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Gairebé quatre anys després d’haver començat el man-

dat, volem fer balanç de la feina feta des de la Regidoria 

de Sant Andreu. He de dir que, fent una mirada global 

i reconeixent que sempre es poden cometre errors, 

valoro molt positivament els nombrosos projectes que 

han vist la llum i també els que estan en marxa perquè 

siguin una realitat el 2020.

Els primers mesos vam treballar amb veïns, veïnes, en-

titats i grups municipals un Pla d’actuació del Districte 

i un programa d’inversions que ens van situar les prio-

ritats col·lectives: ampliar les oportunitats educatives 

i culturals, abordar l’emergència social i impulsar la 

creació d’ocupació, defensar el comerç de proximitat, 

lluitar contra les desigualtats als barris, i invertir en 

un espai públic més verd, accessible i amable amb les 

persones, a més de fer de la transparència, la rendi-

ció de comptes i la proximitat, una cultura de govern. 

Aquí vam centrar els esforços i podem estar orgulloses 

d’haver complert el nostre full de ruta. Hem mobilitzat 

recursos i hem posat Sant Andreu com el districte líder 

en inversió per habitant, i ho hem fet al costat de les 

entitats dels nostres barris, afavorint la participació i 

cercant consensos.

Sant Andreu no s’atura en període electoral. Els equips 

del Districte seguirem treballant per avançar en els 

projectes en marxa i garantir que en els propers anys 

s’hi vegin acabats molts projectes sembrats durant 

aquest període i llargament reivindicats. 

Com a servidors i servidores públics, no podem perme-

tre que els legítims debats electorals deixin de banda 

les necessitats del veïnat i el funcionament del Districte. 

Sant Andreu segueix caminant per tenir uns barris més 

justos i inclusius, i que tothom, tenint en compte la 

diversitat i les diferents necessitats, pugui gaudir d’uns 

serveis i espais públic de qualitat.

Aprofito per agrair la feina a tots els equips que m’han 

acompanyat aquests anys. Ha estat un honor liderar 

les polítiques de transformació aprenent cada dia dels 

professionals municipals i acompanyant la vocació de 

servei públic. Sense ells i elles, tot el balanç que es pre-

senta a continuació no hauria estat possible. Ha estat 

un plaer ser la regidora del meu Districte, on sempre he 

viscut i que estimo. Ens retrobarem seguint treballant 

per fer un districte i una Barcelona més sostenible, 

habitable, justa, feminista i feliç.

Visca Sant Andreu!

Laia Ortiz Castellví

Regidora del Districte de Sant Andreu
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Treballar per la inclusió i la justícia social als barris del 

districte i perquè tothom tingui les mateixes oportunitats 

per poder desenvolupar el seu projecte de vida, ha estat 

una prioritat des de l’inici de mandat. Per això hem treba-

llat incansablement per defensar els drets dels nostres 

veïns i veïnes i perquè Barcelona sigui una ciutat per a 

totes les edats i condicions socials. Una ciutat cuidadora, 

educadora, saludable i que no deixa ningú enrere.  

Educació, habitatge, drets energètics, lluita contra la 

pobresa infantil, defensa dedefensar l’autonomia personal

o la salut han estat els pals de paller de les nostres línies 

d’actuació dels darrers anys. A més, hi hem sumat el dret 

a la cultura, els esports i el treball per la convivència per 

fer dels nostres barris espais on viure valgui la pena.

L’obertura del Punt d’Assessorament Energètic, una 

aposta ferma i transformadora per l’educació pública, 

diverses taules de salut per compartir experiències i 

l’impuls d’habitatge públic o l’accessibilitat als nostres 

barris són tan sols algunes de les mesures que podreu 

llegir a continuació.

La cura de la nostra gent gran, un lleure educatiu per a 

tots els infants, unes festes majors antimasclistes o 

projectes que vinculen esport i inclusió social són algunes 

de les línies que hem volgut prioritzar aquests anys i que 

han situat a tots els col·lectius més vulnerables al centre 

de la nostra acció política.
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Nou casal d’entitats i centre de serveis 
socials Porta Trinitat

Construir el Centre de Serveis Socials Porta Trinitat

Cost: 6.226.695,55 €

Calendari: Obres en licitació. 

Actors: Districte de Sant Andreu. 
Operador: BIMSA.

L’objectiu del projecte és la construcció del nou casal i 
la reurbanització de l’espai exterior immediat. El centre 
serà d’ús administratiu i cultural, i inclourà una sala d’ac-
tes pública de 170 butaques, foyer, camerinos, vestíbul 
i bar. La primera planta acollirà les dependències de 
l’Àrea de Serveis Socials, conformada per despatxos, 
sala de treball i sala de reunions. També el PIAD tindrà 
nova seu a la primera planta.
El Casal per a entitats del barri s’ubicarà a la segona 
planta. Inclourà despatxos d’entitats, espais de treball 
de cotreball, sales de reunió i magatzems. I a la tercera 
planta se situaran espais polivalents per a tallers, més 
sales de reunió, bucs d’assaig per a entitats musicals i 
vestidors. 
Ubicació: carretera de Ribes, 51-65. 
Superfície: 2.330,5 m² edificació i 1.155,84 m² urbanit-
zació.

Creació d’un punt d’assessorament 
energètic a Sant Andreu

Obrir un punt d’atenció i assessorament per garantir els subministraments bàsics

El febrer de 2017 es va posar en funcionament un punt
d’assessorament energètic (PAE) al Districte de Sant 
Andreu. Té com a funcions la detecció i reducció de la 
pobresa energètica i millora de l’eficiència energètica. 
S’hi pot adreçar qualsevol ciutadà que vulgui infor-
mar-se sobre els seus drets energètics i rebre consells 
per reduir els sobrepreus de les factures dels subminis-
traments bàsics.
Ubicació: c/ Joan Torras, 49.
Persones ateses: 1.290 (2018)

01 — Bon viure — Justícia social
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01.2 — 
Autonomia 
personal

CASBA- Comerç 
accessible i sense 
barreres -  
Sant Andreu 

Elaborar una guia de comerços i equipaments 
públics accessibles a Sant Andreu

CASBA té com a objectiu principal la formació i la sen-

sibilització dels diferents actors pel que fa a l’accessibi-

litat: alumnat d’arquitectura, comerciants i tècnics i po-

blació en general. L’activitat té quatre fases: formació 

i sensibilització, recollida de dades i, finalment, anàlisi 

i presentació de resultats. La metodologia emprada és 

l’aprenentatge servei (ApS) 

Al districte de Sant Andreu, s’ha analitzat l’accessibili-

tat dels comerços del carrer Gran de Sant Andreu, els 

comerços associats a l’Associació de comerciants de 

Sant Andreu Nord i a l’Eix. 

La darrera fase d’aquest projecte és el suport a la ma-

terialització de les millores d’accessibilitat amb ajuts a 

la rehabilitació.

Calendari: Octubre 2018 - 2019. 

Actors: 

Universitat Politècnica de Catalunya – Escola Superior 

d’Enginyeria.

Associacions de Comerciants i Eix comercial del barri 

de Sant Andreu.

Direcció de Comerç, Districte de Sant Andreu.

Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i En-

titats de persones amb Discapacitat del Districte de 

Sant Andreu.



— 9

01 — Bon viure — Autonomia personal

Augment de la ràtio d’habitatges 
d’autonomia personal

Reservar habitatge públic per a persones amb diversitat funcional

El Districte de Sant Andreu ha impulsat el compromís 

que tot l’habitatge dotacional garanteixi una reserva 

de pisos per a persones amb algun tipus de diversitat 

funcional. Es fixa un 10 % d’habitatges equipats per a 

autonomia personal, per sobre del que marca la llei. 

Calendari: 

Compromís aprovat el gener de 2016. 

Actors: 

Districte de Sant Andreu, Taula d’Entitats de Persones 

amb Discapacitat de Sant Andreu i IMHAB.
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01.3 — Educació 

i coneixement

Projecte de reforma del Centre 
professionalitzador Rubió Tudurí

Impulsar la construcció d’un centre de formació professional públic al Bon Pastor

Cost: 3.387.500,00 €

Calendari: Les obres han començat el mes d’octubre 

de 2018 i finalitzaran a principis de 2020. 

Actors: Pla de barris, Districte de Sant Andreu i CEB. 

Altres: Actuacions del Consorci d’Educació de Barcelo-

na en equipaments educatius públics 2016-2019 lligat 

a Pla de barris.

Transformació de l’antic Institut Cristòfol Colom en un 

centre professionalitzador en jardineria i sostenibilitat, 

vinculat al polígon de Bon Pastor. Per a la nova etapa 

com a centre professionalitzador, s’opta per la reforma 

del centre i adaptar-lo a les necessitats del progra-

ma funcional, tant pel que fa als espais interiors com 

exteriors. S’aporta una solució per a l’edifici principal 

que garanteixi les característiques de l’edifici històric 

original, millorant-ne la qualitat i eficiència sense alterar 

la imatge exterior ni la tipologia de l’edifici original de 

1924. Els espais interiors s’unifiquen en un sol espai 

d’accés i amb la intenció de fer-los útils per a tot el 

programa. També es reorganitza l’espai exterior i es 

crea un porxat entre els dos edificis. El centre inclourà 

també estudis vinculats a les necessitats de l’activitat 

econòmica del polígon.

Superfície: 2.158,98 m².

Emplaçament: pg. de Mollerussa, 71.



— 11

01 — Bon viure — Educació i coneixement

Construcció de l’IES Martí i Pous  
i impuls nou IES La Sagrera-Sant Andreu

Planificar nous instituts públics a Sant Andreu i La Sagrera

Les obres consisteixen en l’habilitació i la restauració de 

l’Edifici B de la Fabra i Coats, el més antic, de manera 

que integri el nou ús d’escola respectant i potenciant 

les característiques pròpies de l’edifici industrial. 

A la planta baixa de l’edifici hi haurà l’accés, l’àrea d’ad-

ministració i direcció, un gran espai diàfan i polivalent i 

un pati al qual s’accedirà per una passarel·la. Al primer 

pis, és on s’ubicaran les aules d’ESO, les tutories i les sa-

les de professorat. Les aules de batxillerat, altres aules 

comunes i el laboratori estaran disposats a la segona 

planta, mentre que a la tercera es preveu destinar la 

biblioteca, una aula-taller, l’aula de dibuix i vestuaris per 

al personal no docent. S’amplia l’oferta educativa pú-

blica de secundària al nou IES La Sagrera-Sant Andreu.

En total, l’edifici arribarà gairebé als 6.500 metres qua-

drats. S’amplia també l’oferta educativa pública de 

secundària al nou IES La Sagrera-Sant Andreu.

Cost: 6.267.637,58 € (IES Martí i Pous).

Calendari: Propera inauguració a finals de març del 2019. 

Actors: Consorci d’Educació de Barcelona, Districte de 

Sant Andreu i Generalitat de Catalunya.

Escola d’Art i 
Superior de Disseny 
Llotja. Nova oferta 
formativa

Planificar nous instituts públics a La Sagrera

Cost: El cost aproximat de la remodelació és de 45.000 €.

Calendari: Finalització prevista de les obres: juliol - 

agost de 2019. 

Actors: Districte de Sant Andreu, Consorci d’Educació 

de Barcelona i Generalitat de Catalunya. 

A partir del curs 2019-2020 aquest projecte permetrà 

augmentar l’oferta formativa al districte, amb dues 

noves línies de batxillerat artístic de primer curs. A par-

tir del 2020 s’impartirà també el segon curs d’aquest 

ensenyament. 

Per poder incorporar aquest nou projecte a l’escola 

s’han dut a terme obres de remodelació de les aules, 

preservant el seu valor arquitectònic. 
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01 — Bon viure — Educació i coneixement

Escola modular 
La Maquinista

Garantir la construcció del CEIP La Maquinista

Per tal d’alliberar el solar on s’ha de construir l’escola 

definitiva, garantim un nou edifici (trasllat de centre 

existent) de quatre mòduls dels quals tres van con-

nectats a través d’un espai central, on trobem l’aulari. 

El quart mòdul separat fa la funció de gimnàs. N’hi ha 

dos que disposen de planta baixa més una planta pis, 

mentre que el l’extrem més proper al gimnàs disposa 

d’una segona planta pis. El projecte inclou un gran 

espai polivalent central, i es pot utilitzar aquest espai 

central com una ampliació de l’aula. 

L’accés es fa mitjançant dos espais, un vestíbul d’infantil 

i un vestíbul per a primària. Tot l’exterior del recinte està 

cobert mitjançant unes marquesines de policarbonat. 

Nova escola La Maquinista

Garantir la construcció del CEIP La Maquinista

Construcció d’un nou equipament escolar. El centre 

educatiu es concep en dos volums, un de planta baixa 

situat al front de la façana sud del solar, i un altre de 

planta baixa més dos pisos, limítrof al límit nord de la 

parcel·la. Es conceben en mida i posició per potenciar 

al màxim la creació d’espais lliures interiors de la par-

cel·la, per ubicar l’aprenentatge exterior i l’esbarjo, i de 

manera recíproca enriquir els seus interiors. Un tercer 

volum se situa sobre de la coberta del volum de planta 

baixa per cobrir la superfície necessària que requereix 

el programa funcional docent. Es posiciona en planta 

per minimitzar la incidència solar sobre l’espai lliure 

de volums. La disposició volumètrica amb el cos més 

baix a sud fa que el nucli lliure de la parcel·la tingui més 

assolellament i vida natural. El recinte disposa d’es-

pai verd. Aquest fet, juntament amb la disposició dels 

elements, afavoreix la relació visual entre el carrer i el 

pulmó verd interior. Es potencia l’accessibilitat mantenint 

cotes anivellades a l’accés principal, i amb un desnivell 

acumulat que permet situar un volum sota el nivell de 

planta baixa, també amb accés directe pel carrer. 

Superfície: 3.790,77 m².

Emplaçament: carrer Ferran Junoy, carrer Sao Paulo i 

carrer República Dominicana.

Cost: 5.010.000,00 € 

Calendari: Estat: fase licitació de les obres. 

Actors: Consorci d’Educació de Barcelona i Generalitat 

de Catalunya. 

Altres: Actuacions del Consorci d’Educació de Barce-

lona en equipaments educatius públics 2016 – 2019: 

nova construcció.

Superfície: 2.275,86 m².

Emplaçament: Fernando Pessoa, 10.

Cost: 3.160.456,00 €

Calendari: Inici: 01/05/2017. 

Finalització: 12/09/2018. 

Actors: Consorci d’Educació de Barcelona.
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Escola de segones oportunitats Navas

Impulsar formació professionalitzadora als barris

Obres d’adequació per al nou centre d’Escola de Se-
gona Oportunitat. L’Institut Municipal d’Educació crea 
un nou centre socioeducatiu per ajudar joves que han 
abandonat el sistema escolar i no treballen a iniciar 
un nou projecte de vida que els permeti de retornar al 
sistema educatiu o de millorar les opcions d’inserció 
laboral. Aquesta inversió té origen a l’Àrea de Drets 
Socials i l’objectiu és adequar els espais a aquest nou 
servei. 
Ubicació: carrer Capella, 10. Barri de Navas. Districte 
de Sant Andreu.

Cost: 475.116,08 €

Calendari: Previsió d’execució inici febrer de 2019 – final 
juliol de 2019. 

Actors: IMEB, Districte de Sant Andreu.
Operador: BIMSA.

Nou centre públic d’educació infantil  
i primària al recinte de l’antiga fàbrica 
de Fabra i Coats

Construir el CEIP Can Fabra

Obra nova del centre públic d’educació infantil i pri-
mària al recinte de l’antiga fàbrica de Fabra i Coats. 
S’executa la construcció de la nova escola adequada a 
les necessitats del centre i amb unes característiques 
formals que la integra en el si del conjunt fabril. 
La qualificació urbanística del sòl correspon a 7b.
Superfície. 4.045,68 m²

Emplaçament: carrer Segre, 56-32b (recinte de Fabra 
i Coats).

Cost: 5.844.105,19 € 

Calendari: 

Inici obres: 10/06/2015. Finalització obres: 05/09/2016. 

Actors: Consorci d’Educació de Barcelona i Generalitat 
de Catalunya. 

Altres: Actuacions del Consorci d’Educació de Barce-
lona en equipaments educatius públics 2016-2019: àrea 
de noves construccions.
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Escola 30 Passos

Construir un CEIP a la Sagrera

Obra nova amb mòduls prefabricats de caràcter provi-

sional (previsió d’ocupació: 4 anys). 

Emplaçament: c/ Berenguer de Palou, 64.

Cost: 645.503,86 €

Calendari: El centre va iniciar la seva activitat en mò-

duls el curs 2016-2017. 

Actors: Consorci d’Educació de Barcelona.

Altres: Actuacions del Consorci d’Educació de Barcelo-

na en equipaments educatius públics 2016-2019: nova 

construcció provisional.

Teatre social a 
instituts de la 
Franja: mediació 
en la diversitat

Crear un programa escolar de teatre social

El projecte es desenvolupa amb l’alumnat de 2n d’ESO 

de l’Institut-Escola El Til·ler de Bon Pastor, l’alumnat 

de 1r d’ESO de l’Escola Esperança de Baró de Viver i 

l’alumnat de 3r d’ESO de l’Escola Santíssima Trinitat 

de Trinitat Vella. L’objectiu és treballar i aprofundir en 

les diversitats del grup de manera experiencial i par-

ticipativa a través de les tècniques teatrals del Teatre 

de l’Oprimit.

Cost: 11.819 € tres trimestres.

Calendari: Curs escolar.

Actors: Servei de Dinamització Juvenil (Districte de 

Sant Andreu) i centres educatius (l’Esperança, El Til·ler, 

Santíssima Trinitat en l’actualitat).
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Escola Bressol  
la Morera

Construir noves escoles bressol públiques

Obra nova amb la finalitat de definir tant la construcció 

de l’edifici com els arranjaments bàsics de la resta de 

la parcel·la. 

Superfície: 1.183,91 m².

Emplaçament: c/ Cardenal Tedeschini, 24-26.

Cost: 2.922.865,97 € 

Calendari: Inici de construcció el desembre de 2017. 

Obra finalitzada i equipament en funcionament. 

Actors: Consorci d’Educació de Barcelona, Institut Mu-

nicipal Educació i Districte de Sant Andreu.

Projecte de reforma i ampliació  
de l’Escola Ignasi Iglesias

Ampliar equipaments educatius públics

Ampliació d’escola existent. L’àmbit d’actuació establert 

està limitat pels carrers Palomar, Cinca i pg. Torras i 

Bages. Es conserva la masia i l’aulari i s’enderroquen 

el gimnàs i el poliesportiu. S’amplia l’aulari per passar 

l’escola d’una a dues línies. Es proposa la construcció 

d’un nou volum front al carrer Cinca. Es plantegen dos 

accessos, un principal i un a patis, proper a la masia. 

El pati es concep com a element d’unió i relació dels 

diferents volums que conformen el conjunt. Es revisaran 

les obertures se situaran planta baixa, es reordenaran les 

instal·lacions necessàries, s’unificaran els acabats inte-

riors i es conservaran els acabats amb valor patrimonial.

Superfície parcel·la: 7780.00 m².

Superfície construïda total: 4.739.05 m².

Emplaçament: pg. Torras i Bages, 108.

Cost: 5.975.000 €

Calendari: Inici: 01/06/2018. Finalització: 12/09/2019

Actors: Consorci d’Educació de Barcelona.

Altres: Actuacions del Consorci d’Educació de Barce-

lona en equipaments educatius públics 2016-2019: àrea 

de grans rams.

Altres: Actuacions del Consorci d’Educació de Barcelo-

na en equipaments educatius públics 2016-2019: nova 

construcció d’EBM.
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Rehabilitació de la tanca perimetral de 
l’Escola Baró de Viver i pati coeducatiu

Plans educatius integrals als barris de l’Eix Besòs. Projecte escoles enriquides

Obres de rehabilitació a l’Escola Baró de Viver del 

Districte de Sant Andreu. Comporten la reforma del 

vestíbul d’accés a l’escola, la substitució de paviment 

i acabat de paraments verticals de passadissos, la 

creació de noves zones pavimentades en el pati i la 

rehabilitació de les façanes.

Superfície: 3.208,00 m²

Emplaçament: carrer de Tucumán, 1

Cost: 689.227,09 €. 

Calendari: 

Data inici: 07/12/2016.

Data finalització: 06/09/2018.

Actors: Consorci d’Educació de Barcelona.

Altres: Actuacions del Consorci d’Educació de Barce-

lona en equipaments educatius públics 2016-2017: àrea 

d’escoles enriquides.

Reforma del vestíbul 
d’accés a l’Institut 
Escola El Til·ler

Plans educatius integrals als barris de l’Eix 
Besòs. Projecte escoles enriquides

Superfície: 135,5 m².

Emplaçament: passeig Mollerussa, 1.

Cost: 299.695,05 € 

Calendari: 

Inici: 27/09/2017

Finalització: 29/12/2017

Actors: Consorci d’Educació de Barcelona.

Altres: Actuacions del Consorci d’Educació de Barce-

lona en equipaments educatius públics 2016-2019: àrea 

escoles enriquides.
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Millores a l’escola Ramon Berenguer III

Plans educatius integrals als barris de l’Eix Besòs

Millora i ampliació de les infraestructures TIC, noves 

tecnologies i canvi de jocs infantils del pati.

Emplaçament: Via Barcino, 90.

Cost: 7.108 €

Calendari: 

Curs 2017-2018. 

Actuació finalitzada. 

Actors: Consorci d’Educació de Barcelona i Pla de bar-

ris.

