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Part IV 
 
Actuacions i projectes al  Districte de Sant Andreu 2012-2015 
 
Introducció 
 

 
El Districte de Sant Andreu és un dels districtes de Barcelona amb més projecció de futur, per 
ser el centre de grans transformacions urbanístiques, lligades bàsicament a la construcció de 
noves infraestructures. 
El Pla d’Actuació del Districte de Sant Andreu pretén recollir, a banda de totes les actuacions 
que permetran desenvolupar aquests grans projectes, tots aquells objectius que ens permetin 
assolir per als nostres veïns i veïnes el major benestar i qualitat de vida possible per retornar-
los la il.lusió de viure al seu barri i, en definitiva, al conjunt de la ciutat de Barcelona. 
Volem recollir cadascuna de les necessitats dels set barris que conformen el Districte: Baró de 
Viver, Bon Pastor, Congrés-Indians, la Sagrera, Navas, Sant Andreu i Trinitat Vella, amb les 
seves característiques pròpies, que els fan singulars i els donen valor. 
Enaltirem aquests trets diferenciadors però, sobretot, tindrem en compte les persones i les 
famílies.  
L’eix central de les nostres actuacions i dels nostres projectes són les persones. I, en aquest 
sentit, treballarem perquè en cadascun dels barris del districte, els seus veïns i veïnes, se 
sentin a gust, se sentin segurs, en un barri on poder viure i on poder treballar. 
La protecció del Nucli Antic de Sant Andreu ha de marcar una fita històrica amb la 
desafectació dels habitatges de centenars de veïns i veïnes que durant 40 anys han viscut amb 
incertesa de futur i  que consolidarà l’entramat urbanístic històric de l’antic municipi. 
En aquest sentit també incorporem un seguit de mesures per a treballar pel progrés econòmic 
i reforçarem el comerç de proximitat, com a valor de barri. 
Impulsarem la millora i reactivació del polígon industrial del Bon Pastor, en els seus vessants 
urbanístics, de mobilitat, amb l’objectiu de recuperar l’ocupació per aconseguir situar-lo en 
un lloc únic per a fer negocis, per les seves característiques i situació dins de la ciutat. Això ha 
de revertir en la població dels barris contigus,  quant a increment de llocs de treball. 
Apostem per la cohesió social i la convivència veïnal amb nous plans per aquells barris on 
conviuen diferents cultures, perquè les persones en facin d’aquest fet un guany i no un 
conflicte. 
Una de les característiques principals del Districte de Sant Andreu és el seu teixit associatiu. 
Un gran nombre d’associacions i entitats, algunes amb una gran tradició, tenen seu als 
nostres barris. És per això que vetllarem per enfortir aquest teixit, recollint tot un seguit 
d’actuacions, en la línia de la cooperació amb els diferents agents socials, en diversos àmbits. 
Apostarem també per l’educació i la cultura com  a factor clau de benestar i èxit, finalitzant 
aquells projectes compromesos i amb noves actuacions destinades a la protecció del nostre 
patrimoni cultural. 
Afavorirem l’accés a l’habitatge de protecció, amb noves promocions d’habitatge a Sant 
Andreu i Bon Pastor. 
Aquest document és fruit del treball fet amb la ciutadania, les entitats, associacions, agents 
socials, partits polítics i reflecteix, en el marc de les possibilitats econòmiques d’una situació 
com la que ens trobem,  les demandes, aportacions i suggeriments donats. 
Hem intentat abastar tots els àmbits del full de ruta de la visió de la Barcelona que volem. 
Som conscients de la situació d’incertesa econòmica en què ens trobem i, per això, és un 
document realista, d’allò que és possible fer ara. Sense caure en la rigidesa ja que, en una 
societat canviant com l’actual, sabrem adaptar-nos a les noves necessitats.  
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Persones i famílies 

“La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida” 
 
 
 

 
1.1 Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis. Assegurar uns serveis, en especial els 
socials, de qualitat i de plena satisfacció per al ciutadà. Promoure un accés just als serveis d’acord a 
les necessitats específiques dels destinataris. 
 

