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A/ PRESENTACIÓ DEL PROCÉS. DADES 
TÈCNIQUES 

1. QUI HI HA PARTICIPAT? 
 
 
Al barri de la Sagrada Família s’han fet diversos processos participatius, en què els 

veïns i veïnes del barri han pogut donar no només la seva opinió envers les 

problemàtiques del barri sinó que també han presentat propostes d’intervencions per a 

les quals l’Ajuntament està fent un estudi de viabilitat. 

Per aquest motiu es va decidir no fer una convocatòria oberta a veïns i entitats, sinó 

que els convocats fossin representants de diferents serveis, entitats o equipaments. 

Tot i això, la convocatòria va ser flexible, en el sentit que no calia que la representació 

de les entitats convocades fos sempre la mateixa persona ni que quedés limitada a 

una de sola. 

Es va convidar a formar part de la Comissió de treball a: 

• 1 representant d’una associació de comerciants: Unió de Botiguers Sant Pau - 

Gaudí. 

• 1 representant d’una associació de comerciants afectats per les obres del tren 

d’alta velocitat: Associació de Comerciants de Padilla (associació integrada a 

l’Eix Comercial Sagrada Família - Gaudí). 

• 1 representant de la gent gran: Espai de Gent Gran de la Sagrada Família. 

• 1 representant d’esports: Fundació Claror, empresa gestora del Poliesportiu 

Sagrada Família. 

• 1 representant dels Serveis Socials del barri. 

• 1 representant de l’àmbit de la salut: CAP Sagrada Família (metge comunitari). 

• 1 representant del centre de Cultura Popular i Tradicional de la Sagrada 

Família. 

• 1 representant de l’AMPA d’escola pública: AMPA Tabor. 

• 1 representant de l’AMPA d’escola concertada: escola Immaculada Vedruna; 

després es va convocar l’escola Marillac (sobretot perquè ningú contestava a la 

convocatòria de l’AMPA Immaculada Vedruna). 
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• 2 ciutadans/es registrats al registre de ciutadans. 

• 1 representant de cada partit polític. 

• El president de l’Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família.  

• La presidenta de la Coordinadora d’Entitats de la Sagrada Família. 

El grup va estar format per: 

• 1 representant de la Unió de Botiguers Sant Pau - Gaudí, que alhora és 

membre de l’AMPA de l’escola Tabor. 

• 1 representant de l’AMPA de l’escola Tabor, que també és membre de la 

Plataforma de comerciants afectats per les obres de l’AVE. 

• 1 representant de l’Espai de Gent Gran de la Sagrada Família, que va venir 

acompanyat per la dinamitzadora del servei. 

• 1 representant de la Fundació Claror. 

• 1 representant dels Serveis Socials de la Sagrada Família. 

• 1 representant del CAP Sagrada Família. 

• 1 representant del Centre de Cultura Popular i Tradicional de la Sagrada 

Família. 

• 1 consellera de barri. 
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Distribució de les assistències segons els grups de pertinença: 

 

 

  

66,67%

14,29%

14,29%
4,76%

Representants d'entitats

Tècnics

Representants polítics

Responsables d'equipaments
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2.Calendari de reunions 
 
 
 

 
Districte de l'Eixample 
 
Barri 
 

 
Comissions de seguiment i 

sessions Pla de futur 

 
Consells de barri 

 
Sagrada Família 
 
Espai 210 
C. Padilla, 210 
 

 
04/03/2010 
Comissió de Seguiment del 

Consell de Barri 
 

 Anunci del procés, 

explicació resumida. 
 

 

 
Sagrada Família 
 
Espai 210 
C. Padilla, 210 
 

 
05/07/2010 
Primera sessió del Pla de futur 
 1 hora i 30 minuts 
 

 Presentació del procés: El 

Pla de futur. Objectius. 

Mètode de treball. 

Calendari. 
 Document de diagnosi. 

