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El segle XXI ens demana que afrontem els reptes i les oportunitats
que Barcelona té davant seu des dels barris. Més que mai. Perquè els barris
són el primer àmbit d’identificació de la ciutadania, l’espai més proper
que ens desperta el sentiment de pertinença a la nostra ciutat. 

És per això que l’any 2009 hem continuat treballant amb fermesa per adaptar
la nostra organització de manera que puguem atendre millor les necessitats
dels 73 barris de la ciutat. En són bona mostra la creació de la figura del tècnic
de barri i l’impuls que hem donat als consells de barri. Instruments, tots dos,
que ens ajuden a escoltar de ben a prop la veu de la gent, les opinions
i les propostes dels veïns i de les veïnes, de les entitats. Precisament perquè
els veïns i les veïnes, com també el ric teixit associatiu de cada barri, són
els que el coneixen millor i saben quins són els seus anhels i quines les seves
potencialitats. 

I, sobretot, el millor exemple de la voluntat de l’Ajuntament per millorar la
qualitat de vida dels barcelonins i barcelonines a cadascun dels barris és l’esforç
inversor que s’ha fet durant el 2009, malgrat que ha estat un any profundament
marcat per les conseqüències d’una crisi econòmica d’abast global. Això ens
ha permès inaugurar nous equipaments i serveis, dur a terme un gran nombre
d’obres que han transformat molts carrers de la ciutat, i ser al costat de
les persones més vulnerables en aquests moments difícils. 

De nou s’imposa la manera de fer que sempre ha caracteritzat Barcelona:
construir amb la participació de tothom. És així com anem progressant en
aquest projecte comú i constant que és la nostra ciutat. És així com demostrem
la nostra aposta per la governança des de la proximitat.   
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Amb l’objectiu d’assegurar una major proximitat de les accions municipals,
l’equip de govern ha plantejat un nou model de gestió territorial en què
es potencia la territorialització de les politiques centrals, es reforça l’estructura
dels districtes i s’aprofundeix en la configuració dels barris per a un millor
i més eficient servei.

El nou model de gestió territorial s’ha configurat com un projecte específic
dins del Pla Barcelona 2.0, s’ha desenvolupat i implantat al llarg d’aquest any
2009 i s’ha concretat en tres àmbits:

• Potenciar la funció directiva dels districtes, tot reforçant les seves atribucions
de planificació i de direcció. La nova estructura organitzativa de les gerències
de districte ha implicat transformar la norma organitzativa dels districtes de
l’any 1993 i s’ha completat amb un Comitè Executiu de Districte. 

• Identificar serveis que es prestaven des del districte per tal de fer-ho de
forma descentralitzada des dels sectors amb l’objectiu d’aconseguir sinèrgies
i una homogeneïtat de criteri per a tota la ciutat, la qual cosa ha comportat
canvis en l’estructura organitzativa de les gerències sectorials. Cal destacar tres
d’aquests serveis: els centres de serveis socials, les oficines d’atenció al ciutadà
i l’oferta esportiva de les instal·lacions amb abonats. En la mateixa línia s’han
desenvolupat altres projectes de transformació, com la posada en marxa a
BIMSA d’una direcció específica que doni suport als territoris que no disposen
d’empresa de projectes i obres per tal d’assumir el rol de proveïdor integral
de serveis.

• Crear la figura del tècnic/a de barri que ha de permetre obtenir impacte de
gestió operativa a escala de barri, és sens dubte una de les propostes cabdals
dins del nou model de gestió territorial per aconseguir assegurar la proximitat
de l’Ajuntament al territori i al ciutadà.

Per desenvolupar polítiques públiques de proximitat i convivència s’han
impulsat els consells de barri, la regulació dels quals ha entrat en vigor a
l’octubre de 2009, amb les aportacions d’entitats i dels veïns i veïnes. A partir
de l’anàlisi de la seva realitat (diagnosi) cada Consell ha de confeccionar un pla
de futur que marqui les principals línies estratègiques del seu territori en la
propera dècada. Els plans de futur dels 73 barris de la ciutat es concretaran,
al llarg del 2010, en mesures de treball i dotaran a cada territori d’una major
identitat en el marc del conjunt de la ciutat. 

Tot aquest procés ens ha de permetre parlar d’una «ciutat llegida a escala de
barri», una ciutat més propera que dóna resposta a una demanda de proximitat
i de reconeixement de les societats avançades. Una proximitat entesa com
atenció a les necessitats i preocupacions més immediates dels ciutadans,
una proximitat en el sentit estrictament físic d’apropar els serveis a la població,
o una proximitat en el sentit polític de subsidiarietat, de transparència i de
participació dels ciutadans en les decisions que els afecten més directament.