Millora de l’Escola Ramón y Cajal

Plans educatius integrals  
als barris de l’Eix Besòs

Aquesta proposta pretén realitzar millores en l’equi-

pament amb la voluntat d’adaptar-lo millor al projecte 

educatiu de futur del centre.

Emplaçament: carrer Mare de Déu de Lorda 25.

Cost: 385.691 €

Calendari: 

Data d’Inici: maig del 2017. 

Actuació finalitzada.

Actors: Consorci d’Educació de Barcelona i Pla de bar-

ris.
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Escoles enriquides: Baró de Viver,  
El Til·ler, Ramon Berenguer III  
i Escola Ramón y Cajal

Plans educatius integrals als barris de l’Eix Besòs

Es tracta d’una dotació extraordinària de professionals 

de l’àmbit psicosocial. L’objectiu bàsic de la incorpo-

ració d’aquests professionals és assegurar l’atenció 

global dels infants i les seves famílies en els centres 

escolars públics dels barris amb Pla de barris, facilitant 

el treball conjunt i la mirada comuna entre els profes-

sionals de l’àmbit educatiu, social i de salut. Aquesta 

dotació haurà de garantir la formació i suport a l’equip 

docent, de manera que es propiciïn noves cultures de 

treball conjuntes entre serveis socials, salut mental, 

salut, etc. Quan acabi el Pla de barris ha de quedar un 

llegat de noves sinergies, relacions i treball entre les 

xarxes d’atenció a aquests infants en aquests territoris.

Diferents perfils professionals possibles l’assignació 

dels quals s’adequarà a la realitat i necessitats de cada 

centre educatiu:

- Tècnic d’integració social (TIS)

- Especialista en l’atenció emocional          

- Educador social 

- Mestre d’audició i llenguatge (MALL)  

- Psicòleg/psicopedagog (CRETDIC)

Cost: 

784.833 € al Bon Pastor i Baró de Viver. 

552.500 € a Trinitat Vella. 

Calendari: Cursos 2017-2020.

Actors: Pla de barris i Consorci Educació Barcelona.

Programa Baobab

Plans educatius integrals als barris de l’Eix 
Besòs. Lleure educatiu

Baobab pretén posar les condicions necessàries per-

què els diferents barris de la ciutat puguin tenir una 

oferta de qualitat en l’àmbit del lleure comunitari dels 

infants i adolescents, potenciant aquells esplais o caus 

ja existents o creant-ne de nous en els territoris on no 

hi ha aquesta oferta. El projecte es basa en els valors 

del voluntariat i es treballa conjuntament amb la Fede-

ració d’entitats de lleure participants del Consell de la 

Joventut de Barcelona. Per altra banda, garanteix una 

oferta de lleure educatiu, en forma de campament urbà, 

durant el mes d’agost. 

Durant els campaments urbans han participat:

- La Trinitat Vella: 160 infants entre 2017 i el 2018

- Baró de Viver: 190 infants entre 2016 i 2018

- Bon Pastor: 80 infants el 2018

Cost: 

Cost de Districte Sant Andreu: 247.000 €

Cost ciutat: 888.000 € 

Calendari: 2017-2019.

Actors: Pla de Barris, Districte de Sant Andreu, ICUB, 

Consorci Educació Barcelona.
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Caixa d’eines. Ensenyaments artístics 
als centres educatius

Plans educatius integrals als barris de l’Eix Besòs

Imatgeria festiva a La Trinitat Vella // Dansa, música i 

imatgeria festiva a Baró de Viver // Música i imatgeria 

festiva al Bon Pastor.

Aquest projecte pretén fer servir les arts escèniques 

com a eina socioeducativa i de desenvolupament d’in-

fants i joves. El que es vol afavorir és, a partir de tallers 

artístics de diferents disciplines, el treball amb l’alumnat 

de competències socioculturals, afectives, relacionals, 

comunicatives i la transmissió de valors positius com la 

cooperació, la solidaritat, el compromís amb la comu-

nitat i el seu entorn. 

Cost: 

Cost de Districte Sant Andreu: 177.381 €

Cost ciutat: 650.000 €

Calendari: 

Set. 2017-Juny 2018 / Set. 2018-juny 2019.

Actors: Pla de Barris, Districte de Sant Andreu, ICUB i  

Consorci Educació Barcelona.
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Escola de Música i finalització de la Fàbrica 
de creació al recinte de Fabra i Coats 

Millorar les instal·lacions de l’Escola Municipal de Música de Sant Andreu

El projecte executiu desenvolupa els nous programes 

d’activitats d’equipament públic que han de permetre 

completar la intervenció en la nau central (Nau L) del 

recinte de Fabra I Coats. Els nous programes són:

- Trasllat de l’Escola de Música Municipal del Districte 

de Sant Andreu.

- Nous espais expositius del Centre d’Art Contemporani 

i Fàbrica de Creació.

Aquestes actuacions es duen a terme mantenint, con-

servant i restaurant la volumetria original, el tipus d’en-

volvent i l’estructura física de l’edifici. 

Superfície: 3.985 m² aprox.

Cost: projecte executiu actuacions realitzades 2017-

2018: 918.577 €. Previstes noves dotacions 2019.

“Camí escolar, espai amic”

Escoles i camins segurs

“Camí escolar, espai amic” pretén que els nois i les noies 

de la ciutat guanyin autonomia personal i qualitat de 

vida mentre van i venen sols a l’escola, passegen pel 

parc, van al casal o a fer esport..., promovent alhora un 

compromís de participació de la comunitat.

Camins actuals: Llar Infants El Mar, Escola Mestre 

Gibert, Escola Jesús Maria, Escola Turó Blau, Escola 

Pegaso, IES Príncep de Viana i EBM Parc de la Pegaso. 

Calendari: Es treballa al llarg de tot el curs escolar.

Actors: Comunitat educativa dels centres escolars, 

veïnat i comerç dels voltants al Camí Escolar, Institut 

Municipal Educació i Districte.
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Projecte d’arts escèniques de Trinitat Vella

Impulsar formació professionalitzadora als barris

La finalitat del projecte és donar suport a les tasques 

de disseny, organització, coordinació, implementació, 

dinamització comunitària i seguiment de la posada en 

marxa d’una proposta formativa en l’àmbit de les arts 

escèniques, que impliqui la realització de pràctiques 

entre les entitats culturals i artístiques en el marc del 

cicle festiu, així com de suport i d’acompanyament 

personalitzat dels participants que afavoreixi la seva 

inserció laboral i la millora de la seva ocupabilitat.

S’estableix un conveni amb la Fundació Privada Trini-

jove per a l’execució del projecte d’Arts Escèniques al 

barri de Trinitat Vella del districte de Sant Andreu.

Cost: Conveni amb la Fundació Trinijove per al desen-

volupament del projecte d’arts escèniques durant el 

2018 per 100.000 euros. Previsió de continuïtat al 2019.

Calendari: Anual. La realització dels mòduls de maquillat-

ge i d’instal·lacions i muntatge d’equips de so s’ha realitzat 

del 24/09 al 17/12 de 2018, amb un total de 165 hores. 

Actors: Fundació Trinijove, Institut La Mercè, Institut 

Salvador Seguí i Districte de Sant Andreu.
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Estudiar l’espai públic dels barris  
en perspectiva de gènere

Estudiar l’espai públic dels barris amb perspectiva de gènere. Marxes exploratòries

Dur a terme una anàlisi de l’espai públic al barri de la 

Trinitat Vella, Bon Pastor i Baró de Viver amb perspec-

tiva de gènere per poder oferir solucions que permetin 

combatre la inseguretat i la por a la ciutat de les do-

nes. A les marxes exploratòries van participar: entitats, 

grups i col·lectius i ciutadania dels tres barris, personal 

tècnic, Pla de barris, Departament de transversalitat de 

gènere. Amb els objectius de: 

• Aprofundir en l’anàlisi de la realitat, prioritzar l’ex-

periència quotidiana, la inclusió de la diversitat de les 

persones.

• Valorar les tasques reproductives (varietat d’horaris) i 

de cura de la societat que afavoreixen l’ autonomia i la 

socialització de les persones i adequar els cicles vitals.

• Estudiar la interrelació dels diferents aspectes de la 

vida i els espais.

Calendari: Segon trimestre del 2018.

Marxa exploratòria Trinitat Vella. El retorn es va fer el 

10 de juliol. 

Marxa exploratòria Baró de Viver-Bon Pastor. El retorn 

es va fer el 17 de juliol.

Actors: Pla de Barris, Departament de transversalitat 

de gènere i Districte de Sant Andreu. 
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Protocol per prevenir l’assetjament 
sexual a les dones en l’espai públic

Desenvolupar un protocol per prevenir l’assetjament sexual

Desenvolupar un protocol i lluitar contra les agressions 

sexistes i l’assetjament sexual a les dones a l’espai pú-

blic en el marc de les festes majors del Districte de Sant 

Andreu amb l’objectiu de:

- Aconseguir espais de festa i oci igualitaris, contribuint 

en la creació d’espais on ens puguem relacionar de 

manera lliure i consentida, sentir-nos segures i amb 

confiança. 

- Afavorir una resposta comunitària, articulada i cor-

responsable i de compromís davant les violències 

masclistes. 

Formacions especifiques (2016, 2017, 2018) als agents 

responsables de l’aplicació del protocol.

Contractar el servei de parella itinerant (Festa Major 

de la Sagrera, Sant Andreu 2017, 2018) en els concerts 

de nit per:

- Fer tasques de sensibilització i informació sobre les 

agressions sexistes en l’espai de festa nocturn.

- Detectar i intervenir si fos necessari davant situacions 

d’agressions masclistes.

- Coordinar-se amb les entitats, grups, col·lectius del 

barri que organitzen els actes nocturns i amb els cossos 

policials (GUB i MMEE) i serveis de seguretat específic.

- Activar el protocol d’ urgències en els espasi de festa 

si fos necessari (112-MMEE-GUB).

Cost: 

8.820 € (formació i contractació del servei de parella 

itinerant). 

1.000 € (material informatiu). 

Calendari: 2016 - 2019.

Actors: Districte de Sant Andreu, Guàrdia urbana, Nargy 

(servei de seguretat) i CEJAS. 

Entitats dels barris que organitzen actes nocturns en el 

marc de les festes majors (comissions de festes i altres 

entitats).
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de vida

Radars i atenció domiciliària

Reforçar el programa Radars

Un projecte d’acció comunitària liderat pels Serveis So-

cials de l’Ajuntament de Barcelona. Adreçat a detectar 

i prevenir situacions de risc de les persones grans i a 

pal·liar els efectes negatius o impacte de la solitud no 

volguda de les persones grans, tot comptant amb la 

complicitat de l’entorn i implicant a la comunitat.

Calendari: Iniciat l’any 2013 i vigent el 2019.

Actors: Districte de Sant Andreu, Serveis Socials, Ser-

veis de Salut, Serveis de Cultura i Lleure.
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Espai Jove Jaume Oller

Construir un Casal de Joves a les Casernes de Sant Andreu

Equipament previst pel Pla d’Equipaments i Serveis 

Juvenils de Barcelona, situat a les antigues Casernes 

de Sant Andreu. Forma part d’un conjunt edificatori 

projectat per l’arquitecte Josep Llinàs i que integra 152 

habitatges dotacionals per a gent gran i un aparcament, 

a més a més del propi equipament. Amb accés des de 

la planta baixa, l’edifici es desenvolupa fonamentalment 

a la planta soterrani i disposa d’una coberta escultòrica 

que s’integra en el parc on està situat. El nom és fruit 

d’una proposta d’entitats del barri i s’ha validat a la 

Taula de Memòria i al Consell Plenari. Té una superfície 

de 1.625 m² i el programa funcional inclou espai per a 

exposicions, sales d’assaig i de treball, allotjament d’en-

titats i sales polivalents. Aquestes peces es relacionen 

amb l’exterior mitjançant patis coberts i descoberts.

Ubicació: carrer Antoni Santiburcio, 4.

Cost: 2,5 M € 

Nou Casal de gent gran al Bon Pastor

Nous casals de gent gran al Bon Pastor i la Trinitat Vella

L’equipament de gent gran té una superfície útil és de 

812,46 m² i compta amb: espai relacional i de punt de 

trobada, espai de punt d’ informació, espai del servei 

de dinamització i comissió gestora, sala polivalent, sala 

de jocs, sala de lectura, taller de cuina, aula informàtica, 

aula de formació, magatzems, serveis higiènics, office 

i vestidor, espai d’àpats en companyia, bar-cafeteria 

i espais de circulació. S’ha doblat l’espai respecte a 

l’antic Casal de gent gran del barri. L’horari del Casal de 

gent gran és de dilluns a divendres de 10 a 13 h i de 16 

a 20 h, dissabtes de 10 a 13 h i de 16 a 19 h i diumenges 

de 16 h a 20 h. Disposa d’un servei de dinamització de 

37,5 hores setmanals, servei d’informadora de 35 hores 

setmanals i dos ajudants de cuina amb un total de 40 

hores setmanals.

Emplaçament: carrer Alfarràs, 30-38

Cost: 1.520.000 € 

Calendari: Es va inaugurar el 29/11/2018.

Actors: Districte de Sant Andreu, Institut Municipal de 

persones amb discapacitat i Pla de barris.

Operador: BIMSA.

Calendari: 21 mesos a partir de finals de 2019 (Habitat-

ges i Equipament).

Actors: Districte de Sant Andreu , Institut Municipal de 

l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona.
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Nou Casal de gent gran a Trinitat Vella

Nous casals de gent gran al Bon Pastor i la Trinitat Vella

Dotar el barri de Trinitat Vella d’ un casal de gent gran 

ha requerit en primer lloc la compra dels locals adients. 

El projecte consisteix en la reforma interior dels locals 

per convertir-los en un casal de gent gran. El programa 

de l’edifici s’organitza en una sola planta en dos nivells 

que s’adapten al carrer existent. L’accés principal se 

situa a l’extrem sud de l’edifici i entra directament a 

l’espai relacional, que està connectat directament amb 

la recepció-taulell i l’espai d’informació i dinamització. 

Aquests espais quedaran diferenciats mitjançant el 

mobiliari, i les sales d’activitats oferiran tallers i altres 

opcions de creixement personal.

Emplaçament: carretera de Ribes, 85.

Superfície: 5.789 m²

Cost: Compra edifici: 624.360 €

Cost de les obres: 646.124 €

Calendari: 

Estat de l’actuació: projecte executiu realitzat. Obra 

pendent de licitació.

Actors: Pla de Barris, Districte de Sant Andreu.
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Regeneració urbana a la Trinitat Vella

Impulsar línies de subvenció per millorar l’accessibilitat als habitatges

Trinitat Nord requereix projectes de rehabilitació inte-

gral que abastin àrees amb un alt grau de necessitats. 

Impulsar la regeneració urbana en l’àmbit dels carrers 

Foradada i via de Bàrcino amb una intervenció integral 

en l’espai privat (edificis d’habitatges) i espai públic, 

amb un clar lideratge públic mitjançant els instruments 

derivats de la declaració d’una àrea de rehabilitació i 

conservació. 359 habitatges en l’àmbit de l’actuació.

Cost estimat: 13.500.000 € 

Calendari: 

2018: Estudi legal i tècnic amb Participació ciutadana.

2019: Aprovació de l’àrea de rehabilitació i redacció de 

projectes.

2020-2021: Signatura de convenis urbanístics, licitació 

i execució de les obres.

Actors: Institut Municipal d’Urbanisme i Districte.
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Adquisició d’habitatges a diferents 
emplaçaments del districte

Augmentar el parc d’habitatge públic al districte de Sant Andreu

L’Ajuntament ha fet un gran esforç durant el present 

mandat per incrementar el parc d’habitatge públic a la 

ciutat. Al districte de Sant Andreu, a més d’impulsar la 

construcció de nous habitatges, també s’han adquirit o 

formalitzat cessions d’habitatges ja construïts:

- Edificis sencers comprats mitjançant l’exercici de 

tempteig: 1.

- Habitatges comprats mitjançant l’exercici de tempteig: 18

- Compres en tramitació d’habitatges: 6.

- Cessions d’habitatges formalitzades a favor de l’Ajun-

tament: 26.

Cost: 2.453.971,09 € 

Calendari: 2016 - 2019.

Actors: 

Operador: IMHAB.

Fase III Bon Pastor: Bon Pastor E2 

Augmentar el parc d’habitatge públic  
al districte de Sant Andreu

Modificació PGM al Polígon de les Cases Barates del 

Bon Pastor.

Emplaçament: c. Alfarràs, 30-38 / pg. Mollerussa, 18-20.

Nre. d’habitatges: 60.

Tipus d’habitatges: Afectats urbanístics.

Nre. de locals: 1 (casal de gent gran). 

Nre. d’aparcaments: 67.

Superfície sòl: 1.818,00 m².

Superfície sostre: 8.635,50 m².

Cost: 

Pressupost d’adjudicació: 5.783.658,65 €

Calendari: 

Estat: Lliurades.

Inici d’obres: 5 de juliol de 2013.

Final d’obres: 2 de gener de 2017.

Lliurament d’habitatges: 22 de febrer de 2017.

Actors: 

Operador: IMHAB.
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Fase III  

Bon Pastor:  

Bon Pastor F1

Augmentar el parc d’habitatge públic al 
districte de Sant Andreu

Modificació PGM al Polígon de les Cases Barates del 

Bon Pastor.

Emplaçament: c. Biosca 17-25 / c. Bellmunt, 2 /  

c. Claramunt, 51.

Nre. d’habitatges: 61.

Tipus d’habitatges: Afectats urbanístics.

Nre. de locals: 6.

Nre. d’aparcaments: 113.

Superfície sòl: 1.767,40 m².

Superfície sostre: 8.006,11 m².

Cost: 

Pressupost d’adjudicació: 5.624.471,41 €

Calendari: 

Estat: Lliurades.

Inici d’obres: 5 de juliol de 2013.

Final d’obres: 9 de gener de 2017.

Lliurament d’habitatges: 22 de febrer de 2017.

Actors: 

Operador: IMHAB.

Fase III Bon Pastor: Bon Pastor F2

Augmentar el parc d’habitatge públic al districte de Sant Andreu

Modificació PGM al Polígon de les Cases Barates del 

Bon Pastor.

Emplaçament: c/ Biosca 31-39.

Nre. d’habitatges: 46.

Tipus d’habitatges: Afectats urbanístics.

Nre. d’aparcaments: 40 c + 6 m.

Superfície sòl: 1.170 m².

Superfície sostre: 5.237,12 m².

Cost: 

Pressupost d’adjudicació: 3.895.136,31 €

Calendari: 

Estat: Lliurades.

Inici d’obres: 22 de maig de 2015.

Final d’obres: 2 de gener de 2017.

Lliurament d’habitatges: 22 de febrer de 2017.

Actors: 

Operador: IMHAB.
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Fase IV Bon Pastor: Bon Pastor G1 

Augmentar el parc d’habitatge públic al districte de Sant Andreu

PMU per a l’ajust de les condicions d’ordenació de la 

Modificació del PGM al Polígon de les Cases Barates del 

Bon Pastor (setembre 2010).

Emplaçament: c. Salomó, 1.

Nre. d’habitatges: 38.

Tipus d’habitatges: Lloguer assequible.

Nre. de locals: 3.

Nre. d’aparcaments: 38.

Superfície sòl: 998,60 m².

Superfície sostre: 4.365,08 m².

Cost: 

Pressupost d’adjudicació: 4.345.185,11 €

Calendari: 

Inici d’obres: 13 de juny de 2018.

Final d’obres: 2n trimestre de 2020 (previst).

Lliurament d’habitatges: 1r trimestre de 2021 (previst).

Actors: 

Operador: IMHAB.

Fase IV Bon Pastor:  

Bon Pastor G2 

Augmentar el parc d’habitatge públic al 
districte de Sant Andreu

Modificació PGM al Polígon de les Cases Barates del 

Bon Pastor PMU per a l’ajust de les condicions d’orde-

nació de la MPGM al Polígon de les Cases Barates del 

Bon Pastor.

Emplaçament: c. Biosca, 52.

Nre. d’habitatges: 60.

Tipus d’habitatges: Afectats urbanístics.

Nre. d’aparcaments: 87.

Superfície sòl: 1.818,60 m².

Superfície sostre: 6.525,38 m².

Cost: 

Pressupost d’adjudicació: 7.260.595,42 € 

Calendari: 

Estat: Obra.

Inici d’obres: 3r trimestre de 2018.

Final d’obres: 3r trimestre de 2020 (previst). 

Lliurament d’habitatges: 1r trimestre de 2021 (previst).

Actors: 

Operador: IMHAB.
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Fase IV Bon Pastor: Bon Pastor H3 

Augmentar el parc d’habitatge públic al districte de Sant Andreu

Modificació PGM al Polígon de les Cases Barates del 

Bon Pastor 27/05/2002 PMU per a l’ajust de les condi-

cions d’ordenació de la MPGM al Polígon de les Cases 

Barates del Barri del Bon Pastor 17/12/2010.

Emplaçament: pg. Mollerussa, 58.

Nre. d’habitatges: 50.

Tipus d’habitatges: Afectats Urbanístics.

Nre. d’aparcaments: 84.

Superfície sòl: 5.360,43 m².

Superfície sostre: 2.137,60 m².

Cost: 

Pressupost d’adjudicació: 5.865.559,05 €

Calendari: 

Estat: Obra.

Inici d’obres: 3r trimestre de 2018.

Final d’obres: 3r trimestre de 2020 (previst).

Lliurament d’habitatges: 1r trimestre de 2021 (previst).

Actors: 

Operador: IMHAB.

Fase IV Bon Pastor: Bon Pastor H1 

Augmentar el parc d’habitatge públic  
al districte de Sant Andreu

PMU per a l’ajust de les condicions d’ordenació de la 

MPGM al Polígon de les Cases Barates del Bon Pastor.