Presentació, aportacions 

dels assistents i validació. 
 

 

 
Sagrada Família 
 
Espai 210 
C. Padilla, 210 
 

 
08/07/2010 
Comissió de Seguiment del 

Consell de Barri 
 

 Explicació de la primera 

sessió de Pla de futur. 
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Districte de l'Eixample 
 
Barri 
 

 
Comissions de seguiment i 

sessions Pla de futur 

 
Consells de barri 

 
Sagrada Família 
 
Espai 210 
C. Padilla, 210 
 

 
09/09/2010 
Segona sessió del Pla de futur 
1 hora i 30 minuts 
 

 Treball dels eixos: 

necessitats i propostes 

(com volem que sigui el 

barri?). 
 

 

 
Sagrada Família 
 
Espai 210 
C. Padilla, 210 
 

 
21/09/2010 
Tercera sessió del Pla de futur 
1 hora i 30 minuts 
 

 Treball dels eixos: 

necessitats i propostes 

(com volem que sigui el 

barri?). 
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B/ Resultats del procés de deliberació i 
consulta 
3.Línies estratègiques del Pla de futur segons els eixos 
de treball 
 

D’aquí a deu anys es vol un barri... 

 

Amb un mapa escolar/educatiu complert, amb prou escoles bressol, amb un institut i 

una escola d’adults que permeti formar tant els nouvinguts com els joves amb 

dificultats escolars. 

 

Amb residències de caràcter públic per a la gent gran, amb centres de dia, 

apartaments tutelats i programes de voluntariat suficients per complementar els 

serveis d’atenció domiciliària, per tal de respondre a les situacions de dependència. 

 

Amb equipaments culturals i esportius adequats als diferents col·lectius del barri, tant 

en les seves programacions com en les quotes econòmiques. 

 

Amb un espai agradable per passejar i per poder fer vida al barri, sense invasions 

d’autocars i turistes al voltant del temple i sense degradació de les places públiques. 

Amb voreres prou amples i sense obstacles que permetin la mobilitat a peu, amb uns 

carrers pacificats al trànsit rodat que permetin passejar amb seguretat i amb uns 

carrers nets i arreglats. Això farà que la gent del barri conegui el seu comerç de 

proximitat i vulgui fer compres al barri sense necessitat de marxar a grans superfícies. 

 

Amb més policia de proximitat que doni seguretat al ciutadà i al comerciant, amb 

campanyes de civisme i respecte sobre el soroll i la brutícia, amb una major integració 

de les persones immigrades a la vida del barri. 

 

Amb una major implicació de la gent a les entitats del barri i als seus equipaments per 

consolidar actes com les Festes de Tardor, i sobretot amb un sentiment de pertinença 

al barri. 
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Eix temàtic: Serveis a les persones i equipaments 

Línies estratègiques 

 
Ampliar el mapa escolar i educatiu del barri: construir un institut d’educació secundaria públic, més escoles bressol i una escola d’adults. 

Adaptar serveis i recursos a la població: al nou programa social de la ciutat, li manquen recursos. 

Atendre la gent gran amb més equipaments públics (residències, centres de dia, pisos amb serveis, etcètera). 

Desenvolupar activitats d’oci per als joves: crear equipaments i programes específics per als joves.  

Aprofitar els espais del barri per crear serveis als ciutadans i ciutadanes (per exemple, el cinema Niça, la fàbrica Damm, les oficines actuals 

d'ADIF: Aigües de Barcelona, etcètera). 
Promoure el foment de la cultura (es planteja crear un gran espai cultural a l’antic cinema Niça). 
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Eix temàtic: Espai públic. Urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 

Línies estratègiques 

 

Crear un barri més amable per viure-hi. Més agradable i alegre: amb més flors, més colors, etcètera. 

Augmentar el nombre d’espais verds. 

Construir una xarxa de carril bici complerta. 