− Ampliació de la mesura “Àpats en companyia” 
− Nou casal de gent gran al Bon Pastor 
− Programa d’acompanyament de la gent gran que viu sola 
− Potenciar el programa “Persones Grans, Grans Persones” 
− Programa per afavorir la igualtat d’oportunitats de la gent gran en l’accés a activitats de 

lleure 
− Adequar la seu de Trinijove com a centre de dia 
− Aquest programes complementats amb la posada en funcionament del centre sociosanitari , 

del Centre de Salut Mental i drogodependències, del nou CAP de Sant Andreu i del Centre 
d’Urgències d’Atenció Primària –CUAP- de Casernes Sant Andreu 

1.2 Prioritzar l’atenció als col·lectius socials més vulnerables i persones en situació de 
dependència. Vetllar especialment per al benestar dels col·lectius més vulnerables: infants, 
adolescents, sense sostre, persones en situació de dependència i els nouvinguts 

 
− Impulsar la iniciativa de l’Institut Guttman per a la construcció d’un hospital de dia i pisos 

tutelats a la Sagrera 
− Ampliar  l’escola Pont del Dragó 
− Impulsar el Pla d’Ascensors  
− Programa Igualtat en la Diversitat, inclusió i discapacitat 
− Impulsar el Programa TEMPS PER TU 
− Impulsar el Programa de Coeducació a les Escoles 
− Impulsar un Pla d’Actuació per a persones amb diversitat funcional 
− Programa d’actuacions dins l’any europeu de l’envelliment actiu i de la solidaritat 

intergeneracional. 
− Potenciar les xarxes de voluntaris existents al districte i amb estreta col·laboració amb els 

centres de serveis socials per tal de millorar els processos de detecció de les possibles 

situacions d’exclusió social. 

− Impulsar el programa l’Esport Inclou 

 

 

Posem una especial èmfasi en les persones al prioritzar actuacions a fer durant aquest mandat. 
Així destaquem com a rellevants les relatives a la cohesió social, l’educació, quant a nous centres 
educatius, la salut, la posada en marxa de nous equipaments a Casernes, les destinades als 
col.lectius més vulnerables, com la gent gran, i sobretot, el foment de l’ocupació estable, pel que 
fa principalment als barris de la Franja, amb la posada en marxa del Pla Integral de Trinitat Vella i 
el Grup de Treball per a l’impuls i millora del Polígon Industrial del Bon Pastor.  
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1.3 Impulsar accions que afavoreixin la promoció i la protecció de la família i la infància. Fomentar 
mesures de promoció i protecció de la família i la infància i afavorir la conciliació de la vida laboral, 
familiar i personal. 

 
− Potenciar i ampliar el programa dels Bancs del Temps  
− Potenciar la col·laboració amb les escoles del districte per tal de treballar la 

corresponsabilitat des del vessant del repartiment de les tasques de la llar i de la cura de la 
família, per tal de difondre la igualtat entre homes i dones.  

 

1.4 Fer de l’educació i de la cultura un factor clau de benestar i èxit. L’educació i la cultura són 
elements bàsics per al desenvolupament de les ciutats, per a la cohesió social, per enfortir-ne la 
identitat, el seu creixement social i econòmic,i també com aposta de futur. 

