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2 — Editorial 

Un barri són els nens i les nenes jugant a la plaça, la conversa 
a la cua del forn amb la veïna que fa dies que no veus, els avis 
fent la partida de petanca sota un arbre, el grup de mares de 
l’AMPA preparant el Carnestoltes i milions de petits moments 
en què la ciutat es fa comunitat. El barri és també la memòria 
enganxada a les pedres de les cases i a l’asfalt dels carrers: 
les lluites per aconseguir barris dignes, les assemblees a l’as-
sociació de veïns, cada desnonament aturat posant-hi el cos 
per evitar vides trencades, les manifestacions demanant una 
biblioteca, un autobús o un camp de futbol, i els milers de mo-
ments en què els veïns i veïnes s’han arremangat per exigir, 
resoldre o construir respostes a les necessitats socials de la 
comunitat. I els barris també són la llavor de futur, allà on el 
Wang, el Carlos, la Mariona, l’Ayla, el Mohamed, la Cristina, el 
Marcelo, el Ferran, mentre juguen junts al pati de l’escola o a la 
plaça, van donant forma a la Barcelona que ja és aquí. 
El Pla de Barris és només un instrument per ajudar a enfor-
tir la vida a la ciutat i per combatre la soledat i l’individualisme, 
que amenacen el que és més indispensable per als éssers hu-
mans: viure en comunitat. El Pla de Barris és una taula parada 
per seure-hi, discutir i posar-se a treballar amb tots els qui es-
timen els carrers que trepitgen. S’han dut a terme centenars 
de projectes, s’han arreglat escoles i places, s’han fet classes 
de música i plans d’ocupació, s’han rehabilitat edificis i s’han 
fet programes per a la gent gran, però el més important no és 
res de tot això. El que és fonamental és haver millorat una mica 
la vida de barri, la que ens fa sentir acompanyats, la que ens 
fa aixecar la persiana i llevar-nos amb un somriure i ganes de 
sortir al carrer. 
Sense barris no hi ha ciutat, però el barri no són només els 
edificis i els carrers; un barri és una comunitat de ciutadans 
que se’l fan seu, que el viuen i el pateixen i, sobretot, que es 
comprometen amb el seu futur. Gràcies a tots els que cada dia  
ajudeu a fer del vostre barri un lloc millor per viure-hi.

Ada Colau Ballano 
L’Alcaldessa de Barcelona
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Dia a dia, barri a barri — 3 

El veïnat, motor del 
nou espai al barri
Un parc dissenyat  
de forma participada

En Toni és membre fundador de l’associació 
La Marina Patina, agrupació decisiva per es-
tablir quines característiques tècniques ha-
via de tenir l’skatepark. Hi parlem perquè ens 
expliqui en persona com va anar el procés 
participatiu. “El Pla de Barris es va posar en 
contacte amb nosaltres, una associació que 
fa gairebé cinc anys que fem classes gratu-
ïtes de patinatge en aquesta mateixa zona. 
Ens va agradar molt la idea de fer-ho aquí, ja 
que nosaltres ja hi fèiem aquesta activitat. I 
la veritat és que, si no hi som nosaltres, aquí 
no s’hi fa res. Està tot molt buit i solitari, i, 
quan es fa fosc, la delinqüència és més ac-
tiva. Vam demanar que l’skatepark estigués 
pensat per a tot tipus de patinatge, patins en 
línia, skate i patinets, i ens van dir que sí. Més 
tard ens van trucar per fer una sèrie de reu-
nions i ajuntar idees amb altres entitats del 
barri, com escoles i associacions de veïns. 
Vam proposar zones no exclusives per pati-
nar-hi, on s’hi pogués passejar, seure o llegir, 
amb bancs, pèrgola, ombra i arbres que no 
tinguessin llavor, per poder patinar sense pe-
rills, ja que qualsevol cosa que hi hagi a terra 
és un risc per a nosaltres. La idea també era 
que hi hagués una bona dinamització i, com 
que nosaltres ja tenim un permís per fer-hi 
classes, el volíem aprofitar i aportar-hi una 
mica més de control i regulació per tal de ga-
rantir la convivència entre els diferents tipus 
de patinadors i els vianants.”

01 Un jove skater a l’exhibició del passat 28 d’octubre.

02 El nou parc esportiu urbà es troba a la plaça  
del Moviment Obrer.

Dia a dia, barri a barri

No és casualitat que la Marina 
sigui l’emplaçament on es troba 
el nou i flamant skatepark.  
I és que la zona és ideal per les 
seves característiques: l’espai  
és ampli i de nova reurbanització, 
i és lluny de les zones on la 
massa de vianants és tan alta 
i densa que resulta impossible 
practicar-hi skate.

REDACCIÓ —

Barcelona és un dels referents mundials per a tota 
classe d’esport urbà de patinatge sobre rodes. El 
bon temps i la gran quantitat de places que té la 
ciutat han atret patinadors de tot el món a lliscar 
pels carrers dels nostres barris. I, de retruc, milers 
de barcelonins i barcelonines s’hi han sumat i han 
convertit el que havia de ser una moda en un estil 
de vida divertit i saludable. Cada setmana famílies 
senceres, grups d’amics, gent jove i no tan jove, 
d’aquí, d’allà i de tot arreu roden per la ciutat incan-
sablement, sigui en patins, patinets, skateboards 
o longbards. I és que, senzillament, qui té l’afició la 
té molt arrelada. Els llocs preferits per als rollers i 
skaters són totes aquelles àrees de recent urba-
nització que tenen escales, baixades i, sobretot, un 
paviment ras que no dificulti el rodatge. Per evitar 
possibles problemes de convivència a l’hora de 
compartir espais públics amb la resta dels vianants 
i amb altres vehicles, l’Ajuntament cada cop aposta 
més per la creació d’equipaments específics per a 
aquests esports, els anomenats skateparks.

Un dels últims exemples el tenim al barri de la 
Marina i amb l’skatepark que s’ha construït a l’ac-

La Marina 
sobre rodes

01 / 02  Taller de skateboard al nou parc esportiu urbà.  

tual plaça del Moviment Obrer, a la Porta Firal. La 
peculiaritat d’aquest cas, tanmateix, rau en el fet 
que, com tots els projectes en els quals participa 
el Pla de Barris, ha estat definit per un procés par-
ticipatiu i comunitari encapçalat per l’associació 
La Marina Patina, l’ateneu popular L’Engranatge i 
la Federació d’Esports de la Marina. Si bé aquest 
espai ja l’utilitzava l’associació La Marina Patina 
per practicar-hi patinantge sobre rodes abans de 
la construcció de l’skatepark, aquest era un espai  
desertit i inhòspid degut a les seves grans dimèn-
sions i  per trobar-se a prop de la fira i lluny dels ha-
bitatges. D’aquesta manera, i amb la dinamització 
de Straddle 3, col·lectiu d’arquitectes que treballen 
a la ciutat des de la proximitat dels veïns i veïnes 
usuàries dels espais que creen, es va començar a 
dissenyar el procés participatiu. Per difondre’l es 
van dur a terme diferents tallers i exhibicions, com 
accions comunicatives als instituts de Domènech i 
Montaner, i de Montjuïc, i a la plaça de la Marina de 
Sants. De les quatre sessions posteriors en va sor-
tir el disseny definitiu, que, a més de zona de pati-
natge, pretén ser alhora un espai obert perquè en 
puguin gaudir tota mena de vianants. Així, les parts 
enjardinades i amb ombres guanyen una rellevàn-
cia especial en aquest projecte.

Si parlem pròpiament del parc esportiu, s’ha 
destinat un milió d’euros a construir un equipa-
ment en el qual es pot gaudir d’ombra i confort 
gràcies a una pèrgola amb bancs. També hi ha ba-
ranes amb calaixos patinables adossats (per fer-hi 
diferents trucs i acrobàcies, com saltar-los), bowls 
(espirals) amb entrada i sortida, pont volcà i peralts. 
I finalment també ofereix una zona d’iniciació per 
a tots aquells i aquelles que vulguin endinsar-se 
en l’ampli món de l’esport del patinatge urbà. Des  
de l’octubre de 2019, quan es va inagurar l’skate-
park, l’ocupació es màxima i se’n fa un ús intensiu 
per part de molts infants i joves, molts d’ells de la 
Marina, però també de la resta de Barcelona.  —
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4 — Accions 

Accions

Pistes esportives 
Can Ferrero i Can Sabaté
Un circuit nou i saludable

Qui diu que el futur de l’NBA i la WNBA no pugui sortir del barri 
de la Marina? Des que el bàsquet femení ha fet eclosió, cada 
cop hi ha més nois i noies que practiquen aquest esport i en 
demanden més equipaments. Per aquest motiu, als Jardins de 
Can Ferrero s’hi ha construït una pista de bàsquet nova, amb 
paviment de formigó amb el marcatge corresponent, noves 
cistelles i taulers, i la renovació de l’enllumenat amb tecnolo-
gia LED (més sostenible) per poder-hi jugar a l’hivern, que és 
quan es fa fosc més aviat. El cost total de les obres ha estat de 
104.000 euros. Pel que fa a Can Sabaté, el cost de les obres 
serà menor, d’uns 27.000 euros, ja que es tracta de remodelar 
el que ja hi ha. En aquest sentit es renovarà el paviment i el 
marcatge i drenatge, s’hi col·locaran dues cistelles noves, es 
renovarà l’enllumenat i es faran millores a la tanca perimetral. 
Aquestes dues pistes formaran part del circuit saludable que 
vol impulsar el Pla de Barris amb la Federació d’Esports de la 
Marina i que es preveu instal·lar el 2020.

