : CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ I SEGURETAT 
 

Punts  febles 

. Poca visibilitat de policia al carrer  

. La sensació de que quan es truca a la GU o als Mossos, no venen… o triguen molt. 

. El qüestionari previ que el ciutadà ha de contestar quan truca al 112 precisa la demanda però és viscut   com molt llarg. 

. La proximitat de la Comissaria dels Mossos feia pensar als veins que sol.lucionaria  la sensació d´inseguretat i aminoraría els actes  

  delictius … i es té la sensació de q ue no ha estat així. 

. La presencia d´indigents i algunes persones sense sostre a diferents indrets del barri 

. A peu de muntanya, al c/ Segura amb c/ Fundició hi ha un espai que es considera  degradat que  s´utilitza pel consúm de drogues i  

  és utilitzat principalment per  part de  col.lectius de persones nouvingudes. 

. La intervenció de l´Administració de Justicia en temes d´espai privat ( ocupacions ) és  molt lenta  . 

. L´adjudicació de vivenda pública és un procés lent que fa que hi hagin vivendes buides i aixó afavoreix les ocupacions. 

 . Sensació d´inseguretat al barri de Plus Ultra, que es va degradant en el temps a   l´espera d´una intervenció urbanística. 

 .  La presencia  de persones indigents  i la concentració de col.lectius de persones   nouvingudes  en determinades zones.,   
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  6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
          6d .Eix número 4 : CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ I SEGURETAT 
 

.  La GU hauria de sancionar més les infraccions de cotxes i motos que envaeixen   l´espai públic  en especial  a   les voreres  

   del carrer Motors els  diumenges. 

.  No existeix al barri cap projecte intercultural. Fins ara ni des de l´administració ni des  de les entitats s´ha fet cap programa  

   concret, a banda d´algunes accions concretes. 

.  HI ha punts de la Marina a on es continua venent i consumint drogues : aixó és un problema de salut i de seguretat. 

.  Hi ha desconfiança en la justicia i por a represalies  a l´hora de denunciar  determinades  situacions que  perjudiquen a la  

   convivencia 

El barri necesita : 

.  Fer més vivible la presencia policial  

.  HI han barris  amb “ sensació d´oblit“ per GU i Mossos : S´ hauria de  prestar més atenció policial al barri de Can Clos. 

.  Que es porti a terme la remodelació del barri de Plus Ultra. 

.  Que es faci un acurat manteniment del verd de la part de muntanya: ha d´estar   podada i  neta . Els espais abandonats generen  

   més degradació 
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  6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
          6d .Eix número 4 : CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ I SEGURETAT 
 

CONVIVÈNCIA      

Punt febles : 

. l´ús simultani de l´espai públic, per part de col.lectius diversos  ( joves, gent gran,   nouvinguts…), genera “ incidents “ qüotidians. 

. El mal ús  de places publiques en horari nocturn  a diferents indrets del barri  ocasiona   problemes de convivencia. 

. No existeix al barri cap projecte intercultural. Fins ara des ni des de l´administració ni   des de  les entitats s´ha fet cap programa  

  específic a la zona, a banda d´algunes   accions concretes  (cursos de llengua i cultura organitzats per voluntaris de l´AAVV  

  Sant Cristòfol ). 

 

El barri necesita : 

. Major intercanvi d´informació i afinar la coordinació policial per tal de garantir que en   algunes  zones “ critiques” a on no es perceb  

   massa vigilancia, hi hagi més presencia   policial.  
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  6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
          6d .Eix número 4 : CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ I SEGURETAT 
 

. Donar a conèixer a totes les entitats els projectes i programes que vetllen per la   cohesió  social i la prevenció 

. No permetre la degradació dels espais per contrarrestar el sentiment de que “ ens  encallem “ i de que les coses arriben massa  

   tard. 

. Implementar la figura del mediador a l´espai públic. 

. Agilitar la inspecció dels locals de pública concurrència, d´oci nocturn… ( comprovar  les llicències d´activitat, els permisos…) 
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.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6e.- Eix número 5 : ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 
 
 
El barri de la Marina , amb una població de 29.719 habitants, 
compta amb 81 entitats de diferents àmbits que realitzen un 
seguit d´activitats que conformen el  calendari festiu, lúdic , 
esportiu, cultural, i educatiu del barri. 
 Són entitats que tenen un alt grau d’implicació al territori i que 
s’involucren en els processos participatius del barri: 
 Les trobem, al Consell del Centre Cívic de la Casa del Rellotge i la 
Cadena i les Comissions de Seguiment dels camps de futbol, fent 
voluntariat a les parròquies, treballant en projectes per dones, 
seguint l’evolució del comerç al barri, dinamitzant las activitats 
extrascolars i de lleure infantil i juvenil durant la  setmana o els 
caps de setmana, participant en les activitats del calendari festiu: 
reis, carnaval, festa major, trepitjada de  raïms...), dinamitzant  
els Consells Escolars de les Escoles Bressol, les escoles i 
l´Instituts; treballant per una major qualitat de vida de la gent 
gran des de les Comissions Gestores dels Casals. 