 
− Cristòfol Colom: Adequació i obertura PQPI  
− Programa de millora dels itineraris de continuitat entre primària i secundària 
− Dotar d’una nova seu els Serveis Educatius a la Fabra i Coats 
− Dotar d’una nova seu el Consorci de Normalització Lingüística 
− Redacció del projecte de l’escola de La Maquinista 
− Impulsar la construcció de l’escola Can Fabra 
− Impulsar la construcció de l’institut de la Fabra i Coats – Martí Pous - 
− Impulsar la creació d’un centre de Formació Professional  
− Finalitzar les obres i posar en marxa l’escola bressol Els Patufets de Navas 
− Reforma de l’escola Bernat de Boil 
− Integració de l’escola Rosa dels Vents amb l’escola Congrés-Indians 
− Arranjar els accessos a l’escola Eulàlia Bota 
− Pla de millora i adequació de les escoles del districte 
− Any temàtic 1714: Estudi històric de la capella dels Segadors 
− Mapa cultural: Programa sobre el coneixement de la cultura popular catalana entre la 

població nouvinguda 
− Ampliar l’acord amb la Fundació Sagrera per als annexes a la Nau Ivanow  
− Visualitzar els gegants de Sant Andreu en un indret mes adequat 
− Obertura exposició permanent: La Revolució de l’Aigua a la Casa de l’Aigua de Trinitat Vella 

i la seva connexió amb la Casa de l’Aigua de Trinitat Nova 
− Programa de foment de la cultura popular i tradicional catalana, amb la celebració de la 

Setmana de Mostra de la Cultura Popular Catalana 
− Pla de protecció del molí del Rec 
− Pla de protecció de les restes arqueològiques de la Sagrera 
− Pla de protecció del Rec Comtal 
− Impulsar la reobertura de l’activitat de l’equipament del pg. Fabra i Puig/Neopàtria, 

antigues cotxeres de Sant Andreu 
− Posada en funcionament del Centre d’Interpretació de la Torre del Fang. 
− Festival Coral de Sant Andreu 
− Arranjar el sostre i consolidar l’edifici de les calderes de la Fabra i Coats 
− Rehabilitar la nau de Can Fontanet a la Fabra i Coats com a centre d’interpretació dels Tres 

Tombs 
− Instal.lar la font de Can Gaig 
− Col.locar una placa que rememori el bombardeig del maig del 37, de les cases barates del 

barri del Bon Pastor. 
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1.5 Barcelona Salut: promoure una ciutat saludable. Fomentar i promoure els hàbits de vida 
saludable, la promoció i la prevenció de la salut dels ciutadans i ciutadanes de Barcelona, garantir la 
protecció de la salut pública i fer que la salut estigui present de forma transversal a totes les 
polítiques de la ciutat 
 

− Potenciar el servei d’orientació i assessorament psicològic per a adolescents i joves amb la 
nova ampliació del Centre Espai Jove Garcilaso. 

− Instal.lar elements per a la pràctica esportiva a la plaça de Ferran Reyes 
− Horts urbans a Baró de Viver  
− Pla Integral de Trinitat Vella 
− Pla de promoció i divulgació d’hàbits saludables a l’espai Via Barcino 
− Instal.lar elements per a la pràctica esportiva al parc de la Trinitat Vella i d’altres parcs del 

districte 
− Suport al programa Viu el riu, pas a pas 
− Suport al programa Activa’t als barris de Bon Pastor i Baró de Viver 

1.6 Potenciar la funció social de l’esport. Potenciar l’esport, el seu vessant educatiu i competitiu, 
sense oblidar el que representa per a la salut, per a la relació entre les persones i per a la cohesió. 
 

− Actuacions de millora a la pista esportiva de Baró de Viver 
− Canvi cistelles de la pista esportiva del CEM Bon Pastor 
− Camp de fútbol del carrer Santander 
− Construcció poliesportiu carrer Hondures 
− Actuacions de millora a la pista esportiva Príncep de Viana 
− Cessió de sòl per a la construcció poliesportiu Casernes Sant Andreu  
− Construcció nous vestidors i seu social de l’UE Trinitat Vella 
− Esport infantil i juvenil: impulsar el projecte de l’escola de bàsquet del Bon Pastor 
− Remodelació del camp de futbol Narcís Sala. 
− Canviar la instal.lació de sanejament d’aigua de la piscina del CEM Trinitat Vella 
− Impulsar el programa Convivim Esportivament 

 

1.7 Garantir la seguretat de les persones. Assegurar la tranquil·litat de les persones en l’espai 
públic, a les seves llars i arreu del territori del municipi de Barcelona, i promoure la conducta cívica. 
 