Accions comunitàries
Fem salut al barri
Part dels recursos del Pla de Barris també es destinen a con-
solidar accions comunitàries desplegades per altres orga-
nismes, com l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) 
i la Taula d’Infància, Adolescència i Famílies (TIAF). A la Mari-
na, l’ASPB hi ha desenvolupat diferents projectes, dels quals 
destaquen “Fruitellón” i “A la Marina ens cuidem”. El primer 
s’emmarca en el programa “Barcelona salut als barris” i vol 
sensibilitzar sobre hàbits alimentaris mitjançant el reparti-
ment gratuït de fruita en diversos esdeveniments esportius 
del barri. El segon, “A la Marina ens cuidem”, consisteix en 
una sèrie de tallers destinats a millorar el benestar físic i 
emocional, i a promoure la salut i la cura entre veïnes i veïns, 
per crear una xarxa d’intercanvi de coneixement i experièn-
cies. Els programes de la TIAF se centren més en els infants 
i les famílies. Així, el programa “Parentalitat positiva” propo-
sa diferents accions i tallers per millorar les competències 
parentals i les capacitats pròpies de la família, que van des 
que l’infant és un nadó fins a l’adolescència. Finalment, cal 
mencionar les formacions de sexualitat dirigides a adoles-
cents, en què també es parla de com la tecnologia afecta les 
relacions interpersonals.

Millores en l’espai 
públic a la Marina
Carrers més clars  
i més segurs

Dues de les zones que més recentment han començat el pro-
cés de renovació al barri de la Marina són els Jardins de la 
Mediterrània i la Colònia Santiveri. Pel que fa a la reurbanit-
zació dels Jardins de la Mediterrània, el principal objectiu és 
enfortir-hi la convivència i evitar possibles conflictes. De les 
reunions amb les entitats i organismes del barri, centrades en 
tres eixos (accessibilitat i connexions, reordenació de les ac-
tivitats de la plaça i materials i mobiliaris), van sortir-ne més 
de 30 propostes de millora, que s’han plasmat en una reforma 
que aporta nous espais verds, i més enllumenat i la renovació 
del mobiliari urbà. També es connecten diferents espais i fa-
ran façana amb el passeig de la Zona Franca. El pressupost és 
d’uns dos milions d’euros. Per contra, la rehabilitació urbana 
de la Colònia Santiveri s’ha dut a terme des d’una perspectiva 
de gènere. La falta d’enllumenat i la nul·la activitat comercial 
després de les 18 h converteixen aquesta àrea residencial en 
una zona solitària, fosca i que propicia activitats com la prosti-
tució o delictes com agressions masclistes. Davant d’aquesta 
realitat, el Pla de Barris va engegar les Marxes Exploratòries, 
protagonitzades per diverses dones representants de les di-
ferents institucions governamentals i entitats del barri. Durant 
el recorregut per la colònia es van detectar els punts més pro-
blemàtics a fi de trobar-hi una solució. El resultat ha estat la 
reurbanització, amb un milió d’euros de pressupost, dels car-
rers Gabriel Miró, Torres Marina, Motors i Encuny, amb vore-
res més amples, millores de l’accessibilitat, nou enllumenat i 
neteja de l’arbrat. 

Renovem 
equipaments 
i programes 
per millorar 
l’oferta 
educativa  
i cultural

Les dones 
han decidit 
les millores 
urbanístiques 
de la Colònia 
Santiveri 

01  Repartiment de fruita durant  
la Festa Major de la Marina.

02  Les pistes esportives, al costat  
del Centre Cívic Casa del Rellotge.

03  S’han millorat els carrers  
de Gabriel Miró, Torres Marina, 
Motors i Encuny.

04  Participants del projecte La Marina 
dona empenta.

05  La nova Sala Maremar es troba  
dins de l’Escola Bàrkeno.

06  L’escola, però també les entitats 
i associacions del barri, utilitzen 
l’espai per fer-hi activitats.

07 	Millores	a	una	finca	del	carrer	 
de la Fortuna.

REDACCIÓ —

El Pla de Barris de la Marina és una  
realitat de més de 60 accions en mar-
xa, però és, sobretot, una immensa 
trama de persones amb un motor 
comú: la lluita contra les desigualtats. 
Aquesta trama demostra com podem 
canviar les coses gràcies a les reflexi-
ons, el treball i l’empenta d’un munt de 
persones: les que conformen els grups 
impulsors de cada pla —formats per 
veïnes i veïns de cada barri—, les que 
formen part dels equips municipals 
del Districte de Sants-Montjuïc i els 
membres de desenes d’entitats, asso-
ciacions i cooperatives de cada barri. 
A continuació us expliquem algunes 
d’aquestes 67 accions. 

02

03

01



L
a

 M
a

rin
a

Accions — 5 

Programa d’ajudes 
a la rehabilitació
Dret a un habitatge digne

El programa d’ajudes a la rehabilitació de finques vulnerables promogut per l’Ajuntament a fi de 
millorar les condicions de determinades finques degradades i amb una alta vulnerabilitat social és 
present també al barri de la Marina. Les finques beneficiades d’aquestes ajudes es localitzen als 
carrers Marbre, Anoia i Fortuna. El programa, que s’aplica als barris on es desplega el Pla de Barris, 
té una dotació d’uns 14,4 milions d’euros i vol complir bàsicament quatre objectius. El primer és 
fer més accessibles les ajudes a través d’un acompanyament tècnic i social de les comunitats, i 
augmentar, a més, el percentatge habitual de la subvenció, amb ajudes de fins al 100 % segons la 
renda. El segon se centra a mantenir i preservar les condicions de vida del veïnat i evitar d’aquesta 
manera possibles moviments d’expulsió. El tercer objectiu és contribuir a incorporar al mercat 
nou habitatge de lloguer social. I, finalment, el quart objectiu està vinculat amb la cohesió social i 
la millora de les relacions entre propietaris i llogaters. El total d’habitatges beneficiats d’aquest pla 
a tots els barris de Barcelona és d’uns 2.600 habitatges i actualment hi ha 86 convenis d’obres.

Ocupació
Petits grans impulsos 
laborals

Una de les prioritats del Pla de Barris és promoure totes aque-
lles accions que tinguin com a finalitat crear, per una banda, 
noves oportunitats laborals per a totes aquelles persones que 
corren risc d’exclusió, i dinamitzar, per l’altra, les empreses i 
negocis ja existents. D’aquesta manera, l’Ajuntament ha impul-
sat a la Marina 10 accions amb l’objectiu que les activitats del 
tradicional teixit econòmic i industrial del barri repercuteixin 
d’una manera o una altra en el veïnat. Un exemple el tenim amb 
el programa “Barri industrial”, que pretén detectar les neces-
sitats de les empreses del polígon per tal d’oferir-los una car-
tera de serveis de promoció econòmica adaptada a les seves 
necessitats i emprendre accions que millorin la competitivitat 
de les empreses a través de l’eficiència energètica i l’econo-
mia circular. Un altre programa és “La Marina dona empenta”, 
que vol fomentar la formació i l’ocupabilitat de les dones, que 
són les que pateixen més els índexs de pobresa, mitjançant 
l’impuls de l’economia cooperativa, social i solidària. Aquest 
programa d’emprenedoria, conjuntament amb Barcelona Ac-
tiva, comptarà amb una aportació pressupostària fins al 2020. 
Finalment, cal destacar el programa “Recondueix el teu perfil 
professional”, per formar dones en situació d’atur o de preca-
rietat laboral per obtenir el permís de conducció de camions, 
autobusos o autocars. A més de la millora laboral, aquesta ini-
ciativa també facilitarà la visibilitat i paritat de les dones en un 
sector tradicionalment molt masculinitzat.

Educació
Eines per al futur
Un dels altres eixos principals on el Pla de Barris centra els es-
forços és en l’educació, en el sentit més ampli del terme; això 
és tant en l’àmbit docent com en el del lleure. En l’àmbit escolar 
s’han desenvolupat diversos projectes, com la integració de  
7 perfils professionals nous de caràcter psicosocial a les es-
coles i instituts de la Marina, que té com a objectiu centrar-se 
en els infants i les seves famílies des d’una visió educativa, so-
cial i de salut. “Menja llibres” és un dels altres programes des-
tacats i té com a finalitat desenvolupar les competències lec-
tores, implicar les famílies com a agents educatius, treballar 
per la igualtat d’oportunitats i donar a conèixer la Biblioteca 
Francesc Candel com un espai d’oci i de lectura. Les activitats 
que se’n desprenen, doncs, són accions lúdiques dinamitza-
des per monitors i monitores, una coordinadora pedagògica i 
el voluntariat educatiu de l’Associació Rosa Sensat. Finalment, 
cal esmentar la nova Sala Maremar, que sorgeix a partir de la 
remodelació de l’antic teatre de l’Escola Bàrkeno. Amb un 
pressupost de 345 mil euros destinat a equipar l’espai amb 
nous sistemes d’àudio, il·luminació i aïllament, la nova sala po-
drà ser utilitzada tant per les altres escoles del barri com per 
les entitats i centres de la Marina. La nova sala es va inaugurar 
al 2019 amb un espectacle del Graner dins el marc del Festival 
Sâlmon. Per dirigir i programar els espectacles que s’hi faran, 
s’ha format una comissió de treball en el marc de l’Eix Cultural 
i de Memòria Històrica de la Marina.

S’han dut 
a terme 
mesures 
per lluitar 
contra la 
feminització 
de la pobresa
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6 — Projecte fotogràfic 

Werker Collective — La Marina de Port 
Werker Materials 4,5,6 — Memòria popular d’un barri obrer

Plataforma reivindicativa de la Marea de Pensionistas 



L
a

 M
a

rin
a

Projecte fotogràfic — 7 

Werker Collective — La Marina del Prat Vermell 
Werker Materials 4,5,6 — Memòria popular d’un barri obrer

Los terrenos de Miniwatt

Aquestes fotografies formen part de la col·lecció “Setze barris. Mil ciutats: Fotografies per a 
altres relats de Barcelona”, exposada des del 16 de febrer fins al 31 de març del 2019 a l’edifici 
del Borsí (plaça de la Verònica, al barri Gòtic).
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L’educació als 
barris, una arma 
carregada de futur

“No hem de deixar mai els professors sols”, diu 
el Joan Artigal, el director del nou institut Trinitat 
Nova, al barri del mateix nom. El Joan creu que la 
veritable arma educativa és la suma d’una comu-
nitat formada per l’escola, la familia, el barri i les 
administracions, amb objectius comuns. Aques-
ta escola, amb una proposta educativa global i la 
seva remodelació integral, va pel camí de ser un 
nou pol educatiu de referència a Barcelona. Un 
dels pilars d’aquest projecte és oferir una educa-
ció de llarg alè, un camí que comença en l’escola 
bressol i acaba al batxillerat. La segona idea és 
que l’escola ha de ser un espai obert a tot el ve-
ïnat, una nova biblioteca-mediateca i el gimnàs, 
uns espais que es vol que siguin oberts al barri 
per a ús de tots els veïns i veïnes, dins i fora de 
l’horari escolar. El tercer pilar d’aquest centre és 
que inclou la comunicació audiovisual com a eix 
transversal per a totes les edats. 