Emplaçament: c. Isona, 1.

Nre. d’habitatges: 42.

Tipus d’habitatges: Lloguer assequible.

Nre. d’aparcaments: 70.

Superfície sòl: 1.206,60 m².

Superfície sostre: 4.212,72 m².

Cost: 

Pressupost d’adjudicació: 4.557.721,46 € 

Calendari: 

Estat: Obra.

Inici d’obres: 3r trimestre de 2018.

Final d’obres: 3r trimestre de 2020 (previst).

Lliurament habitatges: 2n trimestre de 2021 (previst).

Actors: 

Operador: IMHAB.
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Fase IV Bon Pastor: Bon Pastor I1  

Augmentar el parc d’habitatge públic al districte de Sant Andreu

Modificació PGM al Polígon de les Cases Barates del 

Bon Pastor 27/05/2002 PMU per a l’ajust de les condi-

cions d’ordenació de la MPGM al Polígon de les Cases 

Barates del Bon Pastor.

Emplaçament: c. Mur, 4.

Nre. d’habitatges: 54.

Tipus d’habitatges: Afectats urbanístics.

Nre. d’aparcaments: 55.

Superfície sòl: 1.661,40 m².

Superfície sostre: 6.142,26 m².

Cost: 

Pressupost adjudicació: 5.326.829,64 €

Calendari: 

Estat: Obra.

Inici d’obres: 3r trimestre de 2018.

Final d’obres: 3r trimestre de 2020 (previst).

Lliurament habitatges: 2n trimestre de 2021 (previst).

Actors: 

Operador: IMHAB.

Habitatges Can Fabra 

Augmentar el parc d’habitatge públic al districte de Sant Andreu

Pla especial integral i de millora urbana per a la concre-

ció i ordenació del sòl destinat habitatge dotacional de 

l’àmbit de l’antiga Fabra i Coats.

Emplaçament: c/ Parellada, 9 i 11, int.

Nre. d’habitatges: 46. 

Tipus d’habitatges: Lloguer general de promoció per a joves.

Nre. de locals: 1 (Colla Castellera Jove de Barcelona).

Superfície sòl: 1.628,64 m².

Superfície sostre: 5.002,07 m².

Cost: 

Pressupost d’adjudicació: 5.695.475,40 €

Calendari: 

Estat: Obra.

Inici d’obres: 28 de juny de 2017.

Final d’obres: previsió segon trimestre de 2019.

Lliurament d’habitatges: 3r trimestre de 2019 (previst).

Actors: 

Operador: IMHAB.
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Casernes de Sant Andreu Ed. C 

Augmentar el parc d’habitatge públic  
al districte de Sant Andreu

MPGM en l’àmbit de les Casernes de Sant Andreu I 
sector III de la MPGM de Sant Andreu-Sagrera.
Emplaçament: pg. Torres i Bages, 143.
Nre. d’habitatges: 152.
Tipus d’habitatges: Gent gran.
Nre. d’aparcaments: 83c + 33m. 
Superfície sòl: 1.507,90 m².

Superfície sostre: 9.890,80 m².

Cost: 
Pressupost: 11.221.875 € 

Calendari: Estat: Projecte.
Adjudicació d’obres: 2n trimestre de 201 9. 

Actors: 

Operador: IMHAB.

Habitatges Porta Trinitat Vella

Augmentar el parc d’habitatge públic al districte de Sant Andreu

MPGM àmbit delimitat per la Ronda de Dalt, av. Meri-
diana i ctra. de Ribes. MPGM per a la incorporació al 
sistema d’habitatges dotacionals dels sòls situats als 
carrers Reina Amàlia, 31-35 / Lleialtat, 1-9, Ali Bei, 100-
102, Viladomat, 142 / Compte Borrell, 159, Encuny, 7, 
Àmbit Antiga Fabra i Coats, Ctra. de Ribes, 51-65, i 
Tànger, 40-42.
Emplaçament: ctra. de Ribes, 51-65.
Nre. d’habitatges: 139.
Tipus d’habitatges: 89 gent gran i 50 lloguer social.
Nre. de locals: 3.
Nre. d’aparcaments: 50c+12m .
Superfície sòl: 1.831 m².

Superfície sostre: 12.511,70 m².

Cost: 
Pressupost: 11.221.875 €

Calendari: 

Estat: Projecte.
Adjudicació de projecte executiu: 2n trimestre de 2019.
Adjudicació d’obres: 1r trimestre de 2020 (previsió).

Actors: 

Operador: IMHAB.
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Presó Trinitat Vella A18.03 

Augmentar el parc d’habitatge públic al districte de Sant Andreu

Modificació puntual del PGM en els sòls ocupats pel 

centre penitenciari de joves de Trinitat Vella i entorns 

Text refós que recull les determinacions de l’acord de 

la CUC.

Emplaçament: c. Pare Pérez del Pulgar, s/n.

Nre. d’habitatges: 98.

Tipus d’habitatges: Afectats urbanístics.

Superfície sòl: 4.430,97 m².

Superfície sostre: 12.006 m².

Cost: 

Pressupost: 9.261.000 €

Calendari: 

Estat: redacció del projecte executiu. 

Concurs d’arquitecte: 25 de juliol de 2017.

Adjudicació d’arquitecte: 3r trimestre de 2018.

Inici de les obres: desembre de 2019.

Actors: 

Operador: IMHAB - PMHB.

Presó Trinitat Vella A18.01 

Augmentar el parc d’habitatge públic  
al districte de Sant Andreu

Modificació puntual del PGM en els sòls ocupats pel cen-

tre penitenciari de joves de Trinitat Vella i entorns Text 

refós que recull les determinacions de l’acord de la C.U.C.

Emplaçament: c. Pare Pérez del Pulgar, s/n. 

Nre. d’habitatges: 75.

Tipus d’habitatges: Afectats urbanístics.

Superfície sòl: 2.318,37 m².

Superfície sostre: 12.126 m².

Cost: 

Pressupost: 7.087.500 €

Calendari: 

Estat: redacció de projecte executiu. 

Concurs d’arquitecte: 25 de juliol de 2017.

Adjudicació d’arquitecte: 3r trimestre de 2018.

Inici d’obres: desembre de 2019.

Actors: 

Operador: IMHAB - PMHB.
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Ferran Junoy/Ciutat d’Asunción 

Augmentar el parc d’habitatge públic al districte de Sant Andreu

Modificació del PGM per a l’ordenació del sector de 

la Sagrera i el seu entorn MPGM creació del sistema 

habitatge dotacional i concreció dels sòls als quals 

s’assigna aquesta qualificació.

Emplaçament: c. Ferran Junoy, 104-108.

Nre. d’habitatges: 150.

Tipus d’habitatges: Gent jove.

Superfície sòl: 2.347 m².

Superfície sostre: 16.000 m².

Calendari: 

Concurs d’arquitecte: 4t trimestre de 2018.

Adjudicació d’arquitecte: 3r trimestre de 2019 (previst).

Actors: 

Operador: IMHAB - PMHB.

Direcció d’obra, direcció d’execució i constructora: 

pendent.

Altres: Sí. Modificació planejament.
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i Salut

Diagnosi de salut i treball comunitari

Pla de salut comunitària

Diagnosi de salut als barris de Bon Pastor i Baró de 

Viver realitzat per l’Agència de Salut Pública de Bar-

celona, a partir del qual s’ha gestat el treball de salut 

als barris mitjançant taules de salut comunitària. Hi ha 

tres taules de salut comunitària amb abast a quatre dels 

barris del districte: la Taula de Salut Comunitària de Bon 

Pastor i Baró de Viver, Trinitat Vella i la Taula de Salut 

Comunitària de Sant Andreu de Palomar. S’ocupen del 

coneixement, la coordinació i el treball en xarxa dels re-

cursos, entitats i serveis relacionats amb la salut al barri. 

Impulsen nous projectes en els camps prioritaris i fan 

seguiment dels projectes de salut en marxa. Permeten 

establir comunicació directa entre els diferents agents 

per detectar les necessitats de la població sobre l’estat 

de salut als barris i incidir-hi. 

Calendari: Diagnosi de 2016 i treball comunitari actiu 

en l’actualitat.

Actors: Agència de Salut Pública de Barcelona, CAP, 

farmàcies, Pla de barris, Equipaments Municipals, Dis-

tricte de Sant Andreu, Comunitat Educativa, Serveis 

Socials i Associacions de veïns i veïnes.



— 39

01 — Bon viure — Sanitat i Salut

Taula de  Salut Mental

Pla de salut comunitària

Espai tècnic de reflexió, intercanvi de recursos i treball 

col·laboratiu amb la missió de promoure, prevenir i 

millorar la salut mental del districte.

La Taula cerca la implicació dels agents del districte 

relacionats amb la salut mental, en dinamitza les xarxes, 

en millora la coordinació i crea els grups de treball 

necessaris en funció del pla de treball prioritzat.

s’han creat quatre comissions de treball: 

• Xarxa sense gravetat

• Suport mutu GAM

• SM Comunitària

• Joves

Un total de 28 membres entre entitats i serveis parti-

cipants

Com que és una taula dinàmica, es preveu que hi pu-

guin haver noves incorporacions. 

Calendari: En marxa des de juliol de 2017.

Actors: Districte de Sant Andreu en aplicació del Pla de 

salut mental de la ciutat. 
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i discriminació 
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Bon Pastor Transforma’t

Promoure les perspectives interculturals  
en totes les àrees del districte: cultura,  
gastronomia, comerç...

El projecte vol contribuir a la formació i l’acompanya-

ment real i a mida dels agents comunitaris singulars 

del territori a través de la metodologia FIAS (formació, 

intervenció, acompanyament i seguiment) per garantir:

- Generació de possibilitats,

- Gestió de la diversitat,

- Respecte a les decisions de les persones i la comunitat,

- Potenciació de les relacions, vincles i xarxa.

- Construcció de convivència i camí comunitari auto-

gestionat trencant amb la dependència administrativa.

Per aconseguir aquests objectius, es realitza la con-

tractació de tres persones d’ètnia gitana, coordinades 

per una empresa especialitzada en conflictes (Espai 

Coneix).

Cost: 87.691,86 € 

Calendari: Tot l’any.

Actors: Xarxa d’infància, Associació gitana del Bon 

Pastor i Districte de Sant Andreu.
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Servei d’Interculturalitat de Sant Andreu

Promoure les perspectives interculturals en totes les àrees del districte: cultura, gastronomia, 
comerç... 

El servei d’Interculturalitat de Sant Andreu coordina les 

diferents tasques, projectes i iniciatives que incideixen 

en el reconeixement de la diversitat i pluralitat cultu-

ral, religiosa i poblacional dels seus set barris. Alhora, 

fomenta la interculturalitat des d’una visió transversal 

perquè les persones se sentin part de l’entorn, sense 

tenir en compte el seu origen, amb un reconeixement 

positiu de la diversitat.

Cost: 73.536,72 € per any.

Calendari: Contracte amb vigència des de l’1 de desem-

bre de 2017 fins a l’1 de desembre de 2019.

Actors: Districte de Sant Andreu, Barcelona Pla BCN 

Intercultural i Pla de barris.

Tardor Solidària

Tardor Solidària  

Programa d’activitats nascut en el marc del Consell 

Sectorial de Cooperació, acte central en l’àmbit de les 

polítiques d’interculturalitat del districte, amb l’objectiu 

de fer visible la riquesa que aporta aquesta diversitat. 

Impulsar les activitats que en formen part i estendre 

les actuacions que es duen a terme al conjunt de barris 

de Sant Andreu. El programa vol fomentar i impulsar 

la cohesió social, l’enfrontament del teixit associatiu, 

la solidaritat, la participació i el compromís de la ciu-

tadania a través de la sensibilització i l’educació per al 

desenvolupament dels drets humans i la pau.

Cost: 53.620,90 € (anys 2015 – 2018).

Calendari: Projecte anual vigent. 

Actors: Consell de Cooperació i Solidaritat Internacional 

i entitats del mateix Consell, de Solidaritat de Ciutat, 

del Consell de Cultura, del Consell de Gent Gran, dels 

equipaments culturals, Districte de Sant Andreu i dels 

centres educatius.
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Museïtzació de les Cases Barates 

del Bon Pastor

Centre d’Interpretació de l’Habitatge Obrer al Bon Pastor

El barri del Bon Pastor recupera la memòria històrica 

obrera amb aquest projecte. Del conjunt de les 16 cases 

existents, una part es destinarà a cases-museu reha-

bilitades, una altra a espais expositius (on es preveu 

que s’expliqui la història de l’habitatge a Barcelona) i 

l’altra part restant a programa funcional d’equipament 

cultural de barri. 

Ubicació: cruïlla entre els carrers Barnola, Tàrrega, Bell-

munt I Claramunt. Superfície: 706,20 m²

Cost: 1.796.983,68 €

Calendari: Estat de l’actuació: Museografia temporal, 

pendent.

Actors: MUBHA.

Operador: BIMSA
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Calidoscopi Cultural creix i s’especialitza

Pla de suport a la cultura

Calidoscopi Cultural durant aquest mandat creix i s’espe-

cialitza: cada edició vertebrarà les seves activitats a través 

d’una temàtica i comptarà amb un comissari o comissària 

especialitzat en la matèria per garantir-ne la qualitat.

A Calidoscopi Cultural hi participen els equipaments 

culturals de proximitat del districte de Sant Andreu: bi-

blioteques, casals de barri, centres cívics...; i també equi-

paments de ciutat com la Fabra i Coats i el Canòdrom.

El programa d’activitats es nodreix a través de les aporta-

cions dels equipaments, i es potencia el treball en xarxa. 

Cost: 25.000 €

Calendari: Cada mes de maig. 

Actors: Equipaments de proximitat del districte i Dis-

tricte de Sant Andreu amb la col·laboració de l’ICUB.

Grades Obertes

Pla de suport a la cultura

Cicle d’activitats al Parc del Canòdrom amb l’objectiu 

d’obrir les instal·lacions que avui conformen un parc 

tecnològic al veïnat del Congrés i els Indians. Les activi-

tats es divideixen en matinals d’activitats familiars que 

es realitzen en els mesos de primavera i tardor i un cicle 

de cinema a la fresca als mes de juliol (2017) i al mes de 

juliol i la primera quinzena d’agost (2018). Entre totes les 

activitats, al voltant de 5.000 persones s’han acostat a 

l’espai cada any.

Cost: 

2017: 15.000 €

2017: 25.000 €

Calendari: Se celebra des de l’estiu de 2017.

Actors: Districte de Sant Andreu i ICUB. 
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Revisió del nomenclàtor al districte  
de Sant Andreu

Revisar el nomenclàtor del districte

Al llarg del mandat i per primera vegada al nostre dis-

tricte s’han impulsat diverses accions que estan previstes 

a la Llei de memòria històrica. Entre aquestes accions, 

s’inclouen cinc nous noms de carrers i places i dos canvis 

de nom en dos dels carrers del districte.

Modificació de noms:

- Carrer de Trinitat Sánchez Pacheco (anteriorment 

Pare Pérez del Pulgar)

- Plaça de Celestí Boada (anteriorment Fra Juníper 

Serra)

Nous noms de carrer:

- Jardins d’Elisa Garcia

- Jardins de les Dones de Motor Ibérica

- Plaça Canòdrom

- Carrer Vilabesòs

- Plaça dels Drets dels Infants

Calendari: 2016 - 2019.

Actors: Districte de Sant Andreu.

Retirada de plaques franquistes dels 
edificis del districte de Sant Andreu

Pla per retirar la simbologia franquista de l’espai públic

Actuació consistent en la retirada de totes les plaques 

amb referències franquistes dels edificis del districte de 

Sant Andreu. N’hi havien 128.

Cost: 3.403,92 €

Calendari: 

Calendari d’execució: setembre 2017 – novembre 2017.

Actors: Districte de Sant Andreu.
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Fàbrica dels Reis 
d’Orient

Fàbrica dels Reis d’Orient

L’objectiu de la Fàbrica dels Reis d’Orient és propo-
sar un recorregut i una proposta artística amb unes 
representacions amb escenografies, dinamitzacions a 
càrrec de professionals que contribueixin a generar un 
entorn suggeridor, de fantasia, visual, segur i tranquil 
per al gaudi de l’activitat als infants i les seves famílies, 
durant tota l’estada des de l’espai d’espera a la plaça 
Fabra, l’accés al Recinte de la Fabra i Coats i a tots els 
espais del recinte de la Fabra i Coats; i l’ increment de 
l’eficiència social de la despesa. El servei inclou la par-
ticipació a la Cavalcada de Reis Sant Andreu-la Sagrera 
2019 el dia 5 de gener, vinculant ambdues activitats.

Cost: Infraestructures 7.000 €
Projecte artístic: 85.347,35 €

Actors: Teixit associatiu comercial del barri de Sant 
Andreu de Palomar amb el suport de la promotora 
econòmica del districte de Sant Andreu: Eix Comercial 
Sant Andreu Nord Comerç i Associació de comerciants 
Rambla Onze de setembre.

Entitats: Fundació Cel i Fundació Trinitat Nova i projec-
tes de l’ Espai Jove Garcilaso i Baobab per a contracta-
ció d’artistes i servei de monitoratge.
Escoles de l’Eix Besòs per presentar el projecte de la 
Fàbrica de Reis d’Orient.
Districte de Sant Andreu i ICUB (Fàbrica de Creació i 
CAC). 

9’s Músics: Cicle de música jove  
al districte de Sant Andreu

Pla per donar suport a l’activitat musical al districte

Formacions gratuïtes per a grups o solistes amb pro-
jectes musicals i cicle de concerts de lliure accés amb 
actuacions d’artistes joves locals per a diferents equi-
paments públics del Districte de Sant Andreu.

Cost: 9.000 € 

Calendari: Novembre – desembre 2018.

Actors: Districte de Sant Andreu, Taller de Músics, Equi-
paments Públics, Espai Jove Garcilaso, Voces i Àrea de 
Joventut de l’Ajuntament de Barcelona. 
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Nou centre de Normalització Lingüística 
Fabra i Coats

Millora del CNL de Sant Andreu i seu definitiva

La proposta té per objectiu resoldre el programa fun- 

cional de la planta primera per tal d’ubicar el Centre de 

Normalització Lingüística del Districte de Sant Andreu, 

actualment a la planta baixa de manera provisional, 

així com estudiar i portar a terme l’evacuació general 

de l’edifici en els dos sectors en què actualment està 

subdividit. El CNL té amb aquesta actuació la seva seu 

definitiva al Districte.

Ubicació: Sant Adrià, 20.

Encàrrec: Districte de Sant Andreu.

Superfície construïda CNL: 892,75 m².

Cost: 865.588,38 €

Calendari: Obres finalitzades.

Actors: Districte de Sant Andreu. 

Operador: BIMSA.

La Mercè a Trinitat 
Vella i Bon Pastor 
(Mercè Barris)

Pla de suport a noves iniciatives culturals

S’ha donat més protagonisme als barris durant la Festa 

de la Mercè de Barcelona. Al districte, ha consistit en:

- Una programació de circ i activitats adreçades al pú-

blic familiar a La Llera del Besòs al barri de Bon Pastor. 

Assistència a la Llera del Besòs: 19.850 persones (2018).

- El Parc de la Trinitat com a espai protagonista de 

les cultures urbanes. Assistència al Parc de la Trinitat: 

37.000 persones (2018).

Calendari: Setembre 2018.

Actors: Districte de Sant Andreu i ICUB.
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Cases del Carrer Pont números 2 al 12

Pla director per recuperar les cases del Carrer Pont

Protecció de les cases que havien de a ser enderroca-

des del carrer del Pont. Diferents actuacions en les fin-

ques situades entre els carrers del Segre, Cinca i Pont /  

c. Pont del 2 al 12. A les finques situades a l’emplaça-

ment de referència s’han realitzat un seguit d’interven-

cions consistents en: 

- Enderroc de les naus afegides als darreres de les cases 

del carrer Pont

- Recuperació dels Jardins d’Elisa Garcia.

- Pla director i estudi històric de les cases històriques 

del Pont.

-Redacció del projecte de rehabilitació i remodelació 

de les cases del carrer Pont 6 i 8 (en curs)

Totes les actuacions han estat i estan sent seguides pel 

departament d’Arqueologia i/o els Serveis d’Arquitec-

tura Urbana i Patrimoni de l’Ajuntament de Barcelona.

- Previsió d’obrir el Punt d’Informació del Rec Comtal i 

la H. de Sant Andreu.

Cost: Projecte i obra i enderrocs: 120.824,53 € 

Urbanització provisional: 162.226,46 €

Pla director i estudi històric: 23.958,00 €

Cost d’expropiacions: 157.651 €

Calendari: Redacció projecte remodelació en curs. 

Obres segon semestre 2019.

Actors: Districte de Sant Andreu.
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Centre d’Interpretació del Treball

Museu del Treball a la Fabra i Coats

Estem realitzant el projecte executiu per a la rehabili-
tació integral de la Nau F del recinte Fabra i Coats, per 
ubicar-hi el Centre d’Interpretació del Treball la Ciutat. 
Actualment els espais interiors responen a l’estructura 
de les 5 naus existents, creant uns espais més o menys 
diàfans que responen molt bé al programa funcional 
necessari per al Centre d’Interpretació del Treball. És 
per aquest motiu que caldrà recuperar els grans espais 
interiors que generen la composició de les diferents 
naus, eliminant els elements sobreposats (envans, mam-
pares...), mitjançant l’ús de materials adequats i, en la 
mesura que sigui possible, recuperar la imatge original 
de l’edifici, posant en valor les encavallades de fusta, 
així com els pilars de fosa existents. Es treballa amb 
el MUHBA, els Amics de la Fabra i Coats i la Fundació 
Maquinista - Macosa, entre altres entitats.
Superfície: 1.750 m²

Cost: projecte executiu 223.941 €

Calendari: 

Estat: Concurs en licitació.
Previsió 2019.