− Millora de l’enllumenat de diverses zones del districte. 
− Arranjar els entorns del metro de Baró de Viver 

1.8 Garantir la convivència veïnal i preservar la cohesió social, per tal que ningú pugui ser 
discriminat o vegi vulnerats els seus drets fonamentals. Propiciar l’existència d’una sola comunitat 
barcelonina i catalana que integri el conjunt de la societat de la ciutat. 
 

− Fomentar la cohesió social amb persones nouvingudes 
− Pla integral de Trinitat Vella 
− Programa d’acompanyament pel traspàs de les cases barates 
− Potenciar la convivència i el civisme als espais públics 
− Impulsar les Taules de Convivència als barris de Bon Pastor, Baró de Viver i Trinitat Vella 
− Programa de control de la contaminació acústica 
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1.9 Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l’equitat. Impulsar polítiques 
transversals per aconseguir que la igualtat entre homes i dones sigui una realitat a la ciutat de 
Barcelona. 
 

− Donar compliment a la col.locació d’una placa o un monolit al recinte de la Fabra i Coats en 
reconeixement de les dones treballadores del districte de Sant Andreu, dins de la 
urbanització definitiva del recinte. 

− Promoure la igualtat entre homes i dones basada en el respecte i l’equitat  
− Implementar el Pla Gènere. Pla municipal per a la igualtat entre homes i dones 
− Suport al Projecte “Entre Dones” 

 
1.10 Fomentar l’ocupació estable i de qualitat per a tothom. En coordinació amb els agents socials 
i econòmics de la ciutat, promoure la generació d’ocupació estable i amb condicions de qualitat, 
fent èmfasis en aspectes de formació com a factor clau d’accés al món laboral. 
 

− Pla de millora i reactivació del polígon industrial del Bon Pastor 
− Pla integral de la Trinitat Vella 
− Programa d’inserció laboral i recursos ocupacionals als barris de Bon Pastor i Baró de Viver 
− Impuls als programes d’inserció laboral vinculats a professions amb futur, adreçats a les 

grans bosses d’atur dels barris 
− Impulsar un viver d’empreses de creació al Canòdrom 

1.11 Crear canals per a tota la ciutadania, sensibilitat per interioritzar el què diuen i donar-hi 
resposta efectiva. Apropar al ciutadà les eines que facin possible una major participació, i traduir 
aquesta de forma efectiva dins l’acció política de l’Ajuntament. 
 

− Nova seu de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà a l’edifici del centre cultural Can Fabra   
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Entitats, associacions i  agents esportius, socials i culturals 
“L’Ajuntament que coopera i participa amb el teixit social” 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.1.Potenciar i ordenar els canals d’interacció real i efectiva entre l’Ajuntament i les diferents 
entitats, associacions i agents esportius, socials i culturals. Apropar a les diferents entitats, 
associacions i agents esportius, socials i culturals, les eines que facin possible una major 
participació, i traduir aquesta de forma efectiva dins l’acció política de l’Ajuntament 
 

− Pla de millora dels acords entre el Districte i les entitats, mitjançant la signatura de 

convenis estables.  

 
2.2.Apostar per un model de ciutat basat en la cooperació, implicació i co responsabilitat entre 
l'Ajuntament i els diferents agents socials. Establir una nova manera de relacionar-se entre 
l’Ajuntament i les associacions basada en la coparticipació, recolzament mutu, i el principi de 
subsidiarietat. 
 