Com a la Trinitat Nova, la cultura i la seva ex-
pressió en les diverses disciplines artístiques 
(música, circ, teatre, dansa, audiovisuals, plàstica, 
poesia…) ha entrat a totes les escoles i instituts 
amb el programa Pla de Barris, amb el convenci-
ment que l’art ajuda a crear un entorn més atrac-
tiu, i permet treballar competències relacionals 
i valors com el compromís, el treball en grup, la 
convivència, l’esforç, entre altres, a la vegada que 
ofereix experiències artístiques a nenes i nens 
que, sovint, no tenen l’oportunitat d’experimentar. 
La Caixa d’Eines (catàleg de propostes artístiques 
que ajuden les escoles a triar el projecte que més 
s’adeqüi a les seves necessitats), EducArtS (pro-
posta artística a les escoles de Zona Nord de Nou 
Barris) i la proposta d’audiovisual o música com a 
eix vertebrador de tot el projecte educatiu de l’Ie 
Trinitat Nova o el Til·ler de Bon Pastor són exem-
ples que expliquen aquesta voluntat.

Les propostes de Vozes (ensenyaments musi-
cals, especialment instruments de corda i corals), 

REDACCIÓ —

En la lluita contra les desigualtats, 
el Pla de Barris, conjuntament amb 
l’Institut Municipal d’Educació de 
Barcelona, el Consorci d’Educació 
i l’Institut de Cultura de Barcelona, 
desenvolupa un centenar 
d’actuacions —quantitaves  
i qualitatives— per millorar  
l’educació en els barris més 
vulnerables. L’Ajuntament de 
Barcelona ha invertit 29 milions 
d’euros en posar en marxa 
obres de millora d’estructura, 
implementar tecnologies de  
la informació i la comunicació,  
i reforçar els equips pedagògics 
amb la incorporació de perfils 
socials als centres escolars. 
Aquestes millores han arribat a 
escoles bressol, centres d’infantil 
i primària, i instituts dels 16 barris 
del Pla de Barris, com per exemple 
l’institut escola Trinitat Nova,  
el Til·ler, l’institut Rambla Prim  
o l’escola Bàrkeno. 01  Participants del programa EducArTS  

a la rua de Carnestoltes.
02  Un alumne aprèn circ amb el programa 

Caixa d’Eines.

01 02

Integrasons (orquestes de percussió) i EducArtS 
(música, circ, teatre i dansa) permeten que fora 
de l’horari escolar els nens i les nenes puguin se-
guir gaudint de la cultura si així ho desitgen.

No hem d’oblidar la importància de l’educació 
en el lleure, on també diversos informes ens aler-
ten de les desigualtats existents en l’oferta entre 
uns barris i altres de la ciutat. Per aquest motiu el 
Pla de Barris, juntament amb l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona, impulsa el projecte Ba-
obab (creació de nous espais i caus, i suport als 
existents) i el projecte Temps de Joc (espai de 
trobada els dissabtes al matí on l’esport s’utilitza 
com a eina educativa). —
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La crònica — 3 

REDACCIÓ —

Una de les causes més importants que defineix 
la desigualtat és el nivell d’atur i la precarietat la-
boral. Per tant, ja des dels inicis del Pla de Barris, 
l’activació econòmica dels barris ha estat un ob-
jectiu bàsic del programa. Amb un pressupost de 
més de 10 milions d’euros, s’han posat en marxa 
més de 70 projectes i programes per reduir l’atur i 
millorar les oportunitats laborals des de diferents 
fronts, amb respostes més adequades a neces-
sitats diferents, sumant esforços amb Barcelona 
Activa, amb els equips de districte i amb la xar-
xa d’entitats de cada territori. El programa Barris 
d’Oficis treballa en l’àrea de la formació i el foment 
de l’ocupació i sempre amb perspectiva de gène-
re, i n’hi ha molts altres. Per a les empreses ubica-
des als polígons industrials s’ha posat en marxa 
un pla de dinamització que ofereix serveis d’es-
tratègia de vendes o d’acompanyament i treball 
de networking en fires de la ciutat. També s’han 
engegat a tots els barris una sèrie d’accions d’im-
puls de l’economia social i solidària, com el cas de 
Las Magas a la Trinitat Vella, un projecte per for-
mar-se en l’elaboració de vestuari d’espectacles. 
Una altra de les línies de treball és la dinamització 
econòmica en el mateix barri, que ajuda a finançar 
iniciatives posades en marxa pel mateix veïnat, 
moltes vegades com a resposta a la brutal crisi 
econòmica dels últims anys. —

A diferents 
necessitats, 
diferents 
respostes

Barris d’Oficis: 
una oportunitat 
real d’aprendre 
treballant
L’ocupació com a prioritat per combatre les desigualtats

REDACCIÓ —

Un grup d’alumnes rep clases per aprendre a cui-
dar persones dependents. Entre tots fan un mu-
ral: s’han dibuixat ells mateixos cuidant uns avis 
en un espai luminós, a l’aire lliure. En una canto-
nada del mural s’hi llegeix: “Un moment nou, di-
ferent i millor.” Parlen dels avis i d’ells mateixos. 
Molts d’aquests alumnes tenen més de 50 anys 
i fins fa poc vivien en l’atur o encadenant treballs 
precaris. Amb el programa Barris d’Oficis, la seva 
sort ha canviat. El Mariano, conegut per tothom 
com el Marian a Sant Genís dels Agudells, treba-
llava els matins cuidant un home de 89 anys amb 
demència senil, als migdies en un magatzem i 
a les tardes a un bar. “Tot per una miseria”, diu. 
Ara, el Mariano té probabilitats reals que millori 
les seva situació laboral i, amb ella, el seu futur. 
Des del 2019 el Mariano és una de les 75 perso-
nes que cursa el Barris d’Oficis, un programa de 
treball i formació que inclou un contracte laboral 
d’un any, a jornada completa i amb unes condici-
ons salarials dignes. D’aquesta manera, els alum-
nes seleccionats poden dedicar tot el seu temps 
i la seva energia a aprendre un ofici sense inter-
rupcions, ja que reben un sou i, per tant, tenen la 
seguretat que al llarg de tot aquest temps podran 

L’àmbit d’activació 
econòmica del  
Pla de Barris ha posat  
en marxa més  
de 89 programes  
per millorar les 
oportunitats laborals

pagar les factures mensuals. El Mariano és cons-
cient que aquest programa és un tren que no pot 
deixar escapar: “Em donen un bon titol, em pa-
guen i m’ajuden a buscar feina.” I creu en el seu 
nou futur com a cuidador: “D’alguna manera, és 
una feina que ja he fet, m’agrada la gent i tinc faci-
litat per relacionar-me, la veritat”, diu convençut.

Una tarda d’hivern, a les clases del programa 
Barris d’Oficis, el Mariano, amb 29 companys i 
companyes més, rep les indicacions de la Ma-
carena, la professora que ensenya les primeres 
nocions sobre la percepció de les cures i el tre-
ball entre persones. Toca parlar sobre el respec-
te al temps i a la paraula dels altres, aprendre a 
escoltar i a teixir de forma metafòrica —i també 
real, amb un joc de corda— una xarxa de con-
fiança i suport. Al llarg dels pròxims mesos, els 
alumnes rebran també formació de pautes d’hi-
giene, alimentació, mobilitat o acompanyament 
social per millorar la qualitat de vida de les per-
sones que cuidaran.

La Mireia Donés és coordinadora de Barris 
d’Oficis a la Fundació Sant Joan de Déu, una 
de les entitats que desenvolupa el programa. Li 
brillen els ulls quan parla del repte que suposa: 
“Les persones que fan el curs són molt hetero-
gènies, i han viscut situacions vitals diferents i 
complexes.”

El programa Barris d’Oficis, adreçat a perso-
nes residents als barris on l’Ajuntament de Bar-
celona desplega el Pla de Barris, ofereix aquesta 
formació d’atenció sociosanitària a persones en 
situació de dependencia, però també d’altres 
feines, com auxiliar sociosanitari, cura de perso-
nes en situació de dependència, neteja industrial 
i gestió de residus, i manteniment i reparació. —03  Una tarda en una classe del programa 

Barris d’Oficis. 
04 Una veïna de la Marina promociona  

el programa La Marina Dona Empenta.
05  Participants al projecte Las Magas,  

a la Trinitat Vella.

03 04 05
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4 — Mapa d’obres 

El Raval sud
i el Gòtic sud

La Marina
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Mapa d’obres  
del Pla de Barris 

 El Raval sud i el Gòtic sud
01. Reurbanització i millores dels jardins  

de les Voltes d’en Cirés per potenciar l’ús  
i la programació d’activitats per al veïnat  
als equipaments del voltant dels jardins.

02. Reurbanització i millores de la rambla del 
Raval, plaça de Salvador Seguí i plaça  
de Vázquez Montalbán per dinamitzar els 
espais, potenciar-hi els usos veïnals, afavorir 
la convivència i connectar els tres espais.

03. Millores als Jardins de Sant Pau del Camp.
04. Millores de la façana del Centre  

Cívic Drassanes.
05. Millores dels espais d’entrada de les escoles 

Drassanes, Rubén Darío, i Collaso i Gil.
06.  Remodelació de la plaça de Sant Miquel:  

nou espai sense cotxes i ampliació  
de la zona de jocs.