Actors: ICUB-MUBHA i Districte de Sant Andreu.
Operador: BIMSA.



— 49

01 — Bon viure — Cultura

Suport a les Festes Majors  
a Sant Andreu

Pla de suport iniciatives culturals

Les Festes Majors a Sant Andreu, organitzades per les 
Comissions de Festes amb el suport del Districte, han 
experimentat un creixement i un increment en els seus 
darrers anys, tant pel que fa a les peticions de les entitats 
que volen realitzar actes com a la presència de públic i 
aforaments als espais festius. És per aquest motiu i tenint 
en compte les necessitats d’infraestructures, de respecte 
a la convivència i la seguretat que implica la gestió d’una 
festa d’aquestes dimensions que es treballa en aquest 
projecte colze a colze amb les entitats. 
Els principals eixos d’intervenció del pla de millora són 
els següents: 
- Pla contra el soroll a les festes majors. 
- Assessorament i suport a les entitats en les seves pe-
ticions d’actes de festa major. 
- Sistematització del sistema de recollida de dades de 
les peticions d’actes i generació de protocols. 
- Estudi d’adequació de les ubicacions dels actes en fun-
ció dels espais, assessorament a les entitats i seguiment 
de les modificacions. 
- Programa de prevenció per reduir els riscos del consum 
d’alcohol i de la conflictivitat juvenil en els espais de 
festa major. 
- Revisió i millora de temes de seguretat en el correfoc 
d’adults. 
- Millora i eficiència en la contractació dels subminis-
tradors dels actes de festa major i adequació a la nova 
normativa de la llei de contractes.

Cost: 190.000 € 

Calendari: Anys 2017-2018-2019. 

Actors: Comissió de Festes i Districte de Sant Andreu.
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Construcció  

del Parc de skate 

a Baró de Viver

Parc de skate a Baró de Viver

S’ha construït una zona de skate polivalent i d’iniciació 

en un solar de 1.227,25 m² ubicat a la sortida del metro 

de Baró de Viver. La instal·lació permet enriquir l’oferta 

d’instal·lacions esportives del districte amb un equipa-

ment d’esport urbà. Altrament, l’equipament ha ajudat 

a humanitzar un espai que generava sensació d’insegu-

retat entre la ciutadania.

Cost: 383.190,90 €

Calendari: Inauguració del Skate Parc: 2016.

Actors: Districte de Sant Andreu, Drets Socials i Pla de 

barris.

Operador: BIMSA.
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Ajuts per activitats extraescolars 
esportives

Fomentar els programes esportius 

Ajuts facilitats a les famílies per a la pràctica esportiva 

dels seus fills o filles en horari extraescolar i ha estat 

del 90 %, 60 % o 30% del cost de l’activitat. L’ajut es 

facilita a través de les entitats.

El nombre d’entitats implicades en aquests anys ha 

estat de 138.

Cost: Import total ajuts: 1.079.247,00 € 

Calendari: 2015-2019.

Actors: Institut Barcelona Esports i Districte de Sant 

Andreu.

Servei de dinamització skate  
al Parc de skate a Baró de Viver

Fomentar els programes esportius 

Inicialment impulsat per Drets Socials i posteriorment 

pel Pla de barris, es va iniciar el servei per tal de dina-

mitzar el nou espai esportiu. Setmanalment es realitzen:

- Classes de skate

- Tallers d’associacionisme

- Tallers d’autoconstrucció

- Sortides per conèixer altres col·lectius

- Organització d’exposicions i activitats 

- Esdeveniments i festivals per tal de donar a conèixer la 

pràctica d’aquest esport

Al llarg de l’any 2018 s’ha estès aquest servei al barri de 

Trinitat Vella.

Cost: servei de dinamització: 45.000 € /any.

Calendari: 2017, 2018, 2019.  

Actors: Districte de Sant Andreu, Drets Socials, Desenvo-

lupament i Innovació, Pla de Barris i Serveis del territori. 

Club Esportiu Los Planos Skate Plaza i Facta Non Verb, 

Centre Cívic Baró de Viver i Trinitat Vella.
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Servei de dinamització esportiva  
de les pistes del Parc de la Pegaso

Fomentar els programes esportius 

La finalitat del servei de dinamització és fomentar l’ús 

ciutadà i cívic de les pistes del Parc de la Pegaso i di-

versificar els usuaris i les pràctiques esportives; així es 

pretén que les pistes es consolidin com un recurs del 

barri. El servei promou l’activitat esportiva des de la 

regulació d’espais i la dinamització de l’activitat física i 

ofereix 3 modalitats d’ús:

- Ús lliure

- Dinamitzacions esportives

- Reserves d’espais

Amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana i la instal·la-

ció d’una cabina sanitària es fa un treball intens de pro-

moure actitud cíviques i de respecte a les ordenances 

municipals en relació amb l’ús de l’espai públic. El servei 

de dinamització s’ofereix tots els caps de setmana de 

l’any en horari de divendres tarda i dissabte i diumenge 

matí i tarda. 

Cost: servei de dinamització: 48.564,99 € /any. 

Calendari: 

Inici del servei de dinamització esportiva: novembre 

2017 fins l’actualitat.

Actors: Districte de Sant Andreu i Guàrdia Urbana.

Pavelló Camp del Ferro

Xarxa d’equipaments esportius al districte

Nova construcció d’un complex poliesportiu format per 

una pista poliesportiva de tipus PAV-3 i dues pistes de 

tipus PAV-2, al solar delimitat pels carrers Pare Manya-

net, Berenguer de Palou i Camp del Ferro. 

L’edifici tindrà una part important del seu volum edifi-

cat sota rasant, la qual cosa permetrà alliberar espai en 

superfície per tal d’organitzar l’accés al nou equipament 

mitjançant una plaça. Es preveu iniciar les obres el mes 

de novembre de 2017 i tindran una durada de 18 mesos.

Cost: 13.780.938 €

Calendari: Final obres: agost 2019.

Previsió de l’inici de l’activitat esportiva al novembre 

del 2019.

Actors: BIMSA, Districte de Sant Andreu.
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Camp de Futbol Baró de Viver

Xarxa d’equipaments esportius al districte

Baró de Viver necessita aquesta actuació tant per 

l’actual zona esportiva com per conformar una urba-

nització molt esperada. L’objecte de projecte és la 

construcció del Camp de futbol al barri de Baró de 

Viver. Per tant, l’objecte del present projecte inclou la 

construcció del camp de futbol, l’adequació de l’accés 

a la central pneumàtica i la reconstrucció del tancament 

que limita amb la futura nova plaça.

Ubicació: Cruïlla entre carrer Ciutat d’Asunción i el car-

rer Tucumán

Superfície: 9.312 m²

Cost: 2.624.210,64 €

Calendari: Inici obres abril 2019. 

Actors: BIMSA, Districte de Sant Andreu, Pla de Barris.

Millores del camp  
de futbol Narcís Sala

Xarxa d’equipaments esportius al districte

Se seguirà el pla director de l’equipament que es va ela-

borar a finals de 2012. Es preveu desenvolupar la segona 

fase de millores consistent en la renovació interior dels 

vestidors de tribuna extrems i l’arranjament de banys del 

gol sud. Ja s’ha realitzat la reparació de la marquesina 

del camp. 

Cost: 1.002.432 €

Calendari: Obres en execució. 

Actors: Districte de Sant Andreu.

Operador: BIMSA.
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Millores CEM Bon Pastor  
i CEM Trinitat Vella

Xarxa d’equipaments esportius al districte

L’actuació consisteix a definir les característiques tècni-

ques i constructives per a la reforma de les instal·lacions 

i l’adequació dels diferents espais, per adaptar-los a la 

normativa vigent i millorar els serveis. 

Cost: 

CEM Trinitat Vella: 230.640 €

CEM Bon Pastor: 106.000 €

Calendari: Obres executades. 

Actors: Institut Barcelona Esports i Districte de Sant 

Andreu.

Pistes Torres i Bages

Xarxa d’equipaments esportius al districte

Construcció d’un espai esportiu amb dues pistes de 

bàsquet que permeten usos polivalents, amb vestuaris, 

sales d’emmagatzematge i de gestió. La coberta de 

les pistes s’ha fet mitjançant una estructura metàl·lica 

i recobriment tèxtil.

Ubicació: Pistes de Bàsquet de Torras i Bages, 170-172.

Cost: 480.461 €

Calendari: Desembre 2017- maig 2018.

Actors: Districte de Sant Andreu.
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Paddle Bon Pastor

Xarxa d’equipaments esportius al districte

Les actuals instal·lacions esportives de la Llosa del Bon 

Pastor s’actualitzen amb aquest projecte: pistes de 

paddle, pistes de tenis amb vestidors. Hi hauran dues 

pistes de tennis i quatre de paddle. L’objectiu de la fase 

1 del projecte és la construcció de l’edifici de vestidors i 

un magatzem extra de material de 30 m². S’estan cons-

truint les pistes.

Cost: 208.624 €

Calendari: en execució 2018-2019.

Actors: Institut Barcelona Esports i Districte de Sant 

Andreu.

Camp de futbol Trinitat Vella

Xarxa d’equipaments esportius al districte

Actuació de millora de l’equipament que consisteix en la 

millora del sistema de recollida d’aigües i clavegueram.

Cost: 108.939,88 € + 48.576,35 €

Calendari: 2018-2019.

Actors: Institut Barcelona Esports i Districte de Sant 

Andreu.
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CEM La Sagrera – Sant Andreu,  
CEM Espronceda i Pavelló Casernes

Xarxa d’equipaments esportius al districte

Estudi per tal d’establir l’emplaçament i característi-

ques de les piscines d’estiu de Sant Andreu i serveis 

complementaris per conformar un CEM. D’altra banda, 

s’està treballant en l’execució d’un pavelló municipal 

a Casernes i en un equipament esportiu a Navas, per 

donar un ús vinculat a l’esport a les naus del carrer 

Espronceda. 

Calendari: CEM Sant Andreu-La Sagrera en fase de 

concurs de projecte d’ arquitectura. 

Pavelló Casernes en fase de concurs del projecte d’ar-

quitectura.

CEM Espronceda en fase de definició d’usos.

Actors: Districte de Sant Andreu i Institut Barcelona 

Esports.

Operador: BIMSA.

Centre Esportiu 
Canòdrom

Xarxa d’equipaments esportius al districte

El Districte de Sant Andreu ha pres el compromís d’en-

carregar durant el mandat la redacció de l’avantprojec-

te per a aquest futur equipament esportiu. 

Tot plegat, s’ha treballat amb les entitats de la Taula del 

Canòdrom i ja s’han recollit les seves demandes.

Cost: Previsió de 250.000 €

Calendari: En fase d’estudis previs.

Actors: Districte de Sant Andreu.

Operador: BIMSA.
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Club de Lluita Baró de Viver

Xarxa d’equipaments esportius al districte

Rehabilitació del Club de la Lluita de Baró de Viver. 

Actuació consistent en l’arranjament interior del local 

de l’equipament, amb racionalització de la ubicació 

dels espais del programa funcional, renovació de les 

instal·lacions i millores d’aïllament tèrmic i impermea-

bilització. Creació d’espai annex per a espectadors al 

camp de futbol-sala adjacent.

Cost: 326.597,15 €

Calendari: Novembre 2018-Juny 2019.

Actors: Districte de Sant Andreu i Pla de barris.

Pista esportiva carrer Hondures

Xarxa d’equipaments esportius al districte

Projecte de pista provisional d’entrenament d’Hoquei 

Patins a la Sagrera (Carrer Gran de la Sagrera, 49).

Implantació d’una pista d’entrenament descoberta an-

nexa a la pista existent del Poliesportiu Municipal de la 

Sagrera.

Cost: Segons pressupost del projecte executiu 

363.217,55 €

Calendari: Licitació de les obres març de 2019.

Previsió de finalització desembre de 2019.

Actors: Districte de Sant Andreu.
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Convivència  
i seguretat

Policia de proximitat. Equip de Policia 
de Barri (EPB) al districte

Policia de Barri als 7 barris del districte

A finals de 2017 es va posar en marxa al districte de 

Sant Andreu l’Equip de Policia de Barri, tot i que des 

de fa anys la Guàrdia Urbana ja treballava en clau de 

proximitat a la ciutadania. L’eix bàsic per al funciona-

ment de l’EPB és la creació de l’agent referent de barri. 

Cada barri de la ciutat tindrà un agent referent amb 

la pretensió del treball continuat en el seu territori, i 

l’objectiu de conèixer les diferents problemàtiques del 

barri. El Policia de Barri també fa d’interlocutor amb les 

entitats representatives del barri i assisteix als òrgans 

participatius del Districte per recollir les diferents in- 

quietuds de la ciutadania.

La filosofia d’aquest servei la podríem resumir així: 

“Cap demanda sense resposta. Policia de Barri al servei 

dels ciutadans i ciutadanes.”

Actors: Guàrdia Urbana.



— 59

01 — Bon viure — Convivència i seguretat

Servei d’intervenció  
i convivència  
a l’espai públic

Servei de convivència a l’espai públic

El servei té com a objectiu millorar la convivència, pro-

mocionar el civisme, i millorar situacions de conflictivi-

tat social i/o comunitària, intercultural, i multifactorial 

a l’espai públic.

Cost: 73.327 € /any.

Calendari: 

Del 10 de gener del 2017 al 31 d’octubre del 2020.

Actors: Districte, Equip del servei, tècnica de prevenció, 

entitats de la xarxa d’infància i adolescència, servei 

d’interculturalitat, AAVV, coordinadora d’entitat.

Expedients de recuperació d’ofici  
de la possessió

Protecció dels béns públics

El Districte recupera la possessió dels equipaments, 

solars i habitatges municipals que han estat ocupats 

per terceres persones de forma il·legal mitjançant els 

procediments legals de recuperació de la possessió. 

Els procediments poden ser exprés, recuperació im-

mediata de la possessió, o ordinari, amb l’autorització 

judicial d’entrada en domicili si s’ha consolidat per part 

dels ocupants el domicili. Per a l’efectiva desocupació 

la majoria de les vegades cal una execució forçosa del 

llançament.

Recuperacions 

d’ofici

2015

2016

2017

2018

2019

TOTAL

Recuperacions 

d’ofici exprés

2

4

2

3

1

12

Expedients totals 

tramitats

0

1

2

6

0

9

2

5

4

9

1

21

Recuperacions d’ofici

2015
8%

17%

33%

17%

25%
2016

2017

2018

2019

Recuperacions d’ofici exprés

2015
2016

2017

2018

2019

67%

11%

22%

0% 0%



60 —

01 — Bon viure — Convivència i seguretat

Servei de Coneixement i Atenció de 

Situacions de Vulnerabilitat als Barris  

de Trinitat Vella i Bon Pastor

Pla de millora de la convivència

La finalitat del servei és: 

- Conèixer la realitat dels habitatges i de les comunitats 

de veïns dels barris de la Trinitat Vella i el Bon Pastor.

- Observar la convivència veïnal.

- Detectar les situacions de vulnerabilitat social (gent gran, 

menors, famílies monoparentals i/o sense recursos, etc.).

- Informar al Districte perquè es decideixi la conve- 

niència de derivar i abordar les diferents situacions de-

tectades des dels serveis més adients (Serveis socials, 

Salut, Educació,...).

Cost: 50.924 € l’any.

Calendari: 31/07/2016 al 2020.

Actors: Districte de Sant Andreu.

Diagrama descriptiu del procés de treball 

INICI PROCÉS

Comunicació al Districte:
Derivació als serveis competents
(GUB, Serveis Socials, CME,...)

Base de dades  
del servei

PISOS BUITS
Comprovar mesures antiocupació. 
Determinar risc d’ocupació.
Promoure mesures de reducció 
del risc.

LLOGUER O PROPIETAT
Procés finalitzat Procés finalitzat

Visites i entrevistes amb 
les persones residents

Detecció de situacions de risc: 
menors, gent gran, embrassades...

PISOS OCUPATS
Es tracta d’una ocupació confirmada.
Derivació a la UCER/SIPHO/OH Sant 
Andreu.
Si no hi ha denúncia però si 
conflictivitat veïnal, contactar el 
propietari i instar-lo a interposar 
accions legals.

Detecció de blocs en especial 
situació de risc d’ocupació 
(alt nombre de pisos buits, porta 
d’accés insegura, degradació de 
l’entorn i del propi bloc...)

Comprovació 
del règim 

d’ocupació 
de l’habitatge

Registre

Informe

Llistat de pisosLlistat de pisos

Llistat de pisos
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Nova caserna de la Guàrdia Urbana

Construir una nova caserna  

de la Guàrdia Urbana

Durant el mandat s’ha definit la ubicació de la nova 

caserna al carrer Potosí, al barri de Baró de Viver. S’ha 

definit el seu programa funcional i s’ha triat la seva 

col·locació seguint criteris d’adequació. 

Cost: Previsió de 325.437 € per al pressupost de redac-

ció del projecte bàsic i l’executiu. 

Calendari: Projecte bàsic en redacció.

Actors: Guàrdia Urbana i Districte de Sant Andreu.

Operador: BIMSA.

Recull de sancions per ordenança

Convivència

Recull de les infraccions d’ordenances lleus o flagrants 

i de les sancions totals per ordenança.

Calendari: 2015 -2018.

Actors: Districte, GUB.

Distribució de les principals sancions en el quadrienni

2015 2016 2017 2018

CONV

OMA

OUVP

PTVA

LREP

LOPSC

4334

3241

1071

1011

281

137

78

56

33

13

5

4

3

2

CONV Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana

OMA Ordenança general del medi ambient urbà de Barcelona

OUVP Ordenança sobre l’ús de les vies i els espais públics de Barcelona

PTVA Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals

LREP Regulació administrativa d’espectables públics i activitats recreatives

LOPSC Llei orgànica de protecció de la seguretat ciutadana

OTER Ordenança de terrasses

OPU Ordenança dels usos del paisatge urbà de la ciutat de Barcelona

OEAC Ordenança d’establiments i centres de comerç alimentaris

LTAB Llei de mesures sanitàries enfront del tabaquisme

OCPCIE Ordenança de les activitas i dels establiments de concurrència pública

PIMO Reguladora dels procediments d’intervenció municipal en les obres

LHOP Llei d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció

PCAA Ordenança d’activitats i d’invervenció integral de l’administració ambiental de Barcelona

LRR Llei reguladora de residus

LCSF Ordenança municipal d’obertura d’establiments i control d’activitats



02 — Economia plural

M
e
m

ò
ri

a
 d

e
 m

a
n

d
a
t 



D
is

t
r
ic

t
e
 d

e
 S

a
n

t
 A

n
d

r
e
u

2015 — 20192001155 —— 22019

Amb unes taxes d’atur elevades, especialment en alguns 

dels barris de Sant Andreu, i amb casuístiques especials 

com l’atur de llarga durada, la manca de feina per als 

majors de 55 anys, la baixa formació o el biaix de gènere

com a impediments a l’hora de trobar feina, hem impulsat

el Pla de Desenvolupament Econòmic del Districte, amb 

l'objectiu de reactivar l’economia i fomentar la promoció 

econòmica.

Amb una especial atenció a l’economia social i solidària i 

l’economia de proximitat, i sense oblidar el sòl industrial 

que tenim al polígon de Bon Pastor, hem posat en marxa 

diverses mesures per garantir la formació i la reinserció 

laboral de desenes de veïns i veïnes.

De la mà del Pla de Barris i Barcelona Activa hem impul-

sat la Taula d’Ocupació i la Taula del Polígon, en les 

qualspolígon, on les entitats, empreses i associacions de 

comerciants han pogut compartir estratègies i fomentar 

noves iniciatives conjuntes. A més, la Taula d’Economia 

Cooperativa, Social i Solidària del Districte ha consolidat 

la seva activitat i permet donar espai a projectes ben 

diversos arrelats als nostres barris.
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Desenvolupament 
i economia de 
proximitat

Promoció econòmica del Bon Pastor  
i el passatge del Torrent de l’Estadella

Polígons industrials del Bon Pastor i el passatge del Torrent de l’Estadella

Donar suport a la promoció econòmica al Polígon indus-
trial és bàsic també per a la millora de l’entorn, i dels dos 
barris adjacents (Bon Pastor i Baró de Viver). A partir 
de potenciar el polígon amb recerca activa d’empreses, 
suport a les empreses, Dispositius de treball: Cursos 
específics. Màrqueting digital i eficiència energética.
Projectes d’inserció laboral amb la promoció de l’arri-
bada d’altres tipus d’empreses al Polígon: 
- Alencoop: cooperativa dedicada a la recollida a do-
micili, reparació i reciclatge d’estris. 
- Femarec: cooperativa dedicada al reciclatge de residus. 
- Dinamització industrial dels polígons del Besòs.
- Dinamització de Naus buides.
- Formació: recondueix, Tastets i Dones trencant la 
precarietat…

Cost: 1.055.000 €

Calendari: 2017 i 2018. 

Actors: Districte de Sant Andreu, Barcelona Activa, Pla 
de barris, Àrea metropolitana, Consorci del Besòs.



— 65

Desenvolupament 

Inici procés economia circular al Polígon 
del Bon Pastor

Polígons industrials del Bon Pastor i el passatge del Torrent de l’Estadella

Cost: 16.940 €

Calendari: 2018 - 2019. 

Actors: Districte de Sant Andreu, Barcelona Activa, BR, 
Àrea metropolitana, Consorci del Besòs.