Adaptar l’espai públic per a la gent gran: que pensi en la gent gran a l’hora de determinar l’espai públic (més bancs, més fonts, etcètera), la 

mobilitat (voreres adaptades, etcètera) i el transport (més autobusos de barri). 
Repensar la mobilitat dels cotxes al barri per disminuir la contaminació ambiental i acústica: sobretot tema de les ambulàncies.  
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Eix temàtic: Comerç, ocupació, empreses i mercats 

Línies estratègiques: 

 
Construir un espai públic més agradable: voreres més amples, més neteja, amb un mobiliari urbà més atractiu, en definitiva, més agradable, 

per així poder afavorir el comerç de proximitat i totes les relacions que s’hi generen al voltant.  
Augmentar la percepció de seguretat per part dels comerciants: amb més dotació policial i més efectiva. 

Treballar perquè els camins escolars serveixin per donar a conèixer els comerços a la gent del barri. 

Dotar el comerç de més ajudes per a formació, informació, subvencions, etcètera, que ajudi els comerciants a mantenir les botigues.  
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Eix temàtic: Convivència, prevenció i seguretat 

Línies estratègiques: 

 
Fomentar el voluntariat. 

 Augmentar la sensació de seguretat al barri: amb més dotació de policia de proximitat. 

Augmentar els recursos per a la prevenció social de la gent gran que viu sola. 

Fomentar el civisme, amb més informació i campanyes.   

Integrar els immigrants a la vida del barri i que aquests siguin un valor a l’alça. 

Potenciar i afavorir la convivència entre els veïns i veïnes d’una mateixa comunitat i als espais públics. 

  



Serveis Generals i Coordinació Territorial 
 

Eix temàtic: Associacionisme i participació 

Línies estratègiques 

 
Continuar fomentant i donant suport al gran nombre d’entitats i a les seves activitats. 

Consolidar les Festes de Tardor. 

Implicar el veïnat per afavorir el relleu generacional i la varietat de representants. 

Aplicar un programa d’ajuda a la gent gran en particular i entre veïns en general similar al Projecte Radar del Camp d’en Grassot. 

 

 



Serveis Generals i Coordinació Territorial 
 

C/ Conclusions - document de resum 
d'idees principals  
 

 

El barri de la Sagrada Família és un barri amb un moviment veïnal participatiu. El Pla 

de futur de la Sagrada Família ha servit per veure com ha evolucionat el barri des que 

es va fer la diagnosi del Pla Comunitari a principis del 2008 i des que es va treballar el 

procés de mobilitat entorn a la Sagrada Família a l’estiu del 2008. 

Les demandes són les mateixes i les reivindicacions també: això ens diu que els 

processos són llargs i complicats. La Sagrada Família és un barri important dins de la 

trama urbana de la ciutat, un canvi en els seus carrers implica un canvi en tota la 

ciutat, cosa que fa que algunes de les peticions o demandes veïnals no tinguin una 

solució ràpida. 

La demanda de més equipaments municipals a causa de a la manca de sòl públic fa 

que els processos d’expropiació i de compra per aconseguir terreny no compleixin les 

garanties que reclama el veïnat. A més, alguns d’aquests equipaments, com són la 

residència de gent gran o els pisos per a joves, estan supeditats a altres 

administracions públiques. 

L’Administració municipal ha de treballar i vetllar per fer que el barri de la Sagrada 

Família sigui un barri segur, amb un comerç de proximitat, amb uns carrers pacificats 

que garanteixin poder-hi passejar, sense invasions d’autocars i turistes al voltant del 

Temple, sense degradació de les places i espais públics, i amb una atenció ciutadana 

garantida i sobretot poder fer això amb el màxim consens entre el veïnat i l'Ajuntament.  

I és per això que l’Ajuntament ha volgut saber mitjançant aquest procés participatiu 

dels Plans de futur com veuen els veïns i veïnes el seu barri d’aquí a 10 anys. 