 La Marina
07. Nou espai per a joves i entitats del barri  

de la Marina. 
08. Millores dels entorns de l’espai públic  

de l’antiga colònia Santiveri. 
09. Renovació i millora dels Jardins  

de la Mediterrània.
10. Instal·lació de nous ascensors verticals  

a la zona del Polvorí.
11. Nova pista de bàsquet als Jardins  

Can Farrero.
12. Reurbanització i millores de la zona verda 

del carrer de la Química.
13. Construcció d’un skate park a la plaça  

del Moviment Obrer.
14. Millores a l’Escola Enric Granados. 
15.  Millores a la sala de teatre  

de l’Escola Bàrkeno.

 Sant Genís dels Agudells i la Teixonera
16. Millores a la plaça de Matías Guiu.
17. Instal·lació d’escales mecàniques  

al carrer de la Mare de Déu dels Àngels. 
18. Instal·lació d’escales mecàniques entre  

el carrer de Samaniego i el carrer d’Arenys.
19. Reurbanització i millores de l’entorn  

de la masia Can Soler.
20. Reurbanització del carrer d’Olvan. 
21. Reurbanització dels entorns del Casal  

de Gent Gran de Sant Genís dels Agudells.
22. Reurbanització dels jardins del carrer de Tir.
23. Reurbanització i millores del carrer de Nínive.
24. Reurbanització i millores de l’espai esportiu 

de La Campa. 
25. Millores a la plaça de la Font del Roure.
26. Millores a la plaça de la Teixonera.
27. Millores a la plaça de la Vall d’Hebron.
28. Millores a la plaça dels Garrofers.
29. Millores a la plaça d’Isop. 
30. Creació d’un nou parc urbà i mirador  

al carrer de Santa Rosalia.
31. Instal·lació d’escales per a vianants  

al carrer de Sant Crispí.
32.  Millores a la Casa Taxonera. 

 La Trinitat Nova
33. Reurbanització dels espais interiors entre  

els carrers de Portlligat, d’Aiguablava,  
de Maria Zambrano i de Nou Barris.

34. Arranjament de les connexions subterrànies 
de la Casa de l’Aigua.

35. Remodelació total de l’Institut Sant Jordi 
i creació d’un nou centre: Institut Escola 
Trinitat Nova.

36. Millores a l’antiga Escola Sant Josep Oriol 
per convertir-la en l’Institut Tecnològic  
de Barcelona

37.  Millores puntuals a l’espai públic a l’entorn 
dels carrers de la Pedrosa i d’Aiguablava.

 Les Roquetes
38. Reurbanització i millores del carrer  

de Mina de la Ciutat.
39. Reurbanització de la plaça de Fornells. 
40. Millores del pati i la sala d’actes de l’Institut 

Escola Turó de les Roquetes.
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Mapa d’obres — 5 

Zona Nord
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Les obres del Pla de Barris, així com les més de 600 accions que 
conformen el pla, tenen com a objectiu rebaixar les desigualtats 
socials que pateixen els barris. Per això, s’han prioritzat les 
intervencions que afavoreixen la vida comunitària, milloren 
l’accessibilitat dels barris i contribueixen a reduir les desigualtats 
educatives. 
Les intervencions es reparteixen en:
–  10 transformacions integrals o millores en centres educatius
–  40 obres de millora de l’espai públic, la connectivitat  
 i l’accessibilitat
–  14 obres de millora o creació d’equipaments comunitaris
–  9 obres de millora o creació d’espais esportius a l’aire lliure
La inversió total d’aquestes 73 obres és de 87 milions d’euros.

 Zona Nord
41. Reurbanització i instal·lació d’escales 

mecàniques a l’entorn de l’avinguda  
de Rasos de Peguera.

42. Adequació dels vestidors del camp  
de futbol de Ciutat Meridiana.

43. Cobertura i millora de la pista  
del Campillo de la Virgen.

44. Reurbanització i millores de l’antiga  
zona esportiva de Ciutat Meridiana.

45. Millores de la senyalística al barri  
de Torre Baró. 

46. Construcció d’una Oficina de l’Habitatge, 
OAC i Punt d’Assessorament Energètic  
a la Zona Nord.

47.  Millores d’accessibilitat per al transport 
públic a Torre Baró. 

 El Bon Pastor i Baró de Viver
48. Reurbanització i remodelació  

del carrer de Caracas.
49. Reurbanització i millores a la plaça  

de Mossèn Cortinas.
50. Renovació del clavegueram dels carrers  

de Clariana i Campins.
51. Construcció d’un nou camp de futbol  

a Baró de Viver. 
52. Nou Casal de Gent Gran del Bon Pastor.
53. Remodelació i millores de l’espai esportiu 

Club de Lluita.
54.  Transformació de l’antic Institut Cristòfol 

Colom en el nou Institut de Formació 
Professional Rubió i Tudurí. 

 La Trinitat Vella
55. Reurbanització i millores al carrer de la 

Foradada i nova plaça dels Drets dels Infants.
56. Nou Casal de Gent Gran de la Trinitat Vella.
57. Remodelació, adequació i millores del 

passatge de la Trinitat i de l’Espai Barcino.
58. Creació d’una cal·listènia esportiva i millora 

dels camins i l’enllumenat dels entorns  
del Camí de Ronda.

59. Remodelació i millores de l’Escola  
Ramón y Cajal.

60.   Millores puntuals de l’espai públic  
a l’entorn de la presó de la Trinitat Vella.

 El Besòs i el Maresme
61. Reurbanització i millores al carrer  

d’Alfons el Magnànim.
62. Enderroc de l’antic cinema Pere IV per a la 

futura construcció d’un nou equipament.
63. Millores a l’Institut Rambla Prim.
64. Millores a la sala d’actes de l’Institut  

Barri Besòs. 
65. Millores puntuals al Mercat del Besòs.
66. Remodelació i millores del menjador social  

i cooperativa Gregal. 

 La Verneda i la Pau
67. Reurbanització i millores a l’espai públic  

de Via Trajana. 
68. Reurbanització i millores de l’entorn  

del carrer de Camp Arriassa. 
69. Nou circuit esportiu: millora dels espais 

esportius a l’aire lliure de la Verneda i la Pau.
70. Millores a l’Institut Bernat Metge.
71. Millores a la sala de teatre de l’Escola La Pau. 
72. Millores dels jocs infantils als espais públics 

de la plaça de l’Escola La Pau.
73.  Millora del Casal de Gent Gran Verneda Alta.
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La salut als barris
L’impuls de la vida 
en comú, un hàbit 
saludable

L’Agència de Salut Pública, en el seu últim in-
forme, alerta del creixement de les desigual-
tats en l’àmbit de la salut, desigualtats que 
acaben generant que l’esperança de vida entre 
un ciutadà d’un barri de rendes altes pugui arri-
bar a ser 8 anys superior que la d’algú d’un bar-
ri de rendes baixes. Amb la voluntat d’ajudar a 
reduir aquestes diferències, el Pla de Barris ha 
treballat amb les àrees, departaments i distric-
tes per tal de donar un impuls en aquells as-
pectes que es consideren importants a l’hora 
de potenciar hàbits saludables, que s’acaben 
traduint en una millora del benestar físic i emo-
cional de tots els veïns i veïnes. Es per aquest 
motiu que tots els plans de barri compten amb 
projectes que, d’una manera o d’una altra, te-
nen el mateix objectiu, encara que la forma 
d’apropar-s’hi sigui a través de l’esport, de l’ali-
mentació, de potenciar les relacions socials i 
evitar l’aïllament, de l’aprenentatge d’habilitats 
parentals, entre altres.   

Per exemple, per al veïnat de més edat dels 
barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera 
s’han posat en marxa programes com Fem Sa-
lut a la Piscina, on persones grans en situació 
d’aïllament i vulnerabilitat desenvolupen acti-
vitats lúdiques i terapèutiques a la piscina de 
l’Hospital de Sant Rafael. Un altre projecte que 
inclou l’esport —en aquest cas, el criquet— per 
obrir i reforçar l’acció comunitària és Les Dúnia, 
als barris del Besòs i el Maresme, i la Trinitat 
Vella. És un programa adreçat específicament  
a noies de famílies nouvingudes, per ajudar-les a  
teixir noves xarxes de sociabilitat. D’aquesta 
manera, a través de l’equip de criquet femení es 
treballen aspectes com la inclusió social i la vi-
sibilització del col·lectiu. Un altre exemple és la 
Xarxa Sense Gravetat, un programa que ofereix 
un catàleg de tallers oberts a joves (16-25 anys) 
provinents tant de la xarxa de serveis de salut 
mental com de la comunitat, en col·laboració 
amb els serveis i equipaments del territori. 

Moltes altres activitats del Pla de Barris en 
l’àmbit de la salut posen també l’accent en els 
aprenentatges en la cura de la primera infància 
en barris com el Bon Pastor i Baró de Viver, la 
Trinitat Vella o les Roquetes. —

6 — Accions 

El Pla de Barris, present a 16 dels 
barris més desfavorits de la ciutat, 
ha posat en marxa més  
de 600 accions per reduir les 
desigualtats socials en aquests 
territoris. En aquest espai 
n’expliquem algunes.

Nous lideratges
A la recerca  de nous 
lideratges als barris

Els barris de Barcelona són ens vius. Es reno-
ven i creixen. Però no tothom té temps, espai 
o coneixements per participar activament en 
les decisions que conformen el present i el fu-
tur del barri. Per això es va posar en marxa el 
programa Nous Lideratges, que ja ha celebrat 
la seva tercera edició. Aquest projecte, impul-
sat pel Pla de Barris, la Fundació Jaume Bofill 
i l’Institut de Govern i Polítiques Públiques, és 
una formació vivencial adreçada a joves dels 
barris més desfavorits de la ciutat. El projec-
te promou el procés d’empoderament de les 
persones participants i, alhora, dona formació 
sobre aspectes de desenvolupament comuni-
tari per contribuir millor a construir o reforçar 
el teixit social i ser promotors de propostes 
col·lectives. Al llarg del programa, una quinzena 
de joves de les àrees de Barcelona on actua el 
Pla de Barris s’han conegut, s’han apropat a la 
tasca d’entitats socials i culturals de diferents 
àmbits, han entrevistat diversos dirigents polí-
tics i han après a construir un projecte social.