L’objectiu d’aquest procés és posicionar el Bon Pastor 
i la seva àrea industrial referent per tota l’àrea metro-
politana en economia circular. 
Economia circular és el model econòmic per a una pro-
ducció i consum més eficient en un cicle continu.
- Desenvolupament cap a una manufactura especia-
litzada, més eficient, d’alt valor i relacionada amb els 
recursos de la ciutat.
- Conversió en una àrea per la recirculació de recursos 
a través de la separació, manteniment, reparació i re-
manufactura d’equips industrials.
- Establiment com a espai d’experimentació per testejar 
iniciatives i infraestructures relacionades amb l’econo-
mia circular.
- Projecció com a generador i pol d’atracció de nous 
models de negoci i viver d’empreses circular.

02 — Economia plural — Desenvolupament i economia de proximitat
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Nau d’Entitats 

Vila Besòs

Pla per ocupar naus i locals buits

Nou espai per a les entitats del Districte de Sant Andreu 

que representa un projecte molt novedós. Es tracta 

d’una nau buida del polígon del Bon Pastor, que s’ha 

llogat i arreglat per permetre magatzem, reparacions i 

intercanvis entre entitats.

La idea és que qualsevol entitat del districte pugui guar-

dar el seu material, però, a la vegada, tingui un espai de 

treball per arreglar-lo quan s’espatlli. També podrà ser-

vir com a punt d’intercanvi de material i d’experiències. 

Ubicació: passatge Torrent de l’Estadella, 11.

Cost: Arranjaments, lloguer i suministres: 279.854,29 €

Gestió anual: 59.637,92 €

Calendari: Habilitació: març 2018 – octubre 2018.

Inaugurat novembre 2018. 

Actors: Barcelona Activa, Districte de Sant Andreu, 

Andròmines (gestors) i entitats.

Mercat del Bon Pastor

Remodelar els mercats de Bon Pastor i Sant Andreu

L’edifici del nou Mercat del Bon Pastor estarà distribuït 

en quatre plantes. A la planta baixa hi haurà disset 

parades i una part de l’autoservei i a la planta superior, 

espais d’oficines, instal·lacions del mercat i l’autoservei. 

Al soterrani 1 es construirà un aparcament per a 40 cot-

xes i 17 motos i al soterrani 2, espais logístics del mer-

cat i magatzems. En total, 9.340 metres quadrats que 

esdevindran un edifici sostenible, lluminós i funcional.

Cost: 6.506.761,18 € 

Calendari: Final d’obra juny de 2019. 

Actors: Institut Municipal de Mercats de Barcelona, 

Districte de Sant Andreu.

02 — Economia plural — Desenvolupament i economia de proximitat
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Desplegament del 
Pla de Comerç  
del Districte de Sant 
Andreu 2014-2019

Pla estratègic de comerç

- Suport a més de 160 activitats de comerç a tot el territori.

- 102 càpsules “Obert al Futur” amb participació de més 

de 510 persones.

- El comerç i les escoles (9 botigues, més de 170 visites 

i 3.640 alumnes). 

- Pla de màrqueting de Sant Andreu, amb la campanya 

“Tu ets la peça que faltes”. 

- Plans de dinamització de Sagrera, Navas i Sant Andreu. 

- Estudis de sinèrgies amb el comerç i els treballadors 

del polígon industrial del Bon Pastor. Guia 

- “A quin barri Vius, a quin barri compres, Fem barri”, 

accions de l’estudi de comerç del Congrés i els Indians.

- Comerç accessible i sense barreres.

Cost: Districte: 71.087,84 en infraestructures i 31.649,28 

comunicació.

Direcció de comerç:  

- 2015 i 2016: 105.180,02.

- 2017 i 2018: 103.590,00. 

Calendari: 2015-2018. 

Actors: Districte de Sant Andreu, Direcció de Comerç, 

Barcelona Activa, Associacions i eixos comercials del 

Districte i Mercats Municipals.

Mercat de Sant Andreu

Remodelar els mercats de Bon Pastor i Sant Andreu

S’ha inciat l’enderroc de l’antic mercat de Sant Andreu, 

que donarà pas a les obres de construcció del nou edifi-

ci, en el seu emplaçament històric, a la plaça porticada 

del Mercadal, al cor de l’històric barri.

El volum de l’edifici es veurà rebaixat, de forma que 

l’impacte visual, tant a peu de carrer com a nivell dels 

edificis del voltant, serà més amable, alhora que gran 

part del perímetre del mercat serà de vidre, la qual cosa 

el dotarà d’una gran transparència visual. El projecte 

també preveu la urbanització limítrof amb el mercat. 

L’edifici del mercat estarà format per 2 plantes: planta 

baixa i soterrani.

Cost: Enderroc Sant Andreu: 274.866,59 €

Import obra: 8.527.250 € 

Projecte i DO: 550.000 € 

Calendari: Termini de 18 mesos (2019 - 2020). 

Actors: Institut Municipal de Mercats de Barcelona, 

Districte de Sant Andreu.
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02.2 — Economia 
cooperativa, 
social i solidària

Fira d’Economia Solidària de Catalunya 

Fira d’Economia Solidària de Catalunya

En aquest punt de maduresa de la Fira, es fa imprescin-

dible impulsar un nou conveni que permeti mantenir la 

celebració de la Fira d’Economia Solidària de Catalunya, 

que organitza la Xarxa d’Economia Solidària al recinte 

de la Fabra i Coats.

Cost: Suport del Districte de Sant Andreu en infra-

estructures: 5.856,91 €, Cessió Espai Bota i Edifici G i 

altres espais del Recinte Fabra i Coats.

Conveni bianual 2017 i 2018: 206.316 € 

Calendari: Fira anual que l’any passat es va celebrar el 

26, 27 i 28 d’octubre. Reunions prèvies durant els mesos 

de juliol i setembre i posteriors a la Fira per valoració. 

Actors: 

XES, Districte de Sant Andreu, Comissionat Economia 

Social i Desenvolupament Local i Consum, Institut de 

Cultura de Barcelona. 
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Sinèrgics

Projecte “Sinèrgics” a Baró de Viver

El cotreball com a punt de trobada entre el talent dels 
professionals i els projectes amb valor social, tots dos 
implicats en el desenvolupament socioeconòmic de 
Baró de Viver. Adequació de locals en desús i tancats 
per generar activitat econòmica amb retorn social per 
al barri de Baró de Viver. Coworking de retorn social.
Emplaçament: C/ Clariana, local 103, c/ Quito 19.

Cost: 349.562 € (conveni) 110.000 € gestió anuals. 

Calendari: des del febrer de 2016. 

Jornades sobre consum responsable 
al Districte de Sant Andreu

Desenvolupar un programa d’accions 
formatives en matèria d’economia solidària

El Districte de Sant Andreu de l’Ajuntament de Barce-
lona i les entitats de comerç just, sobirania alimentària i 
economia solidària van organitzar tres activitats el 10, 11 
i 12 de maig per aprofundir en un model econòmic més 
just, equitatiu i feminista dins del marc de la campanya 
Som Comerç Just i Banca Ètica.

Cost: 1.211,56 €

Calendari: 10, 11 i 12 de maig del 2018. 

Actors: Districte de Sant Andreu, XES Sant Andreu, 
Queviure, Menjador Ca la Rosa, Cooperacció, Xarxa 
de Consum Solidari, Espai, 30, Espai Barcino i barri de 
Navas.

Actors: Districte de Sant Andreu, Sinèrgics, Xarxa d’in-
fància, Barcelona Activa, equipaments del barri. 
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02.4 — Ocupació 
de qualitat

Barri d’Oficis 

Pla de millora de barris

Licitació i desplegament d’un programa anual, prorro-

gable, de formació i contractació de 105 persones en 

situació de vulnerabilitat social i laboral residents en els 

barris del Pla de barris. El programa combina formació 

professionalitzadora i transversal amb contractació per 

part de les entitats adjudicatàries en projectes de barris 

que tenen per objectiu la capacitació professional de 

persones en situació d’atur o precarietat laboral i la 

promoció dels actius endògens de cada barri, l’impuls 

dels sectors econòmics tractors a cada un d’ells i la 

identificació d’activitats econòmiques innovadores i 

generadores d’ocupació sostenible. Les persones be-

neficiàries estaran contractades durant un període d’un 

any, a jornada completa, i perceben com a mínim el sa-

lari mínim de ciutat (13.000 € bruts/any) del qual entre 

el 30% i el 40% de la jornada es dedicarà a la formació.

A la Trinitat Vella s’han seleccionat 7 persones i al Bon 

Pastor i Baró de Viver 7 persones més.

Cost: Cost Districte de Sant Andreu: 600.000 €

Cost Ciutat: 3.100.000 €

Calendari: Gener 2019 – Gener 2020. 

Actors: Barcelona Activa, Pla de barris.

Entitats: Fermarec i Sant Joan de Déu.
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Programa formatiu i d’ocupació en diferents 
àmbits professionals: inserció laboral per a 
persones en situació administrativa irregular

Pla de millora de barris

Millorar l’ocupabilitat i acompanyament a l’obtenció de 

permisos de treball per persones en situació irregular i 

en risc d’irregularitat sobrevinguda.

D’acord amb la “Mesura de govern per afavorir l’accés 

a la regularitat i prevenir la irregularitat sobrevinguda”, 

i tenint també en compte la realitat dels barris de l’eix 

Besòs tal com es descriu en els seus plans de barris, el 

projecte estaria destinat als veïns i veïnes en situació 

irregular i a aquells en alt risc de situació irregular 

sobrevinguda. 

10 places per a persones dels barris de l’Eix Besòs.

Cost: 514.000 €.

Calendari: Febrer 2019 – Febrer 2020. 

Actors: 

Drets Socials, Barcelona Activa, Pla de barris, Districte 

de Sant Andreu.

Feminització d’ocupacions al barri  
del Bon Pastor i Baró de Viver

Pla de millora de barris

Durant l’any 2018 s’ha facilitat a una desena de dones 

del Bon Pastor i de Baró de Viver en atur o situació 

de precarietat, la possibilitat d’obtenir un carnet de 

conduir professional (C, D i Certificat d’Aptitud Profes-

sional). Les dones han estat derivades des del dispositiu 

d’Inserció sociolaboral de Treball als Barris. En alguns 

casos, les dones han hagut de treure’s prèviament el 

carnet de conduir B i això ho han pogut fer a l’autoes-

cola del mateix Bon Pastor. L’objectiu és recoduir el seu 

perfil professional

Cost: 36.133 €

Calendari: Gener 2018 – Febrer 2019. 

Actors: 

Barcelona Activa, Pla de barris.
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Tastet d’oficis per a 
dones en disseny i 
confecció de vestuari 
d’espectacles 

Pla de millora de barris

L’objectiu general d’aquest projecte és oferir una ex-

periència professionalitzadora a 10 dones del barri de 

la Trinitat Vella participants als tallers de costura que 

tinguin interès en professionalitzar-se en confecció de 

vestuari per espectacles. En aquest sentit, s’ha vinculat 

aquesta acció al procés de dinamització de la cavalcada 

de reis del 2019 de La Trinitat Vella. Així aquest grup 

de dones participaran amb altres entitats del territori 

en el disseny i la confecció d’una part de la cavalcada.

Cost: 30.000 €

Calendari: Setembre 2018 - Gener 2019 / Març - Juliol 2019. 

Actors: Barcelona Activa, Pla de barris, Servei d’In-

terculturalitat, local Grup de Dones, Districte de Sant 

Andreu.

Tastet d’automoció a l’escola Monlau 

Pla de millora de barris

S’han realitzat dos tastets formatius de 80 hores en el 

món de l’automoció, un especialitzat en electromecà-

nica i l’altre en carrosseria. El nombre total d’alumnes 

ha estat de 20 persones que provenien del Bon Pastor i 

Baró de Viver, de La Verneda i La Pau i de Trinitat Nova, 

principalment. Dos dels alumnes han fet els dos tastets i 

vuit d’ells continuaran formant-se realitzant el certificat 

de professionalitat d’electromecànica de vehicles a la 

mateixa escola Monlau.

Cost: 14.560 € + IVA.

Calendari: Octubre - Desembre 2018. 

Actors: Barcelona Activa, Pla de barris.
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Pla de desenvolupament econòmic  
del districte de Sant Andreu 2017-2021 

Pla de millora de barris

El Pla de desenvolupament econòmic, PDE, del districte 

de Sant Andreu 2017-2021 és el full de ruta per impulsar 

i generar activitat econòmica equilibrada, sostenible i 

arrelada al territori des de la proximitat, tot contribuint 

a satisfer les necessitats del veïnat. 

El PDE del districte de Sant Andreu consta de 10 línies 

estratègiques i 42 mesures. El Grup Motor, espai mu-

nicipal de lideratge del PDE, és on es posa en comú 

l’estratègia i el conjunt d’intervencions de desenvo-

lupament econòmic que es duen a terme des de les 

diferents instàncies municipals.

Cost: El pressupost per a les actuacions del 2017 em-

marcades en el PDE ha estat de 4.396.818 € 

Calendari: 2017-2021. 

Actors: Districte de Sant Andreu, Barcelona Activa, 

Direcció de Comerç, Comissionat d’Economia Social i 

Solidària i Pla de barris.

Plans d’ocupació

Plans d’ocupació

Els Projectes Integrals amb Contractació (PIC) són 

Polítiques Actives d’Ocupació que tenen per finalitat 

augmentar l’ocupabilitat dels seus beneficiaris i benefi-

ciàries mitjançant un itinerari mixt de formació i treball. 

Amb els plans d’ocupació no es crea ocupació estable, 

normalment són contractacions per 6 mesos. El Dis-

tricte fa una petició de plans i des de Barcelona Activa 

es presenta una oferta genèrica per perfil i categoria 

de contractació i l’OTG de referència farà la recerca 

dels candidats/tes que compleixin els requeriments 

de participació indicats a la normativa del programa.

Al Districte s’han demanat: 116 plans d’ocupació.

Calendari: 2015-2018. 

Actors: Districte de Sant Andreu, Barcelona Activa, 

Servei d’Ocupació de Catalunya.

Participacions PIC

Despesa PIC

2015: 1.069.500 €

2016: 1.989.500 €

2017: 1.656.000 €

2018: 1.702.000 €

TotalAny

2015

2016

2017

2018

Dones

93

173

144

148

Homes

48

89

73

81

45

84

71

68
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Projecte contractació 5 plans d’ocupació 
per a adequacions espais públics 

Plans d’ocupació de Trinitat Vella

Consisteix en la contractació de 5 persones a l’atur 

del barri (usuaris del dispositiu Treball als Barris), du-

rant 6 mesos, a través d’una empresa d’inserció per a 

l’adequació d’espais públics de la zona nord del barri. 

Vinculat al projecte de dignificació provisional de l’espai 

públic de la zona nord de Trinitat Vella.

Cost: 45.000 euros.

Calendari: 

Maig 2018 – Novembre 2018. 

Actors: 

Barcelona Activa, Pla de barris, Districte de Sant Andreu.
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02.5 — Turisme 

sostenible

Senyalització dels punts d’interès  
del districte de Sant Andreu 

Rutes guiades per Sant Andreu

La necessitat de senyalitzar punts d´interès de manera 

accessible, amb informació no estàtica i  replicable, ha 

motivat el projecte de senyalització ara implementat. 

1.- Plaques: Suport físic de 20x20 cm, d’acer inoxidable, 

emplaçada al terra i fixada. Més de 60 punts. El disseny 

consta de l’emblemàtica “B” d’identitat gràfica munici-

pal, nom del punt i breu ressenya històrica. 

2.- Beacons, suport informàtic: Un beacon és un dis-

positiu el qual emet un senyal bluetooth per a trans-

metre missatges o avisos a un dispositiu mòbil sense 

necessitat d’una sincronització dels aparells. Aquesta 

tecnologia permet l’accessibilitat a la informació de 

tots els punts a les persones amb discapacitat visual al 

obrir-se el missatge amb audiodescripció.

Cost: Finançat totalment a través de l’Impost d’Estades 

en Establiments Turístics (IEET).

- Plaques: 23.412,77 € IVA inclòs.

- Beacons: 6.329,51 € IVA inclòs.

Total: 29.742,28 IVA inclòs.

Calendari: 2018. 

Actors: Districte de Sant Andreu, Institut Municipal de 

Paisatge Urbà, Institut Municipal d’Informàtica, Institut 

Municipal de Persones amb Discapacitat, Turisme i Pro-

jectes Urbans. 
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Rehabilitació  
i obertura  
Casa de l’Aigua  
de la Trinitat Vella

Obrir la Casa de l’Aigua de la Trinitat Vella 

i conectar-la amb la de la Trinitat Nova

La Casa de l’Aigua és un conjunt patrimonial de primer 

ordre de la història del proveïment d’aigua de la ciutat 

i dels projectes per intentar establir i consolidar un 

sistema públic d’abastiment d’aigua al segle XX. 

En aquest mandat s’han rehabilitats dipòsits i passadis-

sos que connecten la Casa de l’aigua de la Trinitat Vella 

amb la de Trinitat Nova. Actualment, el seu ús com a 

museu es combina de manera innovadora amb altres 

usos socials i culturals. Actualment han realitzat la visita 

guiada a l’espai 974 persones individuals i 72 alumnes.

Ubicació: Torrent de la Perera, s/n. 

Cost: 140.000 €

Calendari: 

Rehabilitació túnels i dipòsits al darrer trimestre del 2017

Obertura del conjunt complet al març de 2018. 

Actors: MUBHA, Districte de Sant Andreu, Associació 

per a la Memòria Històrica de la Trinitat Vella, Arxiu 

Històric de Roquetes-Nou Barris, Centre d’Estudis Ig-

nasi Iglésias.
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Pel que fa la transició ecològica, hem situat la soste-

nibilitat i el respecte al medi ambient com un punt 

destacat en les nostres actuacions del mandat. Hem 

incrementat el verd urbà als nostres carrers, així com 

hem iniciat una nova concepció de l’espai públic 

amb la pacificació del carrer Gran de Sant Andreu.

Cal destacar que s’han reurbanitzat diversos carrers 

i places del districte, de manera que s'ha guanyat 

espai per a veïns i veïnes. S’han inclòs la perspectiva 

de les persones amb mobilitat reduïda, així com el 

primer espai infantil inclusiu del districte.

També hem garantit que la mobilitat sostenible 

guanyi pes en els desplaçaments que es fan dins i 

fora del districte, ampliant el nombre de carrils bici 

i posant en marxa definitivament la Nova Xarxa de 

Bus que ens permet arribar a qualsevol punt de la 

ciutat amb un sol intercanvi.
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03.1 — Medi 
ambient 
i espai públic

Ordenació singular de les terrasses  
de la plaça del Comerç

Pla de millora integral i de manteniment de l’espai públic 

Establir uns paràmetres per a una gestió adequada 

de les terrasses que atengui la preferència pel pas 

dels vianants i sigui compatible amb l’ús de les acti-

vitats de restauració i terrasses existents a la plaça, 

considerant-ne la configuració i la capacitat màxima 

d’ocupació.

Cost: Publicada l’ordenació en data 9 de febrer de 2017. 

Hi ha una previsió de vigència de l’ordenació de 2 anys.

Actors: Districte de Sant Andreu, Paisatge Urbà, Taller 

Arquitectura Tècnica.

Altres: No hi ha concurrència de locals amb terrassa, 

la qual cosa ha permès ampliar la terrassa existent al 

màxim d’ocupació prevista per la plaça. S’ha efectuat 

el seguiment corresponent sense detectar-hi queixes 

del veïnat. Es manté la compatibilitat amb altres usos 

de la via pública com fires.
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Ordenació singular 
de la plaça de 
Masadas

Pla de millora integral i de manteniment  
de l’espai públic

Establir uns paràmetres per a una gestió adequada de 

les terrasses que atengui la preferència pel pas dels 

vianants i sigui compatible amb l’ús de les activitats 

de restauració i terrasses existents a la plaça, conside-

rant-ne la configuració i la capacitat màxima d’ocupació.

Calendari: Publicada l’ordenació en data 27 de gener 

de 2017. Hi ha una previsió de vigència de l’ordenació 

de 2 anys, a partir de 2018.

Actors: Districte de Sant Andreu, Paisatge Urbà.

Altres: S’efectua revisió periòdica de les terrasses exis-

tents, respectant els paràmetres establerts en l’orde-

nació, tenint en compte l’interès dels restauradors per 

ampliar la seva ocupació i el respecte per la demanda 

veïnal de descans nocturn. Es col·labora igualment amb 

altres departaments relacionats per solucionar les de-

mandes que afecten la plaça.

Ordenació singular 
de les rambles de 
Fabra i Puig  
i Onze de Setembre

Pla de millora integral i de manteniment de 
l’espai públic

Establir uns paràmetres específics per a una gestió 

adequada del conjunt de les terrasses de les Rambles 

que atengui la preferència pel pas dels ciutadans i sigui 

compatible amb l’ús de les activitats de restauració i 

terrasses d’una manera ordenada, apostant per unificar 

la seva ubicació en una filera constant i no de forma al-

ternativa en ambdós costats de les rambles. Cal significar 

que la gestió de l’ordenació ha sigut compatible amb les 

obres d’urbanització/pavimentació de la rambla Onze 

de Setembre. S’han incorporat nous passos de vianants.

Calendari: Publicada l’ordenació en data 22 de març de 

2017. Hi ha una previsió de vigència de l’ordenació de 2 

anys, a partir del 2018.

Actors: Districte de Sant Andreu, Paisatge Urbà.