− Finalitzar les obres i posar en funcionament el casal de barri de la Fabra i Coats 
− Posar en funcionament l’espai Josep Bota 
− Posar en funcionament l’espai Via Barcino 
− Posar en funcionament el centre cívic de Navas 
− Remodelar, millorar l’accessibilitat i posar en funcionament el centre cívic del Bon Pastor 
− Posar en funcionament les instal.lacions del Canòdrom, com a punt de referència de la 

creativitat i el suport a les entitats 
− Reformular íntegrament l’Espai Felip II 
− Portar a terme les obres de rehabilitació de l’edifici del carrer Coroleu, 15. La Lira 
− Construir i posar en funcionament el centre cívic i espai de gent gran del Baró de Viver 
− Adequar a nous usos els locals on actualment s’ubiquen el centre cívic i l’espai de gent 

gran de Baró de Viver 
− Rehabilitar i posar en funcionament el casal de barri de La Sagrera,  al xalet de Berenguer 

de Palou 
− Rehabilitar l’edifici de Can Portabella com a casal de barri 
− Dinamitzar la participació de col.lectius minoritaris en activitats del calendari festiu i 

suport a les entitats organitzadores 

 
 
 

Sant Andreu és un districte amb una gran tradició associativa i amb moltes inquietuds esportives, 
socials i culturals, entre d’altres. Per això, potenciarem els espais de relació, de trobada, entre 
entitats, associacions i en general, on poder desenvolupar els interessos de cada grup en benefici 
de tota la col.lectivitat. Apostem per enfortir el teixit associatiu com a eina per a poder treballar 
en xarxa i així poder millorar les activitats i serveis.  
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2.3.Enfortir el teixit associatiu de la ciutat per garantir la seva funció de transmissió i dinamització 
dels problemes i necessitats dels ciutadans. Reforçar el teixit associatiu ajustant-lo a les necessitats 
de la ciutat. 
 

− Adequar la seu de Trinijove com a centre obert infantil 
− Arranjar els locals del passadís de Trinitat Vella 
− Potenciar els serveis juvenils del centre Garcilaso com a “Espai Jove Garcilaso” 
− Impulsar el projecte per a la promoció acadèmica de l’alumnat gitano  

− Suport a l’associacionisme a través de xerrades informatives als barris de Bon Pastor i Baró 

de Viver  
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Agents econòmics i centres de coneixement 
“Economia que genera oportunitats per a tothom” 

 
 
 
 
 

 
 
3.2.Impulsar sectors emergents d’alt valor afegit i reforçar els sectors econòmics consolidats, 
establint Barcelona com a referent de qualitat. Des del sector sanitari i biomèdic, d’atenció social o 
el sector de les TIC, als sectors d’economia verda, els sectors energètics, el comerç o el turisme 
 

− Viver d’empreses de creació cultural al Canòdrom 
− Redactar el Projecte del nou mercat del Bon Pastor 
− Redactar el projecte del mercat de Sant Andreu 
− Pla d’impuls al comerç de proximitat 
− Pla de dinamització comercial als barris de Bon Pastor, Baró de Viver i Trinitat Vella 
− Impulsar el mercat de modelisme de La Sagrera 
− Impulsar el Projecte Sagrerart de dinamització comercial al barri de La Sagrera 

 
3.3. Generar les condicions per atraure capital per invertir a la ciutat. Cal desenvolupar polítiques 
efectives d'atracció de capital, tant amb la finalitat de captar capital financer per invertir en 
projectes d'empreses i emprenedors local com la voluntat d'atraure la instal·lació d'empreses 
estrangeres a la ciutat 
 

− Pla de millora i reactivació del polígon industrial del Bon Pastor 

3.5.Donar suport a pimes i autònoms, i promoure l’emprenedoria. Es tracta de crear un entorn 
més favorable a la creació i desenvolupament d’empreses mitjançant polítiques de recolzament a 
pimes i emprenedors, inclosos els emprenedors socials, accés a oficines i locals, ajuts i suport 
financer etc. 
 