Jessica Sala, periodista en una publicació 
del barri de la Marina i una de les participants, 
afirma que el programa l’ha ajudat a empode-
rar-se i tirar endavant projectes de la seva as-
sociació. “Ara sé que puc fer més coses, que 
no m’he de posar límits i que puc anar més 
lluny”, diu.

Programes com aquests son importants, en 
aquests barris, ja que als territoris més vulne-
rables és on hi ha més dificultats per identificar 
nous actius comunitaris i fer emergir iniciatives 
impulsades per la mateixa població. —

Formació  
a entitats
Una eina clau 
per reforçar 
els moviments 
comunitaris

Barcelona és una ciutat rica en esperit associ-
atiu i reivindicatiu. A molts barris el veïnat amb 
inquietuds socials i ganes de canviar les co-
ses es troba, comparteix experiències i pensa 
com millorar el futur junts. Per mantenir obert 
aquest camí, les entitats del barri —agents 
clau al territori de potenciació de la xarxa co-
munitària— han d’estar vives i en moviment. El 
Pla de Barris vol reforçar els moviments comu-
nitaris i, per això, al llarg dels dos últims anys, 
conjuntament amb Torre Jussana, un centre 
de servei per a les associacions de la ciutat, 
ha posat en marxa un programa d’acompanya-
ment i formació de l’acció veïnal als 16 barris 
del Pla de Barris. Un total de 34 entitats han 
rebut formació en els quatre àmbits clau per al 
seu bon funcionament: la intenció, la participa-
ció, l’acció i la gestió. —

01  Gent gran de Sant Genís dels Agudells  
a la piscina de l’Hospital de Sant Rafael. 

02  Jessica Sala participa al programa  
Nous Lideratges als Barris.

03  Participants a una sessió del programa  
Nous Lideratges als Barris.

04  Joves de Sant Genís dels Agudells  
a la nova Sala Jove.

05  Festa comunitària de la Pinya  
(les Roquetes).

01

02

04

03

05

Més de quaranta joves 
s’han apropat a la tasca 
d’entitats socials  
i culturals de diferents 
àmbits
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06  Rehabilitació de finques,  
al barri de Baró de Viver.

07  La nova plaça Dolors Canals,  
al barri del Besòs i el Maresme. 

08  Una nena juga en un parc infantil  
de la ciutat.

09  Infografia de la metodologia  
de les Marxes Exploratòries.

07

08

06

09

Rehabilitació  
de finques
Un programa d’ajuts 
específics per 
garantir el dret  
a l’habitatge digne 
  
Molts barcelonins i barcelonines saben que 
l’Ajuntament ofereix subvencions per rehabili-
tar interiors d’edificis i façanes o per instal·lar 
ascensors. Però què passa si ho desconeixes, 
o si no saps com demanar-los, o no tens cap 
administrador de finques per fer les totes les 
gestions necessàries per posar-ho en marxa, 
o si al teu edifici no hi ha establerta cap comu-
nitat de veïns per posar-te d’acord i demanar 
aquests ajuts? 

El Programa de Rehabilitació de Finques, del 
Pla de Barris i el Consorci d’Habitatge de Bar-
celona, va néixer per donar resposta a aques-
tes situacions. L’Ajuntament de Barcelona va 
constatar que certes finques, degut sobretot 
a la seva complexitat social i econòmica, no 
aconsegueixen beneficiar-se de les polítiques 
de rehabilitació municipals i, per tant, queden 
al marge de processos de rehabilitació i de les 
convocatòries d’ajudes públiques.

Aquest fet va empènyer a crear un progra-
ma d’ajudes amb un finançament específic i 
uns criteris d’accés que clarament busquen 
millorar finques degradades i amb una alta vul-
nerabilitat social, per tal de facilitar-ne la reha-
bilitació. Els objectius del programa són:

− Fer més accessibles les ajudes (que po-
den arribar a ser del 100 % segons les condi-
cions socials dels beneficiaris), incorporant un 
acompanyament tècnic, jurídic i social en tot el 
procés de rehabilitació.

− Preservar les condicions de vida dels ac-
tuals veïns i veïnes, i evitar els possibles movi-
ments d’expulsió.

− Contribuir a la incorporació al mercat de 
nou habitatge de lloguer social.

− Contribuir a la cohesió social gestionant 
conflictes i propiciant la regulació de les comu-
nitats de propietaris. 

A partir d’una potent diagnosi feta a tota la 
ciutat de Barcelona (UPC, 2017) i identificades 
les finques amb uns indicadors més crítics (so-
cials i de conservació), es va fer un treball de 
camp proactiu apropant-se a les comunitats 
detectades i oferint-los l’acompanyament en el 
procés de rehabilitació i la tramitació d’ajudes. 

El treball de camp de l’equip tècnic ha 
permès detectar i acompanyar un total de 
135 comunitats de propietaris de finques po-
tencialment vulnerables i iniciar un total de  
104 expedients (1.582 famílies beneficiàries) 
que acabaran rehabilitant la seva finca gràcies 
al suport econòmic i social d’aquest programa. 
Actualment, 38 finques ja han iniciat les obres i 
la resta preveuen fer-ho durant aquest 2020. —

Marxes 
Exploratòries
Les dones canvien 
l’espai públic

Qui decideix l’urbanisme de l’espai públic? Car-
rers i places massa foscos, zones on no es pot 
transitar amb un cotxet de bebè, falta de jardins 
i parcs infantils... L’espai públic és de tothom, 
però aquests són només alguns dels proble-
mes que, amb ulls de dona, detecten les veïnes 
quan caminen pels barris. Per tal de revertir 
aquesta sensació i millorar l’espai públic per 
a tothom, el  Pla de Barris, conjuntament amb 
l’àrea de transversalitat de gènere, va iniciar fa 
mesos uns recorreguts a peu amb perspectiva 
de gènere, amb les veïnes, per trobar solucions 
conjuntes que facin la vida més fàcil, agradable 
i segura a tot el veïnat. D’aquesta manera, les 
dones van observar in situ elements que difi-
culten la vida quotidiana i que, si els canviem, 
la milloren. Aquestes passejades, treballades 
prèviament en una sessió de preparació, s’han 
dut a terme als barris de la Marina, la Verneda i 
la Pau, la Trinitat Vella, el Bon Pastor, la Trinitat 
Nova, el Besòs i el Maresme i, recentment, al 
barri de les Roquetes. 

A principis del 2019, el veïnat de la colònia 
Santiveri i de tot el barri de la Marina —espe-
cialment, les veïnes, és clar— han celebrat la 
reurbanització dels entorns, renovats a partir 
de les demandes que van sorgir en la Marxa 
Exploratòria amb perspectiva de gènere que 
es va fer a la mateixa zona fa dos anys. Se n’ha 
millorat la il·luminació, la visibilitat, la vegetació 
i l’amplada de les voreres, i s’ha renovat el cla-
vegueram, el mobiliari urbà, tot el paviment i les 
àrees enjardinades. Ara, els carrers s’han tornat 
més accessibles, agradables i també segurs, 
per a les dones i per a tothom. —

Barris jugables
Jardins, places i 
carrers més jugables  
per als més petits

“El descans, el joc i el temps lliure són tan im-
portants per al desenvolupament de l’infant 
com la nutrició, l’habitatge, l’atenció a la salut i 
l’educació”, diuen les Nacions Unides. Barcelo-
na ha decidit ser una ciutat més amable amb els 
nens i les nenes, i el que més volen —i neces-
siten— és jugar. Amb aquesta idea, i emmarcat 
dins la mesura de govern “Barcelona dona molt 
de joc”, s’ha posat en marxa un pla per impulsar 
una nova visió del joc a l’espai públic, afavorint 
i reconeixent la seva importància social i millo-
rant la vida comunitària. El Pla de Barris parti-
cipa de ple en aquest projecte amb més d’una 
desena d’accions en marxa, reforçant nous es-
pais que inclouen una àrea de joc o afavorint el 
joc espontani en parcs i jardins, places i carrers. 
Alguns d’aquests projectes són la renovació 
dels espais de joc als jardins de la Mediterrània, 
al barri de la Marina, i a la plaça Mossèn Corti-
nas, al Bon Pastor, així com la nova plaça que es 
farà als voltants de l’Escola La Pau, al barri de la 
Verneda i la Pau. “Ara és una plaça buida, on les 
famílies venen a buscar els infants i marxen. No 
hi ha vida. Això canviarà molt en poc temps: les 
famílies de l’escola van participar en la propos-
ta per fer aquesta nova plaça i, d’aquí a poc, en 
aquest nou espai hi jugaran les nenes i els nens 
i xerraran les famílies”, explica Sònia Burgués, 
directora de l’escola. —

El projecte, dotat amb 
15 milions d’euros, 
beneficia al voltant  
de 1.582 famílies



D’on surgeix la idea del Pla de Barris? 
L’increment preocupant de les desigual-
tats, agreujat sobretot a partir de la crisi, 
fa que aquelles persones que tenen més 
necessitats de serveis i menor capacitat 
adquisitiva es vegin empesos a viure en els 
barris amb més dèficits urbanístics, educa-
tius, de serveis… Això suposa un problema, 
però, a la vegada, dona l’oportunitat de rei-
vindicar, amb tota justícia, més serveis per 
a aquests barris, per assegurar els drets 
dels que hi viuen. Aquest és l’objectiu del 
Pla de Barris: impulsar polítiques públiques 
específiques per lluitar contra els efectes 
de la desigualtat en aquells barris que més 
la pateixen, polítiques que permetin inter-
venir-hi de forma integral i transversal per 
millorar les condicions de vida.

Què creus que s’està aconseguint 
amb el Pla? 

Una de les poques coses bones que ha sor-
tit de la crisis tan profunda i brutal que hem 
patit és una florida molt important d’inici-
atives ciutadanes, de formes alternatives 
d’organització, com els bancs de temps, 
els menjadors populars, etc. La peculiari-
tat del Pla de Barris és que l’Ajuntament de 
Barcelona el va concebre no de forma uni-
lateral, com a institució, sinó proposant als 
veïns dels barris de fer un pla junts, a partir 
d’allò que les entitats i associacions veï-
nals ja estaven fent o volien fer als barris. 
D’aquesta manera s’han aconseguit millo-
res d’estructures i de serveis, així com mi-
llores organitzatives i de cohesió entre els 
veïns. Aquest és un resultat que potser no 
veus quan passes pels carrers, però és es-
sencial: si tenim un teixit veïnal fort, tenim 
una major capacitat per plantar cara a l’ad-
versitat, establir mecanismes de solidaritat 
que funcionen i, també, millorar la capacitat 
de reivindicar els drets socials.