Altres: S’han regulat les 29 terrasses inicials, establint 

determinats espais de possible ocupació màxima, en 

filera, pujant per les rambles a mà esquerra. Es respecta 

un 50% lliure del tram central de la rambla pel seu ús 

lúdic i actes dels ciutadans. Els grups de mòduls seguits 

estaran compostos per un màxim de 6 mòduls. El nom-

bre màxim és de 12 mòduls per local. En el mes de gener 

de cada any s’analitzen les situacions de concurrència 

per a noves activitats, estadística que se situa entre el 5 

i el del 10% d’augment.
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Ordenació singular 
de les terrasses de  
Pons i Gallarza  
i Arc del Mercat

Pla de millora integral i de manteniment  
de l’espai públic

Establir uns paràmetres per a una gestió adequada de 

les terrasses que atengui la preferència pel pas dels 

vianants i sigui compatible amb l’ús de les activitats de 

restauració i terrasses existents i de futur al carrer Pons 

i Gallarza, continuïtat amb pl. Comerç, cul de sac Arc 

del Mercat i cantonada amb Mateu Ferran i Sant Marià.

Calendari: Publicada l’ordenació en data 18 de juliol de 2017. 

Hi ha una previsió de vigència de l’ordenació de 2 anys.

Actors: Districte de Sant Andreu, Paisatge Urbà.

Altres: S’ha efectuat el seguiment corresponent sense 

detectar-hi un augment de les terrasses inicialment 

regulades. S’ha considerat en el seu tractament una 

unitat amb la confluència de pas a la plaça del Comerç.

Ordenació singular de les terrasses  
a la plaça de l’Estació

Pla de millora integral i de manteniment de l’espai públic

Establir uns paràmetres per a una gestió adequada 

de les terrasses de la plaça que atengui la preferèn-

cia del pas dels vianants, considerant l’existència de 

l’estació de ferrocarrils Sant Andreu Comtal, la clínica 

Sant Jordi i la compatibilitat amb l’ús de les activitats 

de restauració.

Calendari: Publicada l’ordenació en data 10 d’abril de 2017. 

Hi ha una previsió de vigència de l’ordenació de 2 anys.

Actors: Districte de Sant Andreu, Paisatge Urbà, Taller 

Arquitectura Tècnica.

Altres: No hi ha hagut concurrència de locals amb 

terrassa, la qual cosa ha permès mantenir els màxims 

d’ocupació existents. La seva planificació ha estat com-

patible amb les obres de pavimentació realitzades i 

modificació dels bancs que existien des de fa anys.
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Rambla Onze  
de Setembre 
Fase I

Pla de millora integral i de manteniment  
de l’espai públic

Canvi de pavimentació del passeig central de la ram-

bla Onze de Setembre, Fase I (tram comprès entre el  

c/ Santa Coloma i el c/ Gran de Sant Andreu).

Actuació consistent a l’ordenació funcional de l’espai, 

diferenciant entre zona de passeig i zona de terrasses. 

Substitució del paviment existent per asfalt, amb trac-

tament imprès a l’àrea de vianants i llis a la zona dels 

vetlladors. Renovació dels bancs.

Cost: 156.009,08 €

Remodelació de l’àrea de jocs infantils 
dels Jardins Vèlia

Pla de millora integral i de manteniment de l’espai públic

Remodelació de l’àrea de jocs infantils tenint especial 

cura en la millora i renovació del drenatge de l’espai per 

evitar entollament d’aigua en aquesta zona deprimida 

respecte a la resta dels elements del jardí.

Cost: 48.159,21 € 

Calendari: Febrer 2019.

Actors: Districte de Sant Andreu.

Calendari: Desembre 2016 – març 2017.

Actors: Districte de Sant Andreu.
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Rambla Onze de Setembre Fase II

Pla de millora integral i de manteniment de l’espai públic

Canvi de pavimentació del passeig central de la Ram-

bla Onze de Setembre, Fase II (tram comprès entre el  

c/ Josep Soldevila i el c/ Santa Coloma).

Actuació consistent a l’ordenació funcional de l’espai, 

diferenciant entre zona de passeig i zona de terrasses. 

Cost: 177.870,00 € 

Calendari: Octubre 2017 – març 2018.

Actors: Districte de Sant Andreu.

Remodelació dels parterres del carrer 
Cienfuegos 

Pla de millora integral i de manteniment de l’espai públic

Remodelació de la zona de parterres situada en el 

carrer de Cienfuegos amb habilitació de noves zones 

d’estada per al descans dels vianants i millora del reg i 

condicions de drenatge del sòl.

Ubicació: carrer Cienfuegos, 18X-24X. 

Cost: 87.631,22 €

Calendari: Novembre 2018 – març 2019.

Actors: Districte de Sant Andreu.
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Adequació i impermeabilització 
passadís de Trinitat Vella

Pla de millora integral i de manteniment de l’espai públic

El projecte analitza les característiques i l’estat de l’es-

pai interior del passadís de Trinitat Vella i proposa el 

manteniment o actualització dels acabats i instal·lacions 

per adaptar l’espai a les necessitats i exigències ac- 

tuals, així com incorpora reparacions dels desperfectes 

detectats en l’estudi de patologies. Treballs d’imper-

meabilització de la coberta del passadís de la Trinitat a 

l’altura de via de Bàrcino 75-77. Treballs de substitució 

de la làmina impermeabilitzant en l’àmbit del pati de 

l’escola Santíssima Trinitat.

Ubicació: via de Bàrcino, 75-77, i Mare de Déu de Lorda, 

2-10. C

Superfície: 378,18 m²

En finalitzar aquesta obra sobre el passadís, el Pla de 

barris executarà una primera rehabilitació dels espais 

interiors.

Cost: 257.120,16 € 

Calendari: Desembre de 2018- març 2019. En execució.

Actors: Districte de Sant Andreu.

Plaça “Pilar de l’Aigua”

Pla de millora integral i de manteniment  
de l’espai públic

Arranjament de l’espai públic comprès entre els carrers 

Gran de la Sagrera, Indústria i Ciutat d’Elx. L’actuació va 

consistir en l’arranjament de l’espai públic per conver-

tir-lo en una plaça que tingués funció de zona d’estada 

per als vianants i dignifiqués i revaloritzés l’element 

patrimonial de la Torre o Pilar de l’Aigua de la Sagrera.

Cost: 223.139,61 €

Calendari: Octubre 2015 – desembre 2015.

Actors: Districte de Sant Andreu.
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Reurbanització plaça dels Drets  
dels Infants

Pla de millora integral i de manteniment de l’espai públic

L’actuació consisteix a dur a terme la reurbanització de 

l’àmbit triangular comprès per l’encreuament entre el 

carrer del Turó de la Trinitat i el carrer de la Foradada. 

El projecte té l’objectiu de donar a la plaça un caràcter 

central al barri i recuperar-la com a tal, ja que en l’actu-

alitat hi ha importants desnivells que en dificulten l’ús 

com a espai públic.

Ubicació: cruïlla entre el c/ del  Turó de la Trinitat i el 

c. Foradada.

Superfície: 302 m²

Cost: 245.948,91 €

Calendari: Obres en execució.

Actors: Districte de Sant Andreu, Pla de barris.

Operador: BIMSA.

Reurbanització de 
la plaça Mossèn 
Joan Cortinas

Pla de millora integral i de manteniment  
de l’espai públic

El projecte d’urbanització preveu la reurbanització de 

la plaça per tal de fer-la més habitable, accessible i 

integrada en l’entorn del Barri del Bon Pastor.

Ubicació: Plaça Mossèn Joan Cortinas.

Superfície: 7.961,32 m²

Cost: 2.064.414,21 €

Calendari: Inaugurat febrer de 2019.

Actors: Districte de Sant Andreu, Pla de Barris.

Operador: BIMSA.
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Reurbanització de la plaça de la Trinitat

Pla de millora integral i de manteniment de l’espai públic

Aquesta actuació té per objecte crear un espai més 

agradable i accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, 

eliminant els desnivells existents i les barreres arqui-

tectòniques. S’hi inclou la renovació del paviment, la 

instal·lació d’elements de mobiliari urbà i enllumenat 

amb tecnologia LED. També es reubiquen a la mateixa 

plaça, la font i la zona de jocs infantils.

Cost: 1.250.148,13 €

Calendari: 

Finalització: Juliol 2018.

Actors: 

Districte de Sant Andreu.

Operador: BIMSA.

Urbanització  
de la plaça  
Pare Manyanet

Pla de millora integral i de manteniment  
de l’espai públic

Nova urbanització d’una plaça amb jocs infantils inte-

grada en el projecte del parc.

Superfície: 3.967 m².

Cost: 754.885 €

Calendari: Finalitzat l’any 2017.

Actors: Districte de Sant Andreu.

Operador: BIMSA.
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Reurbanització del carrer de Galícia

Pla de millora integral i de manteniment de l’espai públic

L’actuació té per objecte millorar l’accessibilitat 

d’aquest carrer i donar prioritat al vianant. L’actuació 

consisteix, bàsicament, en l’ampliació de les voreres, 

la col·locació de mobiliari urbà i la renovació de l’en-

llumenat. També s’hi planta nou arbrat, s’instal·la la 

corresponent xarxa de reg i es renova el sistema de 

recollida d’aigües.

Cost: 394.855 €

Calendari: Obres finalitzades.

Actors: 

Districte de Sant Andreu. 

Operador: BIMSA.

Reurbanització 
de la plaça  
dels Jardins d’Elx

Pla de millora integral i de manteniment  
de l’espai públic

L’actuació té per objecte crear un espai més agradable 

i accessible per als veïns i veïnes de l’entorn, eliminant 

els desnivells existents i les barreres arquitectòniques. 

L’àmbit d’actuació se situa davant la façana principal 

de l’església, on es crea un espai d’estada i una àrea de 

jocs infantils inclusius. També es renova el paviment, 

s’instal·len nous elements de mobiliari urbà i enllumenat 

i es fa la plantació d’arbrat.

Cost: 473.268 €

Calendari: Octubre de 2017.

Actors: 

Districte de Sant Andreu. 

Operador: BIMSA.
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Reurbanització del carrer de Pegàs

Pla de millora integral i de manteniment de l’espai públic

L’actuació a desenvolupar, consisteix en la reurbanitza-

ció del carrer de Pegàs per millorar les seves condicions 

i adaptar-les a les circumstàncies actuals de mobilitat, 

accessibilitat, enllumenat, materials i renovació de ser-

veis. L’objectiu de l’actuació és millorar l’accessibilitat 

a peu i millorar el paisatge urbà mitjançant l’eixampla-

ment de les voreres en tot el tram.

Cost: 1.435.817,57 €

Calendari: 

Estat actual: en licitació.

Termini previst d’obres: abril – desembre 2019.

Actors: 

Districte de Sant Andreu. 

Operador: BIMSA.

Urbanització prova pilot del parc  
del Camí Comtal

Pla de millora integral i de manteniment de l’espai públic

Transformació d’un solar afectat per l’obra ferroviària. 

Prova pilot de la urbanització del parc del Camí Comtal.

Superfície: 582 m².

Cost: 66.000 €

Calendari: Obres finalitzades l’any 2016.

Actors: Districte de Sant Andreu. 

Operador: BSAV.
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Pla d’usos del carrer Gran Sant Andreu

Ampliar les zones de pacificació del trànsit i els entorns per a vianants

La reurbanització del carrer Gran, feia preveure usos 

que podien perjudicar un model compartit de comerç 

de proximitat. El Pla d’usos té l’objectiu de preservar 

la diversitat comercial i el perfil de comerços de proxi-

mitat que sempre ha caracteritzat el barri de Sant An-

dreu. Es regula l’obertura d’establiments d’espectacles, 

esportius, culturals, de joc i atraccions i d’audiovisuals, 

establiments d’activitats musicals i de restauració, es-

tabliments alimentaris i activitats lligades a la mobilitat 

en vehicle. El Pla especial urbanístic d’ordenació de les 

activitats de pública concurrència abasta les parcel·les 

que tenen façana al carrer Gran de Sant Andreu, entre 

el passeig de Santa Coloma i el carrer de Rovira i Virgili, 

al carrer del Mercat, a la plaça del Comerç i a la porxada 

de la plaça del Mercadal.

Calendari: Aprovació novembre 2018.

Actors: Districte de Sant Andreu, Ecologia Urbana, 

veïnat, Eix Comercial.





92 —

03.2 —  

Verd urbà  

i biodiversitat

Horts Comunitaris Carrer Palomar – 

Fernando Pessoa

Ampliar la xarxa d’horts urbans ecològics

Adequació d’un solar pendent de desenvolupament 

per a la seva utilització com a hort urbà. Les obres 

han suposat el buidatge de restes de construcció, 

subministrament de noves terres vegetals i tancament 

mitjançant serralleria metàl·lica.

Ubicació: carrer Pessoa amb Palomar / Fernando Pes-

soa, 45X.

Cost: 48.159 €

Calendari: novembre 2018- desembre 2018.

Actors: Districte de Sant Andreu.
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Nova àrea d’esbarjo de gossos 
a Baró de Viver

Crear una àrea d’esbarjo per a gossos

Cada districte ha de crear una nova àrea d’ esbarjo de 

gossos. La ubicació concreta de l’àrea d’esbarjo és la 

cantonada entre els carrers Ferran Junoy i Tucumán. 

El servei s’ubica al solar número 83 del carrer Ciutat 

d’Asunción del barri per atendre la demanda dels pro-

pietaris i propietàries de gossos. Aquesta nova àrea 

d’esbarjo per a gossos té uns 700 m². L’actuació al nou 

espai inclou la instal·lació de quatre jocs d’agility per a 

gossos, la col·locació de mobiliari urbà, un abeurador 

i nova vegetació. 

Cost: 273.000 €

Calendari: obres finalitzades.

Actors: Districte de Sant Andreu Ecologia Urbana.

Operador: BIMSA.
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Urbanisme  
per als barris

Projecte d’urbanització Fabra i Coats

Actuació no prevista al PAD 

L’objecte del projecte és la definició de l’ordenació dels 

usos de l’espai lliure entre els edificis, i les solucions 

constructives per a l’execució de les obres d’urbanitza-

ció necessàries per a la remodelació i millora dels espais 

del recinte industrial de Fabra i Coats. Aquest complex 

s’entén com un espai unitari delimitat per un conjunt 

d’edificis heterogenis i ordenat per la relació que es 

crea entre ells i el seu entorn exterior a través de l’espai 

lliure interior. L’objectiu és preservar el paisatge actual 

del recinte renovant i modernitzant alhora les xarxes de 

serveis i els elements i materials d’urbanització. 

Superfície: 13.960 m².

Cost: Projecte exectiu 224.000 €

Calendari: 

Estat: Estudis previs 

Previst licitació concurs de projecte 1r trimestre 2019.

Actors: Districte de Sant Andreu.

Operador: BIMSA.
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Compra i rehabilitació de l’antic edifici 
de la Delegació d’Economia i Hisenda  
al Carrer Gran de Sant Andreu

Actuació no prevista al PAD 

Urbanització  
3a fase Bon Pastor

Cases barates del Bon Pastor

Es recupera un edifici per al barri amb gran valor his-

tòric en el conjunt del Recinte de la Fabra i Coats. A 

l’edifici situat al carrer Gran de Sant Andreu, 196-200, 

s’ha traslladat la seu de l’Institut Municipal de Mercats i 

la Direcció de Comerç. L’edifici pertanyia anteriorment 

a la Delegació d’Economia i Hisenda de Barcelona de 

l’Estat espanyol. 

Cost: Compra: 1.083.818,60 €

Rehabilitació: 1.4000,00 € 

Calendari: Compravenda per l’Ajuntament de Barcelona 

al juny de 2016.

Actors: Ajuntament de Barcelona, Districte de Sant 

Andreu i Institut Municipal Mercats.

Operador: IMMB.

Aquest mandat ha finalitzat les obres d’urbanització 

de l’entorn dels habitatges de protecció executats per 

l’IMHAB, en concret els edificis E2, F1 I F2. Es tracta 

d’una urbanització que aprofita les aigües de pluja 

caigudes sobre les cobertes dels edificis, així com les 

de la mateixa urbanització. Les característiques del 

subsòl a base de sorres del delta del Llobregat per-

meten plantejar al barri del Bon Pastor un sistema de 

drenatge sostenible que infiltra al freàtic l’aigua de pluja 

sense barrejar-la amb les aigües brutes que porten els 

col·lectors.

Superfície: 12.325 m²

Cost: Pressupost: 4.240.000 €

Calendari: obres finalitzades al 2016.

Actors: Districte de Sant Andreu. 

Operador: IMU.
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Urbanització 4a fase Bon Pastor

Cases barates del Bon Pastor

El projecte d’urbanització del barri de Bon Pastor Fase 

F (entre els carrers Biosca-Mollerussa-Arbeca-St. Adrià) 

es troba actualment en redacció de l’àmbit final d’ur-

banització del barri del Bon Pastor que porta serveis 

i accessos als darrers blocs d’habitatges de l’IMHAB 

actualment en construcció. La urbanització permetrà 

la connexió de vianants amb la coberta de la llosa que 

cobreix el cinturó del Litoral al seu pas pel barri per-

metent que aquest, amb pendents adaptades, s’uneixi 

a aquesta superfície en balcó sobre el riu Besòs.

Superfície: 38.144 m².

Cost: Honoraris de redacció: 211.750 €

Pressupost: 4.263.316,66 €

Calendari: Calendari d’execució: 12 mesos (inici previst 

gener 2019). Procés participatiu.

Actors: Districte de Sant Andreu. 

Operador: IMU.

PERI Lanzarote

Impulsar l’execució de les actuacions 
pendents en matèria de gestió urbanística  
al districte

El PERI Lanzarote té l’objectiu de pacificar els carrers 

de la zona, per on només podran circular veïns i serveis, 

i  a la vegada, aportar els màxims elements vegetals per 

tal de combatre l’efecte illa de calor interposant entre 

paviments i façanes vegetació, reduint els nivells de CO
2
 

de l’entorn i fent de para-sol i filtre de la contamina-

ció ambiental i acústica. L’actuació ha permès alliberar 

aquesta àmplia zona verda, a més de la urbanització dels 

carrers i la ubicació de dues zones de jocs infantils amb 

10 nous aparells. També s’ha fet el tancament d’uns horts 

urbans de 99 m² al costat de l’escola Molí de Finestrelles 

i s’hi ha instal·lat una zona de jocs biosaludables amb 11 

unitats. S’hi ha instal·lat una xarxa de clavegueram i xarxa 

d’aigua freàtica per al reg de les zones verdes, a banda 

dels serveis necessaris per a les edificacions previstes 

en aquest àmbit. L’espai s’ha urbanitzat en plataforma 

única i l‘ús de la màxima vegetació amb un paviment 

extensiu a tota la superfície a base de llambordes. En 

total, s’hi han plantat 122 arbres nous, mantenint els 25 

arbres que ja hi eren a l’entorn. Respecte a l’enllumenat, 

s’han instal·lat 57 fanals de tecnologia LEC. També hi ha 

25 cadires i 17 bancs. 

Cost: 2.633.261 €

Calendari: Inici juliol 2017. Finalització desembre 2018.

Actors: Districte de Sant Andreu. Operador: IMU.
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PERI Madriguera

Impulsar l’execució de les actuacions 
pendents en matèria de gestió urbanística  
al districte

Projecte d’urbanització del carrer de la Madriguera que 

modifica les seves rasants actuals per poder connec-

tar amb la via de Bàrcino una vegada executada una 

expropiació entre el carrer Madriguera i la via de Bàr-

cino. La urbanització del passatge Torné es la darrera 

actuació d’urbanització d’aquest sector de la Trinitat 

Vella. Aquest pla especial preveia actuacions en altres 

carrers com la via de Bàrcino, el carrer Galícia, el carrer 

del Tossal, el carrer Torné i el carrer de la Madriguera, 

que ja estan reurbanitzats.

Cost: Honoraris redacció projecte: 11.000 €

Obres i expropiació: 480.542 €

Calendari: Durada de 6 mesos (inici gener 2019).

Expropiació i enderrocs.

Actors: Districte de Sant Andreu.

Operador: IMU.

Hogar Centro Castellano y Leonés  
de Catalunya

Impulsar l’execusió en matèria de gestió urbanística al districte

L’antiga seu del Hogar Centro Castellano y Leonés de 

Catalunya disposava del carrer Gran de Sant Andreu, 

412, estava afectada per una transformació de sòl cau-

sada per la remodelació de tot l’entorn dels carrers 

Lanzarote i Residència i, per tant, no podien continu-

ar la seva activitat en aquest emplaçament. Davant 

d’aquest fet, l’Ajuntament de Barcelona va atorgar a 

favor de l’entitat un dret de superfície dels locals 1, 2, 

3 i 4 situats al passeig Torras i Bages, 139-141, per un 

termini de 75 anys, per a la instal·lació de la seva seu 

com a equipament cultural i recreatiu on ben aviat l’en-

titat tornarà a dur a terme les seves activitats al centre, 

obertes també al barri.
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Pla de millora urbana i projecte 
d’urbanització de la presó de la Trinitat Vella

Nord Trinitat

L’any 2017 es va aprovar el calendari definitiu del tanca-

ment de la presó. A més, dos blocs del centre peniten-

ciari ja han quedat inutilitzats i han estat cedits a l’Ajun-

tament. Es troba en redacció el projecte d’urbanització 

de l’àmbit del PERI de la Presó de Trinitat Vella que 

permetrà recorreguts adaptats a tota la superfície unint 

la part del nucli antic de Trinitat Vella amb la gran zona 

enjardinada que s’estén al peu del barri. Per fer la mo-

dificació de rasants, que han eliminat gran part de les 

escales mecàniques previstes a l’anterior planejament, 

ha estat necessari la redacció d’un PMU de modificació 

de rasants, aprovat inicialment el 24 de desembre de 

2018. Aquesta operació inclou el trasllat de la presó i 

executar les reserves de sòl per a equipaments i espais 

lliures, que han de servir per garantir la renovació del 

teixit urbà existent amb millors condicions de qualitat 

pel residencial. L’Ajuntament de Barcelona haurà de 

pagar 5,5 milions d’euros a la Generalitat de Catalunya 

per a la cessió de les dues terceres parts de la superfície 

del centre obert de la Trinitat Vella.