 Viver d’empreses de creació al Canòdrom 

3.7.Fer de Barcelona la ciutat de la cultura, coneixement, creativitat i ciència generant un entorn 
favorable per atraure i retenir talent. Creativitat, cultura, educació i recerca i investigació són 
accents d’un mateix objectiu. Volem crear una ciutat i una societat basades en el coneixement com 
a un dels motors de progrés econòmic i social de Barcelona, i abordar-lo des de la col·laboració amb 
les institucions  i entitats de ciutat i amb visió metropolitana. 
 

− Impulsar els programes del Districte de creació artística, completant el projecte de la Fabra 
i Coats 

Tenim el repte, en aquest mandat, de treballar per donar suport a aquelles activitats que més ho 
necessiten, com ara el comerç de proximitat, el comerç de barri. I millorarem i impulsarem el 
polígon del Bon Pastor per a que adquireixi l’ estatus que es mereix com a l’únic polígon 
industrial de la ciutat de Barcelona, i fomentarem la creació d’un barri híbrid, on es viu i es 
treballa. També farem una aposta decidida per situar-nos com a referent de la indústria de la 
creació cultural.  
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Habitat Urbà 
“Un model de ciutat saludable que integri plenament medi ambient, urbanisme, 

infraestructures i TIC” 
 
 
 
 
 

 
 
4.1.Promoure la renaturalització de la ciutat i el desenvolupament dels connectors verds. Ampliar 
el verd urbà i protegir els espais lliures com un element d’estructuració de la ciutat 
 

− Repensar l’ús del parc de la Trinitat Vella 
− Reurbanitzar la zona verda de carrer de Tucuman i Beat Domenech Savio 
− Arranjar el clavegueram al barri de Baró de Viver 
− Estudi per a la reordenació de l’av. Meridiana 
− Pla de carril bici del districte 
− Arranjar els jardins de la casa Bloc 
− Reordenació i millora de la plaça del Canòdrom 
− Substituir els tarongers de la pl. Massadas 
− Estudi per a la reordenació del carrer Gran de Sant Andreu, entre la plaça Mossen Clapés i 

la rambla de Fabra i Puig. 
− Millorar els jardins de la plaça Cardenal Modrego 
− Substitució progressiva dels tarongers a diferents carrers del districte. 

 
4.2.Garantir l’excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arquitectura de qualitat. 
Assegurar un disseny urbà de qualitat fent èmfasis en la regeneració dels barris  de la ciutat, donant 
prioritat al manteniment dels actuals equipaments públics i fent de la ciutat un escenari de la 
pràctica esportiva i una ciutat sense barreres 

 
− Reurbanitzar la plaça de la Mainada 
− Reurbanització del pg. De Santa Coloma 
− Reurbanitzar els carrers de Flix, Orrius, Estadella i Llinars del Vallès 
− Impulsar el planejament de Casa Verònica 
− Arranjar la plaça Mossen Joan Cortines 
− Adequar els passos de vianants al barri de Bon Pastor i Baró de Viver 
− Finalitzar la urbanització de la 2a fase de les cases barates 
− Adequar definitivament l’edifici del Canòdrom 
− Reurbanitzar la plaça de l’Assemblea de Catalunya 
− Revisar i arranjar de manera integral les deficiències constructives de la biblioteca Marina 