Per què el Pla de Barris dona tanta 
importància a l’educació? 

L’escola incideix de manera extraordinària 
en el progrés o el retrocés d’un barri. Les 
desigualtats es generen a través de meca-
nismes econòmics, però es reprodueixen a 
través d’altres mecanismes, i un d’aquests 
és l’escola. La reducció de les desigualtats 
passa per mesures de caràcter econòmic. 
Però per evitar que la desigualtat es con-
solidi i creixi cal tenir un sistema escolar 
capaç d’oferir igualtat d’oportunitats a tots 
els nois i noies independenment del nivell 
de renda de les seves famílies.

En aquests temps de globalització i 
polítiques transnacionals, ressurgeix 
la reivinidicació de les polítiques lo-
cals i de barri. Per què?  

Travessem un període en què s’estan po-
sant en dubte drets que nosaltres conside-
ràvem irreversibles: les pensions, la salut, 
l’educació. Cal defensar i refermar les po-
lítiques socials. I per fer-ho cal territorialit-
zar-les, és a dir, cal partir dels problemes 
de cada lloc concret i projectar polítiques 
adaptades a cada lloc. 

Per què funcionen més les polítiques 
socials si es territorialitzen?

Primer, perquè son més eficaces; segon, 
perquè permeten implicar el teixit ciuta-
dà, i tercer, perquè d’aquesta manera la 
ciutadania se les fa més seves. A més de 
ser pensades en cada territori han de tenir 
l’ambició de cobrir tots els aspectes de la 
vida del barri: de l’educació al comerç, de 
l’habitatge a l’espai públic, de l’accessibili-
tat als serveis. Ara bé, les institucions d’àm-
bit superior també tenen responsabilitats. 
No és correcte pensar que les necessitats 
dels barris s’han de tractar únicament amb 
recursos locals. L’Ajuntament de Barcelona 
pot tirar endavant el Pla de Barris perquè té 
la grandària que té, però els petits ajunta-
ments no ho poden fer, és impossible. O hi 
ha una transferència de recursos des de la 
Generalitat i des de l’Estat cap als ajunta-
ment o no hi ha manera de millorar els bar-
ris vulnerables.

Què podem aprendre d’un programa 
com el Pla de Barris?

Crec que aquest Pla confirma tres coses. 
Una és la necessitat de coneixement, per 
mesurar i canviar la ciutat. L’altra és la ne-
cessitat de la intervenció des dels poders 
públics, per no deixar la ciutat en mans 
d’impulsos del mercat que generen desi-
gualtat. I la tercera és que només es pot 
tenir èxit si el veïnat s’organitza i fa seves 
aquestes conquestes. —

REDACCIÓ —

Davant la desigualtat i la 
segregació, necessitem cons-
truir més ciutat i més societat. 
L’Oriol Nel·lo (Barcelona, 
1957), doctor en Geografia, 
treballa, des de la universi-
tat, des de l’escriptura i des 
de la política per reduir les 
desigualtats socials entre 
les persones. Ho va fer des 
de la Generalitat, al front de 
la Llei de barris (2004), i ara 
ho fa des del Pla de Barris de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
L’Oriol està convençut que la 
complexitat de la desigualtat 
urbana exigeix una interven-
ció coral entre les iniciatives 
ciutadanes i unes polítiques 
públiques robustes i innova-
dores. En aquesta entrevista, 
l’Oriol subratlla que els drets 
socials s’han de defensar 
cada dia i que els barris orga-
nitzats són els que millor fan 
front a les crisis.

L’ENTREVISTA A LA CONTRA

Oriol Nel·lo, president del Consell Assessor  
del Pla de Barris de Barcelona

“Hem d’enfortir el teixit 
veïnal i les polítiques 
públiques per plantar 
cara a les desigualtats”

SENSE BARRIS NO HI HA BARCELONA
www.pladebarris.barcelona
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8 — Canal barri 

Canal barri “Per fi ja hi ha 
llum a la nit“
Fina Flores – Propietària  
d’un restaurant

Al nostre barri, de dia hi ha molt de 
moviment gràcies a les empreses i 
als polígons industrials, però de nit 
és una altra història. Fa temps que re-
clamem que ens facin més cas, però 
no ha estat fins que ha entrat l’actual 
govern municipal que se’ns ha es-
coltat. El 2016 vaig participar en una 
Marxa Exploratòria. Juntament amb 
els tècnics de l’Ajuntament, ens vam 
reunir en una taula per expressar tot 
allò que no ens agrada del barri, per 
fer, tot seguit, una ruta per detectar 
els punts més foscos de la zona, per-
què n’hi ha molts i quan es fa de nit 
resulta una mica sinistre. Ara ja s’han 
anat fent moltes coses, com per 
exemple posar l’enllumenat públic al 
carrer i reurbanitzar algunes places. 
Fa poc va venir l’alcaldessa a fer una 
visita i crec que ha estat la primera 
a fer-ho, cosa que ens semblava im-
possible que passés i que realment 
ens ha fet sentir suport: mai abans 
cap alcalde de Barcelona havia tre-
pitjat aquests carrers! —

“Necessitava 
un pla de 
finançament“
Carlos Pablo Fernández –  
President del Club d’Escacs  
La Cadena

Jo soc membre de dues entitats di-
ferents. D’una banda, soc president 
del Club d’Escacs La Cadena, que 
és un club del barri de la Marina, i, de 
l’altra, com a membre d’aquest club, 
formo part, i també en soc el secre-
tari, d’una associació de segon nivell 
que és la Federació Taula d’Esports 
de la Marina. Vaig anar a Torre Jus-
sana interessat pel finançament tant 
del Club com de la Federació, ja que 
s’hi organitzava una jornada sobre fi-
nançament i entitats que durava tres 
dies. A la primera sessió vam parlar 
de fons de finançament públic; a la  
segona, dels recursos propis i, a la ter- 
cera, del que seria el finançament 
privat. La jornada va ser molt inte-
ressant, ens van donar moltes idees 
i recursos, i es van adaptar a cadas-
cú de nosaltres, ja que tots veníem 
d’entitats molt diferents i les nostres 
necessitats també havien de ser, per 
força, diferents. Per aquest motiu, 
ens van explicar les diferents estra-
tègies segons les característiques 
pròpies de cada entitat. Ara mateix 
ja estem treballant en el nostre pla 
de finançament a mitjà-llarg termini, 
que esperem que doni fruits. —

“Necessitava 
canviar 
de feina“
Susana Maluenda – Conductora 
d’autobusos

Tot va començar quan vaig demanar 
l’ajuda de la renda mínima garantida i 
no me la van concedir perquè jo tre-
ballava, encara que el sou era baix i 
soc família monoparental. Per això 
volia un canvi laboral, així que em 
vaig dirigir a Barcelona Activa per 
veure si podia fer algun curs i que 
m’orientessin una mica. Ells em van 
parlar de l’existència del programa 
“Recondueix el teu futur professi-
onal”, del Pla de Barris, i a mi la ve-
ritat és que m’encanta conduir, així 
que per què no intentar-ho, ja que 
el carnet és caríssim i d’una altra 
manera no me l’hauria pogut treure. 
Així doncs, em vaig treure el carnet, 
però amb la mala sort que just des-
prés em vaig trencar el menisc i he 
estat de baixa fins fa poc, que m’he 
reincorporat. De moment, encara 
estic buscant feina. Pel que fa al fu-
tur, tot i que em fa una mica de por 
perquè és una cosa nova, tinc ganes 
de canviar de feina, tot i que la meva 
situació, amb la nena i tot plegat, ho 
fa una mica més complicat, pel tema 
dels horaris. —

“El Pla de Barris 
possibilita 
les nostres 
iniciatives“
Carme Pons – Cap d’estudis  
de l’IES Montjuïc

Fa tres anys, a l’IES Montjuïc vam 
decidir integrar al nostre currículum 
educatiu una sèrie d’assignatures 
optatives noves de música, teatre, 
dansa... La idea era treballar diferents 
competències a través d’aquestes 
assignatures en col·laboració amb 
diferents entitats del barri, com La 
Bàscula o el Graner. L’arribada del 
Pla de Barris va contribuir a assentar 
aquest projecte gràcies a les seves 
aportacions econòmiques i també 
a garantir-ne la continuïtat. Actual-
ment, els projectes continuen i es 
consoliden; de fet, aquest any hem 
diversificat la col·laboració amb La 
Bàscula i el Graner canviant una mica 
el tema i el currículum. També, el Pla 
de Barris ens ha confirmat que ens 
podria ajudar en els actes de cloen-
da que es fan cada any a final de curs 
al carrer i que estan relacionats amb 
aquestes assignatures. —

“Baobab va 
donar 
projecció 
al nostre 
projecte“
Albert – Soc monitor  
de l’Esplai Spai-T

L’Esplai Spai-T es va crear el 2008, i 
la iniciativa va sorgir d’unes monito-
res que anaven a la JOC (Joventut 
Obrera Cristiana) i van decidir cre-
ar-lo. Ja fa més de deu anys que va 
funcionant. Fem activitats d’esplai 
cada dues setmanes i fem sortides: 
participem en la rua de carnaval, 
en la caminada de Montserrat jun-
tament amb la parròquia de Sant 
Bartomeu (que és on som) i al juny 
o juliol ens n’anem de campaments. 
Paral·lelament, fa uns tres anys jo era 
part del projecte Baobab, programa 
que pretén impulsar i enfortir projec-
tes de lleure organitzats, i un tècnic 
de l’Ajuntament, en Ricard, ens va 
oferir treballar en un casal del barri 
de la Marina al mes d’agost. La idea 
era potenciar l’educació no formal 
als barris on hi havia més mancança i 
la veritat és que va anar molt bé, tant 
que els infants del casal es van anar 
vinculant al nostre esplai i als altres 
del barri. —