Cost: 

Honoraris de redacció del projecte urbanístic: 247.315,0 €.

Calendari: Calendari d’execució PU i PMU: 6 mesos 

(inici gener 2019).

Aprovar l’expedient d’expropiació al llarg del 2019.

Actors: Districte de Sant Andreu, veïnat de Trinitat 

Vella, Pla de barris.

Operador: IMU.

Pacificació de carrer 
de Caracas entre 
Tucumán i Lima

Pla de millora dels serveis viaris i els espais 
públics del polígon industrial

L’objectiu del present projecte és la reurbanització 

del carrer Caracas fent compatible la presència d’una 

forta activitat industrial amb el nou caràcter d’eix cívic 

del carrer i que millori la connexió entre els barris de 

Bon Pastor i Baró de Viver. La proposta preveu més 

seguretat per als vianants i garanteix una millora de la 

qualitat urbana al llarg de tot el carrer.

Ubicació: c. Caracas, des de la plaça del Centre Cívic 

Baró de Viver fins a la plaça de Fra Juníper Serra.

Superfície: 23.350 m².

Cost: 3.430.144,28 €

Calendari: Obres en execució.

Actors: Districte de Sant Andreu, Pla de barris.

Operador: BIMSA.
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Obertura del carrer de Cordelles

Desenvolupar el planejament urbanístic pendent als entorns del polígon industrial 

Pau 1 entorns Sagrera (enderrocs) 
Carrer Gran de la Sagrera, 45

Desenvolupar els grans projectes urbanístics al Districte

El carrer de Cordelles ha estat tallat històricament. La 
seva propera obertura permetrà millorar la mobilitat i 
l’accés a la part del polígon menys coneguda. Era una 
demanda de les empreses i de l’Associació d’empresaris 
del Polígon. És una tasca clau de planejament.

Actors: Districte de Sant Andreu, Taula del Polígon del 
Bon Pastor, Pla de barris. Operador: IMU.

Enderroc de les construccions afectades per l’execució 
de la urbanització de l’àmbit. 
Superfície: 1.150 m².

Cost: 60.000 €

Calendari: Obres finalitzades el 2018.

Actors: Districte de Sant Andreu. Operador: BSAV.

Pau 1 Entorns Sagrera (enderrocs) 
Baixada de la Sagrera 7-9

Desenvolupar els grans projectes urbanístics al Districte

Enderroc de les construccions afectades per l’execució 
de la urbanització de l’àmbit. 
Superfície: 712 m².

Cost: 60.000 €

Calendari: Obres finalitzades el 2017.

Actors: Districte de Sant Andreu. Operador: BSAV.
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Àmbit Sagrera
Desenvolupar els grans projectes urbanístics 
al districte

Aquesta intervenció en l’àmbit Sagrera s’ha prioritzat 

per dotar al barri de millor mobilitat, fer els entorns am-

bles i iniciar transformacions necessàries. Urbanització 

dels carrers Gran de la Sagrera, Garcilaso, Berenguer 

de Palou, vials perimetrals i obertura del carrer Josep 

Estivill. 

Superfície: 25.290 m².

Cost: Inversió prevista: 7.115.286 €

Casernes de Sant Andreu
Desenvolupar els grans projectes urbanístics al districte

L’objectiu és executar l’alliberament de sòl i l’obra d’ur-

banització corresponent als polígons d’actuació i al 

sector de millora urbana delimitats per la MPGM de 

Casernes d’11.395,83 m². Obres executades entre el 

carrer Gran de Sant Andreu i els edificis amb front al 

carrer Torres i Bages. Gran superfície amb nova planta-

ció d’arbrat, font ornamental, i zones d’estada. Al 2018, 

l’Ajuntament va obrir al públic 12.000 metres quadrats 

de terreny urbanitzats entre els carrers Gran de Sant 

Andreu, Palomar i Torras i Bages i el passeig de Santa 

Coloma.

Jocs infantils: una vegada finalitzat el parc d’Antoni 

Santiburcio s’inicien les obres d’urbanització de l’àrea 

destinada a jocs infantils inclusius que al mateix temps 

donen accés al parc des del carrer Palomar.

Rambla d’equipaments: obra iniciada per urbanitzar la 

rambla dels equipaments de Casernes, passeig entre els 

equipaments amb façana al carrer Fernando Pessoa i 

les edificacions amb front al carrer Torres i Bages. Amb 

aquesta obra s’instal·la la xarxa de recollida pneumàtica 

que permetrà que es posin en funcionament les bústies 

del passeig de Santa Coloma.

Cost: Parc Central: 2.826.695,54 €.

Jocs infantils: 2.714.003,04 €.

Rambla Marta Mata: 3.194.177,08 €.

Calendari: Parc central: obra finalitzada (inici: juny de 

2017 / finalització novembre de 2018).

Jocs infantils: termini de 10 mesos (inici gener de 2019).

Rambla Marta Mata: termini de 12 mesos (inici gener de 2019).

Actors: Districte de Sant Andreu. Operador: IMU.

Calendari: Inici d’obres juliol a setembre de 2019.

Actors: Districte de Sant Andreu. Operador: BSAV.
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Estudis 

urbanístics 

Canòdrom

Desenvolupar els grans projectes urbanístics 
al districte

La posició estratègica de la plaça del Canòdrom, ha 

generat la demanda de fer uns primers estudis urba-

nístics que permetin avançar alguns serveis dins una 

visió del conjunt. 

Superfície: 10.719 m²

L’objecte del projecte és l’ordenació de la plaça a 

nivell de definició geomètrica i funcional, per tal de 

canviar-ne alguna de les dinàmiques i corregir-ne les 

deficiències més greus. Es proposa abastar el màxim 

dels punts següents: 

- Creació d’una zona per a gossos (450 m²). 

- Ampliació dels jocs infantils en la franja de 6 a 12 anys 

- Millora o substitució d’aparells de gimnàstica. 

- Millora de l’arbrat (incrementar les zones d’ombra), 

inclusió de praderies i plantes aromàtiques. 

- Espai lliure de joc: cistelles de bàsquet/taules amb 

jocs.

- Garantir l’accessibilitat des de la cantonada carrer 

Pardo/ Can Ros. 

A partir de les acotacions i suggeriments dels veïns i 

veïnes, s’està treballant en la concreció del projecte. 

Cost: 125.000 € avantprojecte.

Calendari: Fase d’estudis previs.

Actors: Districte de Sant Andreu, veïnat.

Operador: BIMSA.
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03.4 — Mobilitat 

sostenible

Seguiment de la mobilitat al polígon  
del Bon Pastor, Torrent de l’Estadella  
i entorn del centre comercial  
La Maquinista

Plans de mobilitat 

Seguiment i implementació de les propostes derivades 

del projecte de gestió de la mobilitat al polígon del 

Bon Pastor, Torrent de l’Estadella i entorn del centre 

comercial La Maquinista. El gestor de mobilitat és res-

ponsable de facilitar les relacions entre l’administració 

i les empreses del polígon per tal d’impulsar actuacions 

de millora de la mobilitat a l’entorn i foment del canvi 

modal cap a mitjans de transport més sostenibles. El 

gestor de mobilitat és la figura responsable d’executar 

les decisions de la Taula de mobilitat (espai de partici-

pació i concertació dels diversos agents del polígon per 

gestionar i fomentar la mobilitat sostenible), coordinar 

els diferents actors implicats, generar informació i co-

ordinar la posada en marxa d’iniciatives de mobilitat 

sostenible. Durant 2018 es va portar a terme la fase 

de recollida d’informació i durant 2019 s’impulsaran el 

desenvolupament d’accions concretes.

Cost: 12.920 € 

Calendari: 01/01/2018 a 31/12/2019.

Actors: Gestor de mobilitat, Districte, Serveis de Mobi-

litat, Barcelona Activa, Barcelona Regional, empreses 

del Bon Pastor i Torrent de l’Estadella.
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03 — Transició — Mobilitat sostenible

Pla de Mobilitat del barri del Bon Pastor

Plans de mobilitat 

Reurbanització del carrer Gran de Sant 
Andreu (Tram 1)

Ampliar les zones de pacificació del trànsit  
i els externs per a vianants

La mobilitat és clau a la zona, i cal compaginar les ne-
cessitats de transport de les empreses, la mobilitat 
amable per als veïns dels barris, i l’afluència al centre 
comercial La Maquinista. L’objectiu prioritari d’aquest 
Pla de mobilitat és garantir el dret a la mobilitat sos-
tenible, segura, saludable, equitativa i econòmica dels 
treballadors dels polígons del Bon Pastor i Torrent de 
l’Estadella i el centre comercial de La Maquinista, és a 
dir: reduir la dependència del vehicle privat motoritzat. 
Realitzat amb Àrea de Mobilitat. El Pla de Mobilitat s’ha 
treballat des de la Taula del Polígon de Bon Pastor, 
un punt de trobada de les associacions empresarials, 
empreses individuals, sindicats i Associació de Veïns 
i Veïnes per treballar els projectes relacionats amb el 
polígon i fer-ne seguiment.

El carrer Gran de Sant Andreu és l’eix central del barri 
i la seva configuració en voreres, arbrat i calçada de-
primida sumat a serveis superposats en el subsòl, feia 
necessària una profunda reurbanització. S’ha constituït 
la Taula d’ Entitats de les Obres que ha estat un espai 
de debat i decisions sobre aspectes clau. L’actuació 
ha consistit a dur a terme la reurbanització del carrer 
Gran de Sant Andreu per tal de millorar les condicions 
actuals. Les actuacions principals són el canvi de secció 
a plataforma única i la millora dels serveis existents. El 
tram 2 fins Mossèn Clapés ja està contemplat al pro-
jecte executiu.
Ubicació: Entre la rambla de Fabra i Puig i el c/ Joan 
Torras.
Superfície del tram 1: 15.226 m².

Cost: 4.864.093,13 €

Calendari: Obra en execució. 

Actors: Gestor de mobilitat, Gerència de Districte, Ser-
veis de Mobilitat, Barcelona Regional, empreses del 
Bon Pastor i Torrent de l’Estadella, centre comercial La 
Maquinista.

Actors: Districte de Sant Andreu. Associacions de co-
merç, de persones amb diversitat funcional, de veïns i 
veïnes, serveis, persones individuals.
Operadors: BIMSA.
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Ampliació de l’espai públic davant 
l’escola Emili Juncadella

Ampliar les zones de pacificació del trànsit i els entorns per a vianants

Recuperació de la zona de calçada de la cantonada 

tipus eixample entre els carrers Joan de Garay i Trinxant 

com a espai públic per a gaudi dels vianants mitjançant 

urbanisme tàctic.

Ubicació: c/Juan de Garay, 12.

Cost: 33.348,08 €

Calendari: Novembre 2018 – desembre 2018.

Actors: Districte de Sant Andreu. 

Diverses actuacions de carrils bici

Ampliar i millorar la xarxa de carrils bici

Diverses actuacions d’implantació de carrils bici a:

- Rambla Onze de Setembre i passeig de Fabra i Puig.

- Carrer Segre.

- Carrers Dublín i Rovira i Virgili.

- Nus de l’avinguda Meridiana amb passeig de Santa 

Coloma.

Superfície: 2.392 m².

Calendari: Estat: Obres finalitzades.

Actors: Districte de Sant Andreu. 

Operador: BIMSA.
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Implementació de la Fase V de la Nova 
Xarxa Bus al districte de Sant Andreu

Implantar les línies de la nova xarxa de bus

La nova xarxa de bus ofereix:

- Més rapidesa

- Més freqüència de pas 

- Menys temps d’espera i de viatge

- Més regularitat i fiabilitat del servei

- Més facilitat d’ús

- Més connectivitat i millor cobertura del territori

- Millora de la informació estàtica i dinàmica als pas-

satgers

Sant Andreu ha incorporat dues noves línies: la V25 i el 

bus del barri 133. 

V25: connecta el Poblenou amb el barri d’Horta i traves-

sa el districte de Sant Andreu per Meridiana, Trinxant 

i el passeig de Maragall. Aquesta nova línia substitueix 

les línies 45 i 192.

133: recorregut circular per connectar els nuclis de Sant 

Andreu, Baró de Viver i Bon Pastor. Amb parades a 

les portes dels Centres d’Atenció Primària (CAP) de la 

Meridiana i de Casernes. 

D:50 Paral·lel, Ciutat Meridiana, passant pel passeig 

Maragall.

Prolongació de la H6 fins a la rambla 11 de Setembre i 

l’H8 fins al Bon Pastor.

Carril bici. Eix cívic

Ampliar i millorar la xarxa de carrils bici

L’Eix cívic (Carril bici) preveu la conexió entre Glò-

ries, travesant el districte de Sant Andreu fins 

la Trinitat Vella, arribant a la llera del riu Besòs,  

aquest projecte es va executant en diverses fases.  

Zona sud. Longitud: 2,150 km: 570 m Sant Martí +  

1580 m Sant Andreu.

Zona nord. Longitud: 3,500 km.

Cost: Executat: 1.105.000 €

Cost: Dotació de TMB i Ciutat.

Calendari: Fase V de la nova Xarxa de Bus completada 

a la tardor del 2018.

Actors: TMB, Districte de Sant Andreu, Ajuntament de 

Barcelona.

Calendari: 

Zona sud: Taula Impuls - 12/07/2018. Aprovació - pendent.

Zona nord: Taula Impuls- 19/04/2018. Aprovació - pendent.

Actors: Districte de Sant Andreu. Barcelona Sagrera 

Alta Velocitat.

Operadors: BIMSA/BSAV.
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Ampliació de vorera Meridiana –  
Fabra i Puig

Avinguda Meridiana

L’objecte del projecte és l’ampliació de la vorera canto-

nada mar – Llobregat de l’encreuament de l’avinguda 

Meridiana amb el passeig de Fabra i Puig per tal de dis-

minuir l’àrea de calçada innecessària, reduir la distància 

d’encreuament i augmentar la seguretat dels vianants. 

Superfície: 1.010 m²

Cost: 87.170,47 €

Calendari: 

Estat: Projecte redactat. 

Termini obres: 8 setmanes. 

Obres en execució. Data estimada de finalització: 21 

de desembre.

Actors: Districte de Sant Andreu Ecologia Urbana.

Operador: BIMSA. 

Adequació de l’amplada dels carrils  
de la Meridiana

Avinguda Meridiana

L’objectiu d’aquest projecte és la reducció de l’ampla-

da dels carrils de circulació i l’ampliació de la mitjana 

amb actuacions de senyalització horitzontal per tal 

de facilitar la reducció de la velocitat de circulació de 

l’avinguda Meridiana i augmentar l’amplada de la mit-

jana central per millorar l’espai de refugi de vianants. 

Aquesta actuació és prèvia a la reforma de l’avinguda 

Meridiana entre c. Mallorca i passeig Fabra i Puig.

Superfície: 54.950 m².

Cost: 230.871,91 €

Calendari: 

Estat: Obra finalitzada.

Actors: Districte de Sant Andreu Ecologia Urbana.

Operador: BIMSA.
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Ascensors de l’estació Sant Andreu Comtal

Impulsar l’estació de Sant Andreu Comtal i l’estació de la Sagrera

L’accessibilitat de l’estació de Sant Andreu Comtal era 

imprescindible i al 2016 el Districte va exigir a ADIF que 

es fes realitat. ADIF va donar una resposta positiva a 

la demanda, i s’han iniciat les millores de l’estació de 

Sant Andreu Comtal amb la instal·lació de 2 ascensors. 

Ascensors que comuniquen les andanes amb el pas 

elevat i amb l’edifici de viatgers per garantir la plena 

accessibilitat a les instal·lacions de forma transitòria 

mentre es reactiva el projecte de construcció de la nova 

estació. El de l’andana 1 té tres nivells de parada corres-

ponents a la mateixa andana, a la sortida del vestíbul de 

l’edifici de viatgers, per al qual s’ha executat una pas-

sarel·la metàl·lica de connexió, i al pas elevat existent. 

Mentrestant, l’ascensor de l’andana 2 té dues parades i 

comunica la mateixa andana amb el pas elevat.

Superfície: 160 m².

Cost: 294.121 €

Calendari: Finalització: Març 2018.

Actors: Districte de Sant Andreu, BSAV.

Operador: Adif Alta Velocidad.

Nou pas de vianants a l’avinguda Meridiana 
– estació de Sant Andreu Arenal

Avinguda Meridiana

Es crea un nou pas per a vianants a l’avinguda de Meri-

diana amb l’estació de Sant Andreu Arenal amb els 

semàfors corresponents. També s’ha fet la col·locació 

de tres bancs de fusta a la nova vorera i de quatre pa-

pereres, ubicades als guals dels passos de vianants.

Cost: 360.609 €

Calendari: Finalització: Febrer 2018.

Actors: Districte de Sant Andreu Ecologia Urbana i 

Districte de Nou Barris Ecologia Urbana.

Operador: BIMSA.
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03.5 — Energia  
i canvi climàtic

Clavegueram C. Clariana i C. Campins

Millorar la xarxa de clavegueram

Ubicació: C. Campins i C. Clariana.

Superfície: 6.528 m²

L’objecte d’aquest projecte és definir amb detall les 

actuacions necessàries per resoldre les deficiències 

detectades en la xarxa de clavegueram del barri, en el 

sector delimitat pels carrers Clariana, Tiana, Campins i 

Ciutat d’Asuncion. 

Cost: 994.488,03 €

Calendari: Obres finalitzades.

Actors: Districte de Sant Andreu. 

Operador: BIMSA.
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Col·lector de Prim

Pla per fomentar l’eficiència i l’estalvi energètic

Aula ambiental del Districte Sant Andreu

Aula d’Educació Ambiental

El col·lector Prim és el receptor dels col·lectors centrals 

de Sant Andreu, raó per la qual la seva execució és una 

actuació imprescindible.

- Fase 1a: Tram comú amb el dipòsit de retenció d’ai-

gües pluvials. Finalitzat.

- Fase 1b: Reposició de la urbanització afectada i res-

tauració de la vialitat. En execució.

- Fase 2: Telescopi.

- Fase 3: Calaix actualment sota les vies AC Mataró.

- Fase 4: Connexions aigües amunt.

Cost: Inversió (BSV 46%-ADIF 45%-AJUNTAMENT 9%): 

10.473.272 €

L’aula ambiental serà un espai educatiu situat al parc de 

la Trinitat del qual BIMSA té l’encàrrec de fer l’avantpro-

jecte dins el 2019. Emplaçament provisional: CC Trinitat 

Vella – via de Bàrcino. 

Centre formatiu de referència al districte en matèria 

d’educació per a la sostenibilitat.

Realitza activitats obertes a la ciutadania i específiques 

per a centres educatius i entitats d’educació en el lleure 

amb diferents formats i amb continguts d’aplicació en 

l’àmbit quotidià i relacionats amb els eixos temàtics 

de la transició ecològica (sobirania energètica, aigua, 

consum responsable, verd i biodiversitat, residu zero, 

espai públic de qualitat i mobilitat sostenible, qualitat 

de l’aire i compromís climàtic de Barcelona).

Suport tècnic als serveis i equipaments municipals i 

a les entitats, associacions i grups del districte amb 

l’objectiu de fer els actes populars més sostenibles.

Cost: 78.091,69 € anual

Calendari: 

09/2017 Inici del servei. 

Futur espai a Parc de la Trinitat.

Actors: Districte Sant Andreu. Ecologia Urbana.

Calendari: Estat: obra en execució. Finalització: 2020.

Actors: Districte de Sant Andreu. Operador: Adif.
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La participació ciutadana i l’acció comunitària han 

estat transversals en totes les accions dutes a terme 

en aquest mandat. Així doncs, a banda de diversos 

processos participatius coordinats per la direcció de 

democràcia activa, s’ha mantingut un diàleg cons-

tant amb els diversos agents del territori.

A més, s’ha fomentat la participació d’entitats 

sempre que ha estat possible i s’ha facilitat la seva 

activitat amb el suport del Districte en els àmbits a 

nivell econòmic, de comunicació, logístic i amb la 

cessió de locals sempre que ha estat possible.

Finalment, el govern del Districte ha utilitzat tots els 

espais formals dependents del Consell Plenari per 

fer seguiment de les seves actuacions, així com 

rendir comptes i rebre les opinions de la ciutadania. 

També s’han creat espais participatius concrets per 

poder conèixer totes les veus interessades en cada 

projecte.
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04.1 — Govern 
transparent  
i rendició  
de comptes
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Transparència i bon govern

Portal de transparència

L’Ajuntament de Barcelona ha creat l’Oficina per a la 
Transparència i les Bones Pràctiques per garantir que 
la gestió de l’Administració municipal i les seves enti-
tats vinculades i participades es regeixin segons els 
principis de transparència, els codis de bon govern i el 
compliment de la legalitat. A més, a través de la Bústia 
Ètica, els funcionaris i la ciutadania podran denunciar 
pràctiques corruptes. S’implementa el web municipal 
de Transparència a través del qual la ciutadania pot 
accedir també a l’organització i gestió del Districte de 
Sant Andreu. El districte publica en aquest marc de 
Transparència, entre altres dades igual d’importants, 
tots els convenis i contractes del Districte, també en 
l’àmbit de l’organització, la composició dels seus òrgans 
de govern i participació, el que en diem el cartipàs del 
Districte, així com els currículums i retribucions dels 
consellers membres.