                              
.. 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6e.- Eix número 5 :ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 
 

 Han participat al disseny del Mapa Cultural de la Marina  i en la redacció del Plà Cultural ( 2008), que va permetre diagnosticar l´estat 

actual de l’acció cultural i elaborat 7 línees diferents d´actuació pels propers anys, amb 48 propostes culturals. 

Les línees són; 
       . Incrementar la participació en activitats culturals 
       . Augmentar les propostes culturals al barri 
      . Millorar la difusió i informació dels equipaments i activitats 
      . Renovar el teixit d’equipaments culturals 
      . Augmentar la col·laboració entre els agents culturals 
      . Potenciar la proliferació del teixit associatiu cultural 
      . Actuar en favor de l’excel·lència i la centralitat cultural. 
 

Han colaborat també  en la diagnosi del barri que va fer el  projecte Temps  de Barri, Temps Educatiu Compartit  ( 2008 ) i en les 

activitats mensuals que s´en deriven.i també les trobem a la Comissió de Millora del Barri de Can Clos 

.- Projecte de Millora de Can Clos 
Al 16 de juny de 2005 hi ha haver l’acord de col·laboració signat per la gestió compartida d’activitats de dinamització sociocultural al 
territori de la marina entre el Districte i la Unió d´Entitats. 
A l´any 2006, s’afegeix l’addenda que incorpora noves línees d´actuació i una d elles planteja la col·laboració envers nuclis de 
població amb alguna necessitat especial i menciona als grups d´infants i joves de Can Clos. Aquesta situació havia estat detectada per 
diferents agents, Escola, parròquia i per la mateixa UE. 
S’implementa el Plà de Millora per donar una resposta integrada i comunitària a les necessitats educatives del barri, coordinant i 
dinamitzant l’acció educativa el territori 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6e.- Eix número 5 :ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 
 

Hi participen, les entitats del barri,professionals de serveis socials, l´escola , la parròquia, l´AAVV,la dinamitzadora i tècnics del 
districte.  
Els principals trets d´actuació són:  
                         .  elaborar un projecte compartit, 
                         .  interaccionar Escola i territori 
                         .  oferir activitats,  
                         .  apropar els infants i joves a la xarxa de recursos de la Marina 
                         . accions de sensibilització i formació a les famílies dels nois i noies implicats. 
 
 
En dos anys s´han realitzat un seguit d’accions; a destacar: la creació de l’equip de fútbol de L´Escola Can Clos, les activitats de Nadal, 
setmana santa i casal d’estiu , la participació al Carnaval i a la festa Major de la Marina i també a les activitats de Temps de Barri; els 
tallers de recerca de feina i habilitats informàtiques, i l´espai d´autoaprenentatge de ball... 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6e.- Eix número 5 : ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 
 

Si mirem la relació de les entitats veurem que  el 34% són entitats culturals, el 15% entitats educatives, el 12% esportives,  i l´11 % infantils i 

juvenils. La resta de sectors té un nombre més petit d’entitats. 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
          6e.- Eix número 5 : ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 
 

EL CONSELL DE BARRI 

El dia 10 de novembre de 2009 es va constituir un nou espai de participació : el Consell de Barri.  l’òrgan de participació territorial en 

totes les qüestions referents al barri. El Vicepresident del Consell és el sr. F. Boix, president de l’associació de Veïns del barri de Plus 

Ultra.  
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
          6e.- Eix número 5 : ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 
 

LA COMISSIÓ DE TREBALL DEL CONSELL DE BARRI 

És  l´encarregada de fer el seguiment dels temes plantejats en el Consell de barri i preparar l´ordre del dia de les següents sessions. 

Entitats i veïns del barri han estat treballant des del mes de febrer fins ara amb l´objectiu d´elaborar la Diagnosi i continuarant 

fent-ho a partir del mes de setembre per elaborar el Pla de Futur 
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6.- ANÀLISI DE LA REALITAT OBSERVADA: 
     6e.- Eix número 5 : ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 
 

La Unió d´Entitats de la Marina 

La Unió d´Entitats de la Marina  és una entitat de segon grau que aglutina a 38 entitats i associacions dels barris per tal de vertebrar 

el teixit associatiu,donant-li  suport i serveis. És el principal espai de coordinació associativa de la zona. 

 És també el motor de dinamització i afavoreix l´intercanvi d’experiències. Treballa per la consolidació el´Associacionisme i 

l´integració de tots els habitants, sent sensible als nou vinguts procedents d’altres països.   

Impulsa l’organització de les festes i activitats lúdiques al barri; promociona i fomenta l’associacionisme a la Marina,és l’interlocutor 

entre les administracions públiques i les entitats i és punt de trobada per l´intercanvi d’experiències  i participació conjunta de les 

entitats del barri. 