“Hem pogut 
desplegar 
canvis 
estructurals“
Xitlali Hernández –  
Cap de projecte del Pla de Barris

Tot i que en el meu cas no era el pri-
mer cop que feia treball per a la co-
munitat, el que sí que és cert és que 
ha estat una oportunitat de fer una 
feina de treball de desenvolupament 
comunitari, amb una aposta política 
contundent i amb recursos al darre-
re. I per això ha estat una experiència 
única: per una banda, tens el suport 
institucional, cosa que et permet 
desplegar canvis més estructurals, i 
per l’altra, hi ha la possibilitat de des-
tinar recursos i gestionar-los con-
juntament amb la ciutadania o, com 
a mínim, pensar-los plegats. Ha estat 
un aprenentatge ràpid i potent, i ha 
estat també tot un repte, perquè s’ha 
fet la feina en poc temps i amb un 
equip del Pla de Barris. Anem tots en 
la mateixa línia, però alhora hem de 
poder coordinar-nos amb altres àre-
es de l’Ajuntament i, sobretot, amb 
les entitats (i els seus interessos) de 
cada districte. Hi ha hagut moments 
difícils, però realment ha valgut la 
pena l’oportunitat de treballar amb el 
Pla de Barris, tant pel projecte com 
per l’equip humà. —
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El Pla de Barris en xifres

Educació

Ecologia urbana

+8.945  m2

AUGMENT D’ESPAIS D’ESTADA  
I PARCS INFANTILS
Equival aproximadament a 1 camp de futbol.

   

Drets socials

108
HABITATGES DE LA MARINA 
QUE REBEN AJUDES PER A LA 
REHABILITACIÓ DELS EDIFICIS 
ON VIUEN

2016 2017
9.961

11.734

+18 %   
AUGMENT DE PARTICIPANTS  
EN PROGRAMES DE SALUT 
COMUNITÀRIA A LA CIUTAT

Amb més de 600 accions impulsades 
durant els últims tres anys a Barcelona, 
aquests són alguns dels resultats més 
tangibles del Pla de Barris.

100
NENS I NENES 
QUE PARTICIPEN 
A L’ANY EN NOUS 
ESPAIS DE LLEURE 
EDUCATIU

18
NOVES 
INTERVENCIONS
CULTURALS 
PROMOGUDES O 
AMB PARTICIPACIÓ
DEL VEÏNAT

435
NENS I NENES  
DE LA MARINA  
QUE GAUDEIXEN DE 
LA CAIXA EINES

Població beneficiada

203.342 
PERSONES  
QUE S’HAN BENEFICIAT  
DEL PLA DE BARRIS  
A TOT BARCELONA

A Barcelona hi viuen  
1.620.343 persones,  

segons dades de l’Idescat.  
—

Al barri de la Marina 
31.519 persones s’han beneficiat 

del Pla de Barris.

Població
de Barcelona

12,5% 

76
HORES DE 
LECTURA 
PER ALS NENS I 
NENES DEL BARRI

Activitat econòmica

39
EMPRESES DE LA MARINA  
QUE HAN REBUT  
ASSESSORAMENT

27
NOUS PROGRAMES  
DE FORMACIÓ OCUPACIONAL 
MUNICIPAL AL BARRI

2016 2018
23

50

Extracció de dades: 2019

15.510.651 €
DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA TOTAL 
A LA MARINA

47 %
Ecologia 
urbana
 

17 % 
Drets 
socials

8 %
Activitat
econòmica 

28 %
Educació

Dotació pressupostària

150.000.000 € 
DOTACIÓ PRESSUPOSTÀRIA TOTAL
A TOT EL PLA DE BARRIS

49 %
Ecologia 
urbana
 

17 % 
Drets 
socials

11 %
Activitat
econòmica 

23 %
Educació
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10 — La crònica 

REDACCIÓ —

Diuen que qui és de la Marina 
se sent molt de la Marina  
i amb molt d’orgull. Per això 
la identitat resulta un eix tan 
important en aquesta zona, 
durant tants anys estigma-
titzada, a la qual sovint ens 
referim com a Zona Franca. 
Però la Marina no és la Zona 
Franca; la Marina és molt més 
que això. I per aquest motiu 
s’han iniciat diferents accions 
per transmetre l’autèntic ca-
ràcter i esperit d’aquest barri. 
Es podria dir que el veritable 
objectiu de totes aquestes 
accions és donar a conèixer 
una Marina ben desconeguda, 
però vital, enèrgica i molt viva.

Tot i que són diversos els projectes que s’hi han dut 
a terme els últims anys, l’aparició del Pla de Barris 
ha fet bullir i explotar encara més la quantitat d’inici-
atives destinades a fomentar i potenciar la identitat 
d’aquesta particular àrea de la Ciutat Comtal. Una 
d’aquestes iniciatives és La Marina Viva, una asso-
ciació nascuda fa vuit anys i que té com a principal 
fita “crear orgull de barri”, com diu Dani Fernández, 
membre fundador. Amb ell parlem de l’acció “On 
ets, Marina?”. “Ens vam inventar un personatge, la 
Marina, i mitjançant un concurs de dibuix infantil on 
van participar vora 700 nens i nenes va sorgir una 
imatge que s’ha utilitzat per a diferents projectes 
per al veïnat. Si la Taula de Salut promou alguna 
acció d’alimentació, doncs tenen la Marina cuinant 
per a pòsters i altres comunicacions. 

La Bàscula
Un dels altres projectes més sonats és el de La 
Marina Memòria Musical. A càrrec de l’Espai Jove 
La Bàscula, un equipament municipal del barri que 
treballa per donar una resposta a les inquietuds i 
necessitats dels joves mitjançant la música, es va 
engegar aquesta iniciativa, que tenia com a finalitat 
connectar dues generacions a priori distanciades 
pel temps. La idea era que, en estreta col·laboració, 
gent gran i gent jove poguessin crear alguna peça 
musical conjunta. Oriol Nieto, director de l’espai, 
posa especial èmfasi en el fet que no importava tant 
el procés com el resultat. “Si la peça sortia millor o 
pitjor era quelcom secundari. El més important eren 
les sinergies que es van donar entre la gent gran i els 
xavals de l’institut, i la interacció que es va produir 
des del punt de vista musical i de relació personal, 
totes boníssimes.” L’experiment va cristal·litzar en la 
versió de dues cançons, una de Los 3 Sudamerica-
nos, Me lo dijo Pérez, i l’altra de J. Balvin, Mi gente.

‘Hilando barrios’
L’espectacle Hilando barrios, de l’associació La 
Inefable i el grup Teatro de los Sentidos, va néixer 
arran d’una reunió amb el Pla de Barris. Els artis-
tes volien crear una peça de manera coral i comu-
nitària de participació ciutadana. Aquests són els 
fonaments en els quals es va edificar el projecte, 
que cercava un espai on els veïns i les veïnes po-

Que guapa que ets, 
Marina!

guessin explicar una mica la seva història. Giovan-
na Pezzullo i Stephane Laudet, integrants del grup, 
ens ho narren amb més detall: “Volíem treballar la 
memòria des d’un punt de vista personal, emo-
tiu i sensorial, i que cadascú pogués explicar una 
història personal del present i del passat amb el 
llenguatge del teatre dels sentits.” Després d’una 
convocatòria i diversos tallers-assajos, va sorgir 
una peça de creació col·lectiva que va resultar tot 
un èxit de crítica i públic. 

El Graner
El Graner, centre de creació de dansa i arts vives, 
forma part de la xarxa Fàbriques de Creació de 
l’Ajuntament de Barcelona. Potser pel passat en un 
centre cívic de la seva directora artística, Elena Car-
mona, el Graner focalitza la seva tasca no només 
en la dansa sinó també en la comunitat. “Treballem 
amb la creença que apropar l’art a la societat i col-
locar-los com a productors i no com a consumidors 
és una poderosa eina de transformació social.” Per 
aquest motiu, bona part de les seves activitats no 
són només per a la ciutat, sinó també del barri. Un 
exemple d’això el tenim en l’Illa Educativa, un pro-
jecte arrencat amb el projecte Tàndem el 2011 i 
que va introduir la dansa a l’Escola Bàrkeno tant en 
les assignatures com en el lleure. Així, l’alumnat es-
devé cocreador de les peces que s’hi construeixen. 
Actualment aquesta iniciativa s’ha ampliat a l’Insti-
tut Montjuïc amb noves eines i nou professorat.  

I, finalment, del Graner en cal destacar el col-
lectiu Vulnus, que en els darrers tres anys hi ha re-
presentat espectacles diferents. El que diferencia 
Vulnus d’altres col·lectius és que en la cerca de la 
identitat del barri de la Marina troben els seus pro-
tagonistes a peu de carrer, sense que les entitats 
facin d’intermediàries. Només d’aquesta manera 
es manifesten en les seves creacions les autènti-
ques veus capaces de descriure el passat indus-
trial d’aquesta barriada.

En definitiva, totes aquestes accions, espec-
tacles, projectes i iniciatives tenen un comú de-
nominador que resumeix molt bé Elena Carmona: 
“Fer visible el barri de cara a la ciutat.” Això sí, sen-
se perdre mai de vista que la força principal de la 
Marina és la gent que hi habita. —

“La Marina Viva té com a 
principal fita crear orgull 
de barri.”

La crònica

01 Un moment de la festa “On ets, Marina?”, on es va presentar  
el nou personatge de la Marina.

02 Més de 700 nens i nenes de la Marina van participar  
al concurs de dibuixos.

01

02
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Què és l’“Imagina’t”? 
Neus. L’“Imagina’t” és un projecte educatiu 
i de dinamització que va començar el 2011 
impulsat pels Serveis Socials i l’Associació 
de Veïns d’Eduard Aunós. Al principi era un 
espai de trobada mensual per a nenes i nens 
del barri d’Eduard Aunós, d’aquí, de la Marina.

Per què és un projecte important  
al barri?