96 convenis

38

2015 2016 2017 2018

15

19

24

Tipus 
de conveni

Amb 
subvenció

45%
Sense 

despesa
23%

Inter-
administratius

32%
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04.2 — 
Participació 
ciutadana

Procés participatiu: 
Repensem  
Trinitat Nord 

Pla de foment d’una participació inclusiva

L’objectiu d’aquest procés participatiu era definir els 

usos i futurs equipaments de l’àrea urbana de Trinitat 

Nord, en els terrenys que actualment ocupa el centre 

penitenciari. El procés s’ha estructurat en 10 tallers 

que han comptat amb la participació de 198 veïns i 

veïnes del barri, amb un alt percentatge de persones 

de contextos culturals diversos (27%). El veïnat ha de-

finit les característiques de la futura urbanització i els 

equipaments prioritaris a construir en aquesta àrea.

Cost: 10.649,82 € 

Calendari: Gener 2018- Juny 2018.

Actors: Districte de Sant Andreu; Direcció de Democrà-

cia Activa i Descentralització; Associacions de veïns i 

veïnes, entitats i equipaments de Trinitat Vella.
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Procés participatiu: Fem + GRAN  
el nostre carrer. Pla d’usos del carrer 
Gran de Sant Andreu

Pla de foment d’una participació inclusiva

L’objectiu d’aquest procés participatiu era definir el 

Pla d’usos que ha de regir el del carrer Gran de Sant 

Andreu. El procés s’ha estructurat en 2 tallers i 1 itinerari 

participatiu que han comptat amb la participació de 

72 persones. Els participants, veïnat i comerciants, han 

definit els eixos bàsics de la regulació que ha d’incloure 

el Pla d’usos per preservar la identitat del carrer, així 

com la tipologia d’activitats que no hauria d’admetre. 

Les seves conclusions han servit de base per elaborar 

el nou Pla d’usos del carrer.

Calendari: Abril 2018- Setembre 2018.

Actors: Districte de Sant Andreu; Gerència d’Ecologia 

Urbana, associacions de veïns i veïnes, i de comerciants 

de Sant Andreu.

Procés participatiu: Fabra i Coats,  
un espai obert a Sant Andreu

Pla de foment d’una participació inclusiva

L’objectiu d’aquest procés participatiu era definir les 

característiques i els usos de la urbanització definitiva 

del recinte de Fabra i Coats. El procés s’ha estructurat 

en 14 tallers o activitats orientades a diversos col·lectius 

que han comptat amb 504 participants. Els participants 

han definit els eixos bàsics de la urbanització del recinte 

per convertir-lo en un espai públic inclusiu que permeti 

fer compatibles els usos ciutadans amb els vinculats 

als equipaments educatius i culturals del recinte. Les 

seves conclusions serviran de base per a l’avantprojecte 

d’urbanització. 

Cost: 8.000 €

Calendari: Octubre 2018- Març 2019.

Actors: Districte de Sant Andreu; Direcció de Demo-

cràcia Activa i Descentralització; ICUB; Equipaments i 

entitats del Recinte de Fabra i Coats, associacions de 

veïns i veïnes, i entitats de Sant Andreu.
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Procés participatiu: Dissenyem la zona 
verda de les Cases Barates del Bon Pastor

Pla de foment d’una participació inclusiva

L’objectiu d’aquest procés participatiu era definir les ca-

racterístiques i els usos de la urbanització de la quarta 

fase de la remodelació de les Cases Barates del barri 

de Bon Pastor. El procés s’ha estructurat en 7 tallers 

orientats a diversos col·lectius que han comptat amb 

190 participants, amb una participació rellevant de 

persones de contextos culturals diversos (21%). Els 

participants han definit els criteris bàsics de la urba-

nització de la zona i els usos de cada un dels espais 

públics i zones verdes previstes. Les seves propostes 

seran incorporades en el projecte d’urbanització. 

Cost: 14.256,82 €

Calendari: Octubre 2018 - Març 2019.

Acció participativa: Quin equipament 
necessita el barri? Propostes per a la Casa 
d’Enric Sanchís

Pla de foment d’una participació inclusiva

L’objectiu d’aquesta acció participativa era definir 

les característiques i els usos del nou equipament de 

500m2 que es construirà a la Casa d’Enric Sanchís (Casa 

Verònica).

El procés s’ha estructurat en 2 tallers en els quals han 

participat 12 entitats i equipaments del barri. En el pri-

mer es va fer una diagnosi de necessitats i en el segon 

es van prioritzar propostes. Es van definir 2 prioritats: 

• un espai cultural i per a joves per donar resposta a 

les necessitats de les entitats del barri i del servei de 

dinamització juvenil.

• una escola pública d’hostaleria i cuina. 

Calendari: Juny 2018.

Actors: Districte de Sant Andreu; Direcció de Democrà-

cia Activa i Descentralització; Institut Municipal d’Ur-

banisme; Pla de Barris; associacions de veïns i veïnes, i 

entitats del barri de Bon Pastor.

Actors: Districte de Sant Andreu; Direcció de Demo-

cràcia Activa i Descentralització; associacions de veïns 

i veïnes i entitats de Bon Pastor; Centre Cívic de Bon  

Pastor i Biblioteca de Bon Pastor.
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03 — Transició — Mobilitat sostenible

Procés participatiu:  
Fem un nou Espai Jove a Sant Andreu

Pla de foment d’una participació inclusiva

L’objectiu d’aquest procés participatiu era definir els 

usos del nou equipament i les activitats i serveis que 

hauria d’oferir el nou espai per als joves dels barris de 

Sant Andreu, Trinitat Vella i Baró de Viver. El procés 

s’ha estructurat en 5 tallers orientats a alumnes de 

l’Institut Dr. Puigvert i 3 tallers per a col·lectius de joves 

que han comptat amb 291 participants. Els joves, a 

través d’una enquesta i d’un procés de creació d’un 

cartell, han definit les activitats i serveis que voldrien 

que oferís aquest nou equipament, així com els espais 

de què  hauria de disposar. Les seves propostes seran 

incorporades al projecte constructiu de l’equipament i 

al programa funcional de l’equipament. 

Cost: 11.905,38 €

Calendari: Octubre 2018- Març 2019.

Actors: Districte de Sant Andreu; Direcció de Demo-

cràcia Activa i Descentralització; Institut Dr. Puigvert, 

entitats i serveis juvenils.

Acció participativa: Les Cases del Pont, 
un centre d’interpretació i memòria

Pla de foment d’una participació inclusiva

L’objectiu d’aquesta acció participativa és definir els 

usos del futur Centre d’Interpretació del Rec Comtal i 

de la història de Sant Andreu del Palomar a les cases 

situades al carrer del Pont, que inclouen la històrica 

casa de l’oficial. 

El procés s’ha estructurat en 2 tallers oberts a totes els 

veïns i veïnes i hi participen les entitats vinculades a la 

recuperació de la memòria de Sant Andreu de Palomar 

i del districte de Sant Andreu. En el primer s’ha fet una 

diagnosi de necessitats del nou equipament i en el 

segon s’ha debatut sobre els usos, activitats i caracte-

rístiques del nou centre d’interpretació. 

Calendari: Març 2019.

Actors: Districte de Sant Andreu; Direcció de Democrà-

cia Activa i Descentralització i entitats de Sant Andreu.
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04.3 — Acció 

comunitària

Impuls de la gestió cívica

Fomentar la gestió cívica dels equipaments

La gestió cívica és una forma de gestió dels equipa-
ments municipals, prevista a la Carta municipal de 
Barcelona, que es configura com a instrument de par-
ticipació ciutadana en la gestió d’equipaments per part 
d’entitats sense ànim de lucre. Aquesta forma de gestió 
aporta l’experiència d’aquestes entitats en els proces-
sos de participació, adequa la gestió dels equipaments 
a la realitat de l’entorn i garanteix els canals de partici-
pació, implicant la ciutadania en la presa de decisions 
comunitàries. Pels equipaments de nova creació, com 
han estat el Casal de barri de Can Portabella, el Centre 
Cívic de Can Clariana o el Casal de barri de Torre la Sa-
grera, s’ha impulsat aquesta tipologia de gestió, essent 
entitats del Districte i dels diferents barris on s’ubiquen, 
les gestores dels esmentats equipaments. Igualment, 
i pel que fa al Casal de Barri Ateneu l’Harmonia s’ha 
optat per la gestió cívica com a gestió de l’equipament 
en lloc del conveni de col·laboració públic-privada.

Tipus de gestió

Contracte de serveis
Gestió Cívica
Conveni de col·laboració públic/privat
Contracte de serveis + conveni 
de col·laboració públic/privat

7

CENTRES 
CÍVICS

CASALS 
DE BARRI

CASALS 
DE GENT 

GRAN

CASALS 
INFANTILS

4 4

3

ALTRES

7

Equipaments Districte

164

3
2
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04 — Bon Govern — Acció comunitària

Activar projectes que fomentin la 
convivència i la cohesió entre diferents 
col·lectius a Bon Pastor i Baró de Viver

Plans comunitaris Esport, Lleure i cultura

La cohesió entre la població d’un territori és clau per 

tenir barris i, per tant, ciutats amables per viure-hi i per 

viure-les. Cal fomentar projectes a partir de la cultura o 

l’esport a l’espai públic, aprofitant tots els recursos de 

què disposa el territori, com la llera del riu, i els espais 

d’usos cívics i comunitaris, com els espais esportius, per 

afavorir la trobada i la relació entre el veïnat. D’altra ban-

da, cal incidir de manera específica en projectes concrets 

per abordar aspectes com les desigualtats de gènere o 

la mediació entre comunitats o col·lectius concrets per 

treballar pel diàleg i l’intercanvi. L’actuació busca treba-

llar per millorar la convivència i afavorir la participació i 

l’apoderament dels veïns i les veïnes i de les entitats en el 

desplegament de polítiques públiques i del Pla de barris.

Diagnòstic comunitari 
del barri del Congrés 
i els Indians

Programa de suport a la participació  
i l’associacionisme als barris

- Treball de camp realitzat al barri Congrés-Indians 

amb la voluntat d’obtenir una imatge actual de la vida 

comunitària al barri i examinar potencialitats de futur 

en aquest àmbit.

- Com a metodologia, es van realitzar entrevistes individu-

als i en grups reduïts (màxim 4 persones) a representants 

d’entitats, associacions, grups i serveis públics que funcio-

nen al barri, dutes a terme per la consultora La Periférica. 

- En total s’han realitzat 35 entrevistes d’entre 50 i 120 minuts. 

- Resultats del procés: obertura dels següents grups 

de treball i discussió, agrupats per àmbits: Joventut, 

Gent Gran, Comerç de proximitat, Illa Educativa Ferran 

i Clua i Taula Social. 

- Els grups de discussió funcionen de manera autònoma 

com a espais de trobada entre entitats i serveis, gene-

radors de propostes comunitàries a cada àmbit.

Cost: Les despeses derivades de la contractació de 

La Perifèrica han estat assumides per la Direcció de 

Serveis Comunitaris.

Calendari: Març a desembre de 2018.

Actors: Districte de Sant Andreu, Direcció de Serveis 

Comunitaris, La Perifèrica, entitats, associacions i ser-

veis del Congrés i els Indians.

Cost: 350.000 €

Calendari: Inici 2016. 

Actors: Pla de Barris, veïnat i associacions de Bon Pas-

tor i Baró de Viver i Districte de Sant Andreu.
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04 — Bon Govern — Acció comunitària

Posada en marxa del Centre Cívic 

Can Clariana Cultural

Fomentar la gestió cívica dels equipaments

El Centre Cívic Can Clariana Cultural és un equipa-

ment municipal de la ciutat de Barcelona, amb dife-

rents espais habilitats per a cobrir les distintes funcions 

previstes en aquest tipus de serveis. Va ser inaugurat 

oficialment el dia 1 de juliol de 2017.

De manera especial, el CC Can Clariana Cultural està de-

dicat a la generació i promoció de projectes i actuacions 

de tota mena vinculats a les arts escèniques, impulsant 

sobre tot les de caràcter comunitari com el teatre social 

i altres manifestacions semblants. El CC Can Clariana 

Cultural funciona en règim de gestió cívica.

Cost: Obres i equipament general 2.209.993,00 € 

Gestió anual de l’equipament: 164.750 €

Calendari: Convocatòria al BOP de les bases pel con-

curs de la gestió cívica: 3 de febrer de 2017. Signatura 

del conveni de gestió cívica: 31 de maig de 2017. Inau-

guració oficial: 1 de juliol de 2017. 

Actors: Districte, BIMSA i gestió AAVV Congrés-Indians.

Treball de Pla de barris amb el teixit 

associatiu a Baró de Viver i Bon Pastor

Plans comunitaris

Una de les línies estratègiques del programa del Pla 

de barris del Bon Pastor i Baró de Viver és l’apodera-

ment veïnal com un dels elements que pot contribuir 

a la millora del barri i a la reducció de les desigualtats. 

La implicació dels veïns i les veïnes, així com del teixit 

associatiu o els agents i serveis del barri en la transfor-

mació de l’àmbit local, és indispensable per a l’èxit del 

programa i ha de respondre a una nova lògica relacio-

nal que inclogui la participació, la coproducció i l’acció 

comunitària. Pla de Barris aporta reforç tècnic a través 

d’organitzadores comunitàries que donen suport a l’im-

puls de projectes comunitaris del barri. Servei al territori 

per dur a terme uns projectes comunitaris que puguin 

ser l’embrió d’una nova forma de treballar en el territori. 

Es defineixen projectes específics alhora que es busca 

fer xarxa entre els diferents serveis i el veïnat. 

Calendari: Inici estiu 2017. En execució. 

Actors: Pla de Barris, veïnat i associacions de Bon Pastor 

i Baró de Viver i Districte de Sant Andreu.
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04 — Bon Govern — Acció comunitària

Posada en marxa del Casal de barri 
Torre de la Sagrera

Fomentar la gestió cívica dels equipaments

Emplaçament: Carrer de Berenguer de Palou, 64-66

Coordinació posada en marxa del Casal de barri Torre 

de la Sagrera: seguiment de les obres d’execució, mo-

biliari, equipament, instal·lacions i muntatge. Seguiment 

del concurs de gestió cívica del Casal de barri (sessions 

informatives entitats del barri per recollir propostes, 

elaboració del plec, procés de concurs i adjudicació). 

Suport en l’organització de la jornada de portes obertes 

del Casal de barri Torre de la Sagrera en el marc de la 

Festa Major de la Sagrera 2017. 

Cost: Import d’inversió: 3.048.849 €

Gestió anual de l’equipament: 116.446,20 €

Març 2017 finalització i entrega  de l’obra. 

26 de novembre de 2017: es realitza la Jornada de Por-

tes Obertes en el marc de la Festa Major de la Sagrera 

(hi acudeixen més de 1.000 persones). 

Març de 2018: s’obre l’equipament amb un equip gestor 

format per quatre persones: coordinadora del centre, di-

namitzadora sociocultural i dues persones informadores.

Actors: BIMSA, Serveis a les persones i al territori, Ser-

veis Generals, Serveis Tècnics, Departament de Comu-

nicació i Direcció d’Acció Comunitària.

Posada en marxa del Casal de barri  
Can Portabella

Fomentar la gestió cívica dels equipaments

Remodelació i ampliació del casal de barri de Can Por-

tabella amb l’objectiu de modernitzar-lo i adaptar-lo 

a les normatives vigents. Arranjament de l’entorn per 

integrar els jardins associats a l’edifici a la plaça de 

Can Portabella. Funciona amb la modalitat de la Gestió 

Cívica, atorgada mitjançant conveni i subvenció a l’As-

sociació Veïnal Sant Andreu Sud.

Cost: Import d’inversió: 1.879.478 € + 75.000 € anuals 

per la gestió. 

Calendari: Obra finalitzada al desembre del 2015. Po-

sada en marxa el febrer de 2016.

Actors: Districte de Sant Andreu. Operador: BIMSA
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Barcelona s’ha manifestat sempre, i els darrers anys espe-

cialment, com una ciutat d’acollida. La nostra ciutat ha 

rebut històricament amb els braços oberts aquelles 

persones que fugien dels seus països d’origen per qües-

tions polítiques, socials, econòmiques o climàtiques.

Sant Andreu ha estat punta de llança amb diversos 

projectes referents a la ciutat acollidora i ha tingut la mà 

estesa per fer activitats inclusives per a tots els col·lectius. 

Seguim treballant de la mà de moltes entitats que volen 

que els nostres barris puguin atendre les necessitats de 

les persones nouvingudes.
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05.1 — Ciutat 

d’acollida

Comissió de treball per a l’atenció  
a les persones refugiades

Crear una comissió de treball per atendre les persones refugiades amb els objectius següents:

Aquesta Comissió té com objectius:

- Facilitar l’accés de les entitats que atenen les persones 

refugiades a Casa Bloc als recursos i serveis del barri i 

Districte (establiment de canals de comunicació entre 

els serveis i recursos del districte i entitats de Casa 

Bloc).

- Sensibilitzar les persones del districte de Sant Andreu 

sobre les persones refugiades (participar, dinamitzar 

i promocionar  projectes que es duen a terme en el 

districte en temes de migració i persones refugiades).

- Implementar línies/polítiques del Pla Barcelona Ciutat 

Refugi al Districte de Sant Andreu (Coordinació amb el 

Pla Barcelona Ciutat Refugi).

Calendari: Anual (gener a desembre 2018).

Actors: Districte de Sant Andreu, Entitats Casa Bloc 

(Creu Roja, Accem, CCAR, CEAR), Ciutat Refugi i 

departament migració, Ajuntament BCN, OAC Sant 

Andreu i Departament de Població, centres d’atenció 

primària en salut i en serveis socials Sant Andreu, Con-

sorci d’Educació.





126 —

4 
nous 

equipaments4

4 
nous 

equipaments 
en projecte 

executiu7

6 
equipaments 

han rebut 
inversió de

millora5

2 
equipaments 

en contrucció6 

177mil€
escolarització

nova  

4,1M€
educació 

Pla de
 barris 

5,7M€
millores d’obres 

majors

6,2M€
construcció

nova 

404mil€
professionals

de suport

2 
mercats 

rehabilitats11 Dinamització 
del Polígon 
Bon Pastor

558
persones 

han treballat 
en plans 

d’ocupació

Sinèrgics10

56
Coworkers

213 
habitatges

nous 

244
habitatges en
construcció

10% 
destinat a persones 
amb discapacitat i 

millora d'autonomia 
personal

464
habitatges en
construcció

prevista

Oficina 
Habitatge

14mil
atencions 

2015

31,7mil
atencions 

2018

Casa de 
l’Aigua de 

Trinitat 
Vella 

70
punts d’interès 

senyalitzats

1.046
visitants

Dades del Districte  

de Sant Andreu 

2015-2019
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10 
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l'Alimentació i 
Activitat física 

saludable

Nova 
àrea de 
gossos

Finalització 
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implementació 
de la Xarxa Bus

Nou servei 
d’Aula 

Ambiental

Nous 
models de 
Via Urbana8

Impuls a la 
reurbanització  

c. Lanzarote 
i Madriguera

Compra 
dels 

terrenys 
de la presó 
de Trinitat 

VellaVella

5 

procesos 
participa-

tius9

Nou 
portal de 

Trans-
parència

Impuls 
a la gestió 

cívica

+20,3%
Fons 0-16 per 
a la infància

Servei 
d'Intercul-
turalitat 

Servei 
d’atenció a 
la vulnera-

bilitat

Servei 
d'Interven-
ció a l'espai 

públic
Nou servei 
de Policia 
de Barri 

420
incidents 

atesos 520
entrevistes 
realitzades

Mercè 
als Barris3

Memòria 
històrica

2
nous 

equipaments1

Calidoscopi
Cultural2

imp
de 

rvei 

tal

Nous 
models de 
Via Urbana8

Urbanització
10 places 
i carrers12

8. Pacificació del Carrer Gran de Sant Andreu i carrer Caracas.

9. Fabra i Coats, un espai obert a Sant Andreu, Dissenyem la 

zona verda de les Cases Barates, Fem un nou Espai Jove a Sant 

Andreu, Fem + GRAN el nostre carrer (Pla d’usos del Carrer 

Gran) i Repensem Trinitat Nord.

10. Espai de treball compartit. Model de coworking amb  

devolució social al territori.

11. Mercat de Sant Andreu i Mercat de Bon Pastor.

12. C. Pegàs, C. Galícia, Pl. dels Drets dels Infants, Pl. Mossèn 

Joan Cortinas, Pl. de la Trinitat, C. Puerto Príncipe, C. Cardenal 

Tedeschini, Jardins d’Elx, C. Borriana, C.Clariana i C.Campins.

1. Casal de barri Torre la Sagrera, Casal de barri Can Portadella 

i Centre Cívic Can Clariana.

2. Programes culturals de qualitat en xarxa.

3. Parc de la Trinitat, la Llera del Besòs i Recinte de Fabra i 

Coats, espais consolidats de la Festa Major de la Mercè.

4. Pistes Torres i Bages, pistes de pàdel de Bon Pastor, polies-

portiu Camp de Ferro i pistes skate Baró de Viver.

5. Club de la Lluita de Baró de Viver, camp de futbol de Trinitat 

Vella, camp de Futbol Narcís Sala, polisportiu La Sagrera, CEM 

Trinitat Vella i CEM Bon Pastor.

6. Camp de futbol Baró de Viver i pistes Hondures.

7. Piscines Sant Andreu–La Sagrera, polisportiu Casernes, 

pavelló Canòdrom i Espronceda.



51%
Increment

Transferència a

Serveis Socials

72%
Increment

Convocatòria de 

Subvencions 

Ordinàries

2,4M€

59
Habitatges

87,1M€

921
Habitatges

Dades del Districte  

de Sant Andreu 

2015-2019
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