Lidera el projecte La Marina Viva, que té com a objectiu la dinamització dels espais públics del barri a través de l’oferta d´actes 

culturals, lúdics i festius al llarg de l’any. Els més importants : la Cavalcada de Reis, el Carnestoltes i les Festes de la Marina, Bacanals 

de Barcelona. 

Té constituïdes 5 comissions de treball : urbanisme i transport, seguretat, socioeducativa, cultura i treball social. 

Manté contactes amb la coordinadora d´Entitats de Poble Sec i el Secretariat d´Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta per 

coordinar aquells temes que són comuns a tots els territoris del districte i trobar sol.lucions conjuntes. ( Aquest any han treballat  
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plegats la participació a la Mostra d´Entitats de la Mercè; han compartit estand les tres federacions i l’experiència ha estat molt  

positiva ). 

Organitza les  Festes de la Marina ( Bacanals de Barcelona ), compartides per tots els barris. 

 

Durant l´any el teixit cultural que conforma cada barri treballa en altres events culturals i aixó fa que el calendari festiu sigui molt ric  

 

en activitats des del mes de maig fins al mes de setembre 

 

A Can Clos amb motiu de la cel.lebració del naixement del barri, al mes de maig 

Al Polvori, la festa del barri al mes de juny 

A Sant Cristòfol, per les festes del patró, al mes de juliol 

i 

Al barri de Plus Ultra amb motiu de la cel.lebració, al setembre de la Trepitjada de Raïms 
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Punts forts  

.- Teixit associatiu nombrós i consolidat que genera molta activitat 

.- Té identitat de barri ( de cadascún que conforma el territori de la Marina   de Port ) Les persones associades están  

    arrelades al barri... fa molt anys que  hi viuen, o hi han nascut 

.-. Están predisposades a col.laborar en activitats 

.- La gent jove, associada o no, és un potencial del barri per continuar aquesta   xarxa . 

.- Els mitjans  de comunicació local ( diari i ràdio de la Marina ) se´n fan molt ressò de tot el que es fa als barris 

Arees de millora 

.- El teixit associatiu té dificultats per crèixer i renovar-se , tot i que han aparegut algunes entitats joves noves al barri. 

.-  Les entitats en general ( excepte les d´infants i joves ) tenen pocs   associats  joves... s´ha de facilitat el relleu  

    generacional en la  gestió de les entitats 

.-  Degut a com es va urbanitzar la Marina, al barri coexisteixen dos tipus de població : els que vivien als barris d´abans i  

    els que van arribar després ( quan es va urbanitzar el passeig de la Zona franca i M. De Deu del Port), que no tenen  

    una  identitat de barri..- ANÀLI 
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.-  El teixit és extens però molt atomitzat: “ cadascú és del seu barri i punt “ i, per tant, el que es fa, no atreu a la gent que  

    no sigui de la barriada concreta . 

    Hauriem d´anar treballant des de l´identitat de cada barri el sentiment de  compartir el territori de la Marina : no hi ha un  

    sentiment  general del territori comú de la Marina. 

    D´alguna manera, les generacions més joves comencen a trencar una mica a aquesta divisió. 

.-  No hi ha associacions de persones immigrades, ni presència d´aquest col.lectiu a les entitats del barri. En canvi, si que  

    hi ha grups espontanis que es reuneixen de manera “ informal “ a determinades places, bars, camps de fútbol de la  

    Bàscula, a les parròquies... 

 .- No hi ha un lloc de difusió comuna 

.- La gent participa en allò que li interessa, perquè es valora molt el temps personal.   El temps de lleure es desenvolupa  

    i es viu de manera diferent a com es feia fa anys.  Es troba a faltar les ganes de voler-se associar  i participar  

    col.lectivament 
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El barri necessita : 

- “ Avivar “ el sentiment de territori compartit i potenciar iniciatives més transversals, fins i tot, connectar-lo  

 amb la pertinença a la ciutat 

-  Fer-nos conscients de determinats valors que estan implìcits en algunes activitats i treballar-los i  

 transmetrel´s de manera visible 

- Donar suport a l´associacionisme per a no desenvolupar “ barrios durmientes “ 

- Arribar a la gent jove. Coneixer els seus interessos. Hem de ser creatius per trobar com interessar a la gent  

més jove, des de les entitats “ posar-nos  en la pell“ dels altres, éssent més humils en les nostres pròpies  

conviccions 

- Adreçar de manera específica els esforços als veïns/es de la “ segunda oleada “ que vàren arribar al barri,  

aquells que es pensa que no tenen sentiment d´identitat de barri. 

- Sumar esforços i recursos per a garantir una única Festa Gran de la Marina, en comptes de tantes petites. 

-  Repassar els canals de comunicació i difusió  de les activitats i millorar-los .  