Clotet  

El Districte de Sant Andreu es caracteritza pel seu caràcter heterogeni quant a idiosincràsia de 
barris. Són set barris diferents als quals volem dotar de qualitat. És per això que potenciarem les 
actuacions de millora de l’espai públic amb l’arranjament i reordenació de carrers i places i 
invertirem en manteniment i impuls al planejament que serveixi per a dotar els barris d’habitatge 
de protecció de qualitat. 
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− Accés al metro del Baró de Viver 
− Definir el contingut i desenvolupar el Pla equipaments de La Sagrera 
− Definir el contingut i desenvolupar el Pla equipaments del Canòdrom   
− Aprovar definitivament la reparcel.lació del sector del carrer Hondures  
− Reurbanitzar diversos carrers i places del districte 
− Reurbanitzar la darrera fase dels jardins d'Elx  
− Finalitzar les obres del centre cívic Caserna de Navas 
− Finalitzar les obres dels habitatges de la Caserna de Navas 
− Aprovar definitivament la modificació PGM per a la protecció del  Nucli antic Sant Andreu 
− Rehabilitar la cúpula de la parròquia Sant Andreu Palomar 
− Arranjar les voreres del carrer de Segre 
− Obtenir la cessió per a adequar l’edifici de l’antiga estació Sant Andreu Comtal  
− Urbanitzar els jardins Antoni Santiburció – Casernes Sant Andreu 
− Deconstrucció del mur del ptge. Torné 
− Pla de millora i manteniment de solars buits 
− Executar el PERI Lanzarote 
− Executar el PERI Madriguera 
− Executar urbanísticament la plaça de la Guineu  
− Impulsar el pla urbanístic Porta Trinitat 
− Impulsar el pla urbanístic Nord Trinitat 
− Renovar la plaça del mercat Felip II 

4.3.Impulsar una política mediambiental responsable, garantint la qualitat de l’aire i la 
sostenibilitat dels cicles   de l’aigua, de la matèria i l’eficiència energètica. Assolir els nivells òptims 
de qualitat ambiental com a base per conservar i esdevenir una ciutat saludable, garantir la qualitat 
de vida als ciutadans, i aconseguir un desenvolupament sostenible. 

 
− Pla per a la implantació de l’eficiència energètica. 
− Pla d’instal.lació de plaques solars i fotovoltaiques als equipaments municipals 
− Programa de promoció d’una gestió estalviadora del consum d’aigua 
− Substituir lluminàries per equips de baix consum 
− Adaptació física de la llera del riu Besòs 
− Collocar dispositius anti coloms a la plaça Massadas 
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Habitat urbà 
“Barris productius a velocitat humana en el si d’una ciutat hiperconnectada 

i d’emissions zero” 
 
 
 
 
 

 
4.5.Promoure l’accés a l’habitatge de qualitat i vetllar pel seu bon ús. Posar en marxa un conjunt 
de polítiques (incentius al lloguer, col·laboracions amb el sector privat, obtenció de sòl, suport a la 
rehabilitació,...)  per aconseguir que els ciutadans tinguin accés a un habitatge de qualitat. 
 

− Impulsar la construcció d’habitatge públic protegit en el marc del Pla Empenta: 
Casernes Sant Andreu, PERI Lanzarote-Residència, MPERI SECTOR Trinitat Vella i Trinitat 
Vella  

− Construir la 3a fase dels habitatges del Bon Pastor 
− Construir habitatges a la Fabra i Coats 
− Instal.lar cablejat o altres sistemes a les vivendes de Bon Pastor i Baró de Viver 
− Programa per a la unificació d'antenes de TV Rehabilitació  
− Instal.lar porters electrònics als edificis del Bon Pastor i Baró de Viver 
− Rehabilitar els elements comuns dels edificis  de Bon Pastor i Baró de Viver 
− Programa d’instal.lació i manteniment d’ascensors als edificis de Bon Pastor i Baró de 

Viver 
− Adequar l'aïllament tèrmic als edificis de Bon Pastor i Baró de Viver 

 
4.6.Promoure illes autosuficients i rehabilitació energètica urbana. Treballar en aconseguir 
autosuficiència energètica sostenible a la nostra ciutat, prioritzant les accions que ens permetin 
gaudir de més qualitat de vida i continuar sent competitius en el nostre model energètic, adoptant 
els principis de l’estalvi, l’eficàcia i l’eficiència per convertir-nos en un referent d’ excel·lència a nivell 
mundial. 

 
− Impulsar la instal.lació de la trigeneració al recinte de la Fabra i Coats 

4.7.Fomentar barris productius en els quals es viu i es treballa. Fomentar un model urbanístic 
basat en un equilibri entre la funció residencial, l’econòmica i la social en els barris. 