Neus. L’“Imagina’t” és un servei de dinamit-
zació infantil-juvenil, col·lectiu que, en bona 
part, es troba en situació de risc d’exclusió 
social, i això és important. El projecte ha anat 
creixent, i s’ha obert i consolidat a poc a poc, 
la qual cosa vol dir que funciona i que anem 
bé. La clau és que és un projecte que es basa 
a adaptar les metodologies de treball peda-
gògic a les persones a les quals dona servei. 
A més, comptem amb la complicitat dels 
Serveis Socials municipals i les entitats de la 
Taula d’Infància, Adolescència i Famílies.

Com ha anat canviant en aquest procés 
de creixement?

Nieves. Doncs amb el temps el projecte va 
anar agafant força, i a poc a poc es va veure 
la necessitat d’anar a més i d’ampliar-lo, de 
manera que les trobades i les activitats van 
passar de ser mensuals a ser setmanals i 
després pràcticament diàries. Es va comen-
çar oferint tallers creatius i es va posar en 
marxa una petita biblioteca com a espai de 
suport per fer deures, per donar suport en 
els temes escolars. Crec que el gran canvi va 
venir, sobretot, pel fet que abans l’“Imagina’t” 
era un espai molt obert, amb molta flexibilitat, 
sense gaire estructura, la qual cosa, en un 
primer moment, anava molt bé per treballar 

amb els nens i nenes i les famílies. A poc a 
poc s’ha anat estructurant més, obrint-se i, 
alhora, ha anat arrelant a tot el barri. S’han  
de fer equilibris. Al final, el que volem és  
que s’entengui que no és contradictori que  
hi hagi normes i, a la vegada, passar-s’ho bé  
i aprendre.

Per què és important la creativitat en 
els vostres tallers?

Nieves. Sempre hem pensat que és una molt 
bona fórmula de desenvolupament i d’auto-
coneixement de nenes i nens, i també de jo-
ves. En els tallers de l’“Imagina’t” fem plàstica, 
música, cinema i dansa, activitats artístiques 
i creatives que impulsen i afavoreixen el des-
cobriment d’ells mateixos. Hi ha activitats  
que han funcionat molt bé, especialment  
les que els tenen a ells de protagonistes.  
N’hi ha una que es diu “Avui ensenyes tu”, on 
ells expliquen un experiment o una manuali-
tat, i una altra que es diu “Jocs a la pista”, on 
ells dirigeixen un joc. Intentem treballar els 
temes dels hàbits, de saber esperar i escol-
tar. Es tracta de treballar el tema expressiu i 
tècnic a la vegada. Per exemple, fem capo-
eira, on treballen l’expressió, la defensa, la 
música, el moviment, de manera que alguns 
entren perquè els interessa una cosa i d’al-
tres, per altres motius. La capoeira és molt 
interessant perquè recondueix tota la seva 
energia de manera defensiva o expressiva, 
però no a l’atac, i canalitza l’agressivitat que 
pot haver-hi.

També ens interessa molt donar a conèi-
xer els recursos del barri, sigui per a ells ma-
teixos o per a les seves famílies, i fer sortides 
més enllà de la Marina per ampliar mirades 
i horitzons. Sobretot, es necessita temps i 
paciència; s’ha d’anar al ritme de les nenes i 
els nens, i no intentar accelerar-ho. Com es 
diu a Veneçuela, el meu país, “Al río no se le 
puede empujar”.

Com veieu el futur?
Neus. Estem segures que d’aquí a un temps 
acabarà sent un projecte molt potent, que 
anirà a més. Per exemple, veiem que d’aquí a 
un temps es necessitarà un espai propi per 
a joves i també per a les mateixes famílies. 
A vegades no en som conscients, però en 
aquesta ciutat hi ha unes desigualtats molt 
grans i s’ha de fer un esforç important per re-
baixar-les. Sempre hem d’anar a més; un cop 
comences aquesta mena de projectes, és 
impossibles aturar-los. I ara que aquest barri 
s’ampliarà, s’ha de cuidar molt com hi arriben 
els nous veïns i veïnes, s’han de preparar 
altres serveis, etc. Hi ha molta feina a fer! —

“Hi ha unes 
desigualtats molt 
grans i s’ha de fer 

un esforç important 
per rebaixar-les”

REDACCIÓ —

Per funcionar bé i tirar endavant, 
els projectes educatius i socials 
han d’obrir-se a la participació  
i adaptar-se a les persones a les 
quals donen servei. Aquest és el 
cas de l’“Imagina’t”, un projecte 
que va començar el 2011 com 
un espai obert i informal, amb 
l’objectiu d’atraure i donar suport 
educatiu a les nenes i nens  
del petit barri d’Eduard Aunós.
Ara, temps després, s’ha conver-
tit en un espai estructurat que 
acull infants de tota la Marina. 
Parlem amb Neus Cerdà, direc-
tora de la Fundació Mans a les 
Mans, que coordina aquest  
projecte i altres iniciatives  
socials, i parlem també amb  
Nieves Batista, responsable de 
l’“Imagina’t” des dels seus inicis.

Neus Cerdà i Nieves Batista
Projecte “Imagina’t”

L’entrevista



I encara un altre canvi, donat que són molt importants els 
noms de les coses: a la tardor de 2016 la Taula de la Me-
mòria Democràtica va aconseguir també que un passat-
ge del barri, a tocar de l’Escola de la SEAT, portés el nom 
d’Antonio Ruiz Villalba, un treballador d’aquesta fàbrica de 
cotxes que va ser mort a trets per la policia franquista. Els 
fets van succeir el 18 d’octubre de 1971, durant l’ocupació 
de la fàbrica pels treballadors en defensa dels seus drets 
i de la democràcia: el governador civil i cap provincial del 
Movimiento, Tomás Pelayo Ros, va ordenar a la policia que 
desallotgés els ocupats i van entrar brutalment al recinte 
fabril amb cavalls i armats amb pistoles, gasos i metralla-
dores. Durant els fets desenes de treballadors van resultar 
ferits, centenars van ser detinguts i, com a conseqüència 
dels trets de la policia, el treballador Ruiz Villalba va mo-
rir. “No podem deixar que aquest tipus d’actes s’oblidin i 
aquesta és una forma de recordar-ho”, subratlla el Tomàs.

Per al Tomàs, totes aquestes lluites van lligades a recordar 
i posar en valor els esforços de companyes i companys 
que ja no són amb nosaltres, però que es recorden pel 
seus valors, la seva generositat i la seva solidaritat. “Amb 
la nostra tasca al Memorial Democràtic de la Seat volem 
subratllar que ni la llibertat, ni la democràcia, ni els serveis 
públics arriben sols, sinó que s’ha de lluitar per ells i pel 
seu manteniment. És cert que molts drets s’han conquerit, 
però també ho és que hem de lluitar per mantenir-los i no 
donar-los per fets.” El Tomàs recorda quan tot el que pas-
sava a la SEAT tenia ressò a altres fàbriques de la ciutat 
i del país. I, a la vegada, aquest moviment dels obrers va 
anar impregnant els carrers i va encendre la consciència 
en les lluites veïnals del barri, un barri que des de 1920 ha 
viscut una transformació brutal: de barri de pescadors i 
agrícola a barri de polígons i fàbriques. “Les noves genera-
cions i les famílies de nouvinguts han de saber-ho: sense 
lluitar pels teus drets no hi ha res a fer. Mai no et regalaran 
res”, conclou el Tomàs. —

 A vegades el paisatge enganya. Per exemple, passe-
gem pel barri de la Marina i hem de seguir algunes 
pistes per recordar que aquest va ser un dels barris  
—Zona Franca, es deia llavors— amb més obrers i més 
fàbriques a tot l’Estat espanyol. Algunes veïnes i veïns, 
com ara el Tomás Martínez, es neguen que aquests 
records se’ ls emporti el vent i lluiten per mantenir viva 
la memòria obrera d’aquest indret de la ciutat en plena 
transformació.

El Tomás és del barri de tota la vida i és antic treballador 
de la SEAT, una de les moltes fàbriques que fa un temps 
estava ubicada a la Marina, com també ho estaven la Pega-
so o la Philips. Al voltant del segle passat, aquestes grans 
fàbriques van arribar a sumar més de 60.000 treballadors, 
“un caldo de cultiu importantíssim del moviment obrer a la 
ciutat, que va suposar, en certa manera, l’avantguarda de la 
lluita contra el franquisme en tot l’Estat espanyol d’aquella 
dècada”, reflexiona el Tomàs. Ell, juntament amb altres veï-
nes i veïns que formen part de la Taula de Memòria i del Me-
morial Democràtic de la SEAT, ha estat el responsable que 
la geografia de la Marina reflecteixi aquest passat no tan 
llunyà: ara, alguns indrets recorden i fan justícia a aquest 
passat lluitador. Per exemple, gràcies a la seva persistència, 
l’antiga plaça de la Fira —entre el passeig de la Zona Franca 
i el carrer Foc— va transformar-se a l’octubre del 2018 en 
la plaça del Moviment Obrer, que ara inclou, a més, un dels 
parcs esportius urbans més importants de la ciutat.

A finals de l’any passat van aconseguir també canviar el 
nom d’un dels carrers del petit barri de Plus Ultra: l’antic 
carrer de l’Aviador Franco ha estat substituït pel carrer Me-
cànic Pablo Rada. Així, Barcelona deixa de tenir un carrer 
dedicat a Ramón Franco, germà del dictador Francisco 
Franco i col·laborador de l’aviació colpista destinat a Ma-
llorca, d’on van sortir bona part dels avions amb què es va 
bombardejar la ciutat durant la Guerra Civil. Pablo Rada era 
el mecànic del Plus Ultra, el primer avió que va creuar l’At-
làntic, al qual estan dedicats tots els carrers d’aquest petit 
barri de la Marina.

Memòries a la contra Tomás Martínez 

“Sense lluitar pels  
teus drets no hi ha  
res a fer”

Per a més informació sobre altres accions 
municipals, consulteu el web de l’Ajuntament 
www.barcelona.catwww.pladebarris.barcelona

SENSE BARRIS NO HI HA BARCELONA

Home arreglant un carro tirat per un ase en el carrer de la Riera Blanca.  
Al fons les oficines de la SEAT. Autor: Enric Massana Català. Any: 1965.
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