 
− Impulsar el desenvolupament del planejament al Torrent de l’Estadella dins del Pla de 

millora i reactivació del polígon industrial del Bon Pastor 

 
 

L’accés a l’habitatge de qualitat és una de les nostres prioritats així com impulsar programes 
d’ajudes a la rehabilitació dels edificis i a la instal.lació d’ascensors. La idea d’aconseguir barris per 
a viure i passejar fa que incidim en la millora de la mobilitat mitjançant la instal.lació de nous 
semàfors, crear nous camins escolars o millorar l’accessibilitat. També treballarem per donar a 
conèixer aquelles riqueses de cada barri que puguin resultar un atractiu urbà a l’encalç de la 
centralitat. 
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4.8.Millorar la mobilitat urbana amb sostenibilitat i garantint les mateixes oportunitats d’accés a 
tota la ciutat. Fomentar un nou model de mobilitat d’equilibri entre els diferents mitjans de 
transport, i que dona prioritat a la seguretat i al vianant. 
 

− Instal.lar un semàfor a la confluència dels carrers Palomar-Cinca  
− Instal.lar un semàfor al carrer Joan de Garay 
− Col.locar senyalització per a vianants als barris de La Sagrera, Bon Pastor i Baró de Viver 
− Fer un estudi de les condicions dels escocells dels arbres per millorar la mobilitat dels 

vianants. 
− Redactar un estudi per a implantar l’Area Verda als barris de La Sagrera i el de Congrès-

Indians 
− Arranjar l’espai públic de Casernes Sant Andreu 
− Arranjar la plaça i mobiliari infantil de Marià Brossa 
− Crear nous camins escolars 
− Millorar el Pla d’Accessibilitat del Districte 
− Pla de millora de l’estacionament de vehicles a la via pública 
− Instal.lar un ascensor a l’av. Meridiana, a l’alçada del pont de Sarajevo 

 
4.9. Impulsar nous atractors urbans, que generin centralitat a tots els districtes i distribuir el 
turisme a tota la ciutat. Es tracta d’aconseguir que tots els districtes disposin d’algun element 
emblemàtic d’atracció (com per exemple places, edificis representatius, estacions, etc.) que actuïn 
com a centres de referència i puguin generar al voltant activitat comercial, turística, etc. 
 

− Sant Andreu, Municipi Indià: promocionar la marca “municipi indià” als barris de Congrès-
Indians, Navas i La Sagrera. 

− Crear una ruta turística amb els indrets d’interès històric del districte   
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Recursos 
 
 
 
 
 
 

Millorarem l’eficiència per tal d’alliberar recursos mitjançant una millor planificació i control tant 
dels serveis, com de la intervenció a l’espai públic.  
 

 

El pressupost 
“D’una cultura de la despesa a una cultura del cost” 

 
 
5.3  Millorar l’eficiència, evitar duplicitats i alliberar recursos per altres programes prioritaris. 
Impulsar mesures de revisió i optimització de l'estructura, processos i serveis de l'Ajuntament, per 
tal d'incrementar l'eficiència i alliberar recursos 
 

− Millorar l’eficiència dels serveis municipals 

− Pla de millora de la intervenció a l’espai públic 

− Pla de millora de la gestió dels locals municipals del districte 

− Establir els pactes de relació i compromisos dels diferents titulars dels edificis de la Fabra i 

Coats 

 
5.4  Promoure la cultura del resultat i d’austeritat de la despesa. Aplicar rigor i austeritat en la 
despesa incorporant criteris de competitivitat i productivitat en la gestió, i eliminant tot allò que no 
respongui a objectius i resultats concrets 
 

− Pla de racionalització de la despesa en infraestructures 
− Mapa del districte de preses de llum fixes 
− Pla integral de manteniment preventiu dels edificis del districte 

 

 