15

Presentació

Andreu Puig i Sabanés
Gerent municipal





17

Ajuntament de Barcelona
2009 Memòria de Gestió Territorial
La Barcelona dels Barris

Per descentralitzar la gestió i la
participació ciutadana i aplicar una
política que corregeixi els desequilibris
de les diverses zones de la ciutat,
des del 1984, Barcelona està dividida
en 10 districtes: Ciutat Vella, Eixample,
Sants-Montjuïc, les Corts, Sarrià-Sant
Gervasi, Gràcia, Horta-Guinardó, Nou
Barris, Sant Andreu i Sant Martí.
En aquests darrers anys, la vocació
del govern municipal ha estat augmentar
la proximitat en les accions municipals,
tot replantejant el model de gestió
territorial. Per assolir aquest objectiu,
s’ha potenciat la territorialització
de les politiques centrals, s’ha reforçat
l’estructura dels districtes i s’ha aprofundit
en el contingut dels 73 barris de la ciutat.
L’ampliació de la seva autonomia
ha comportat la creació del Comitè
Territorial, amb la funció de coordinar
l’actuació dels districtes, que tenen
competències en qüestions com ara
l’urbanisme, la via pública o el
manteniment d’infraestructures.

El barri, el cor del districte

El barri és l’espai de coneixement mutu
que els veïns i veïnes comparteixen i on
s’interrelacionen. Per tal de fomentar-hi
la cohesió social, s’ha facilitat l’accés
als diferents serveis i equipaments, que
cal que siguin de qualitat, i s’ha mantingut
un diàleg constant entre l’Administració
i la ciutadania. La incorporació, al mes de
setembre, de la figura de Tècnic de barri,
juntament amb la de Conseller de barri,
ha de permetre aproximar i millorar
aquesta comunicació.
Alhora, s’han impulsat els Consells
de barri com a màxims òrgans de
participació i de proximitat en totes
les qüestions referents al barri. Tot i
que aquests Consells ja existien en tres
districtes de Barcelona, l’Eixample, Gràcia
i Sant Andreu, ha estat a partir del 28
d’octubre de 2009 que s’han constituït en
tots els barris de la ciutat. Cada Consell,
al seu torn, establirà un Pla de futur que
marcarà les principals línees estratègiques
a seguir en la propera dècada.

Òrgans de govern

L’òrgan de representació política
territorial i de participació col·lectiva és
el Consell del Districte. Els consellers que
en formen part són nomenats en funció
dels vots aconseguits en la demarcació
del districte pel partit polític al qual
pertanyen.
El Consell del Districte té com a president
un regidor, nomenat per l’alcalde, que
modera les sessions plenàries i ostenta
la seva representació. A les sessions del
Consell també hi prenen part el regidor
del districte, que ostenta les
competències executives del districte,
i els regidors adscrits al territori pels
grups municipals, nomenats per l’alcalde
com a representants del plenari municipal
i que, tant un com els altres, hi actuen
amb veu però sense vot.
Una de les atribucions del Consell
del Districte és l’aprovació del Programa
d’Actuació del Districte (PAD) de cada
mandat. Les sessions públiques del
Consell del Districte són preparades per
la Junta de Portaveus que està formada
pel regidor del districte i els portaveus
dels grups polítics que hi són presents.
El cap polític executiu és el regidor
del districte, que dirigeix l’administració
i el personal del districte, n’inspecciona
les obres i els serveis, atén la Direcció
dels serveis municipals i fomenta les
relacions entre l’Ajuntament i els
moviments socials i ciutadans. El regidor
del districte designa els consellers del
Consell que, amb ell, integren la Comissió
de Govern i que l’assisteixen en la seva
funció de director del districte. Aquesta
comissió es reuneix una vegada al mes
en sessions ordinàries.
D’altra banda, a efectes informatius
i de participació ciutadana, es creen
les comissions consultives de govern,
permanents o no en funció dels
assumptes a tractar. Juntament amb
aquests òrgans polítics, funcionen les
gerències executives de districte, dirigides
per un gerent nomenat per l’alcalde,
encarregades de dur a terme les línies
fixades pels òrgans polítics i de gestionar
i coordinar els serveis.

La Barcelona
dels Barris
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La Barcelona dels Barris

Els barris de Barcelona

Mapa

1

1. El Raval
2. El Gòtic
3. La Barceloneta
4. San Pere, Santa 

Caterina i la Ribera
5. Fort Pienc
6. Sagrada Família
7. Dreta de l’Eixample
8. L’Antiga Esquerra

de l’Eixample
9. La Nova Esquerra

de l’Eixample
10. Sant Antoni
11. El Poble-sec
12. La Marina del Prat

Vermell
13. La Marina de Port
14. La Font de la Guatlla
15. Hostafrancs
16. La Bordeta
17. Sants-Badal
18. Sants
19. Les Corts
20. La Maternitat 

i Sant Ramon
21. Pedralbes
22. Vallvidrera, Tibidabo 

i les Planes
23. Sarrià
24. Les Tres Torres
25. Sant Gervasi-La Bonanova
26. Sant Gervasi Galvany
27. El Putget i Farró
28. Vallcarca i els Penitents
29. El Coll

30. La Salut
31. Vila de Gràcia
32. Camp d’en Grassot 

i Gràcia Nova
33. El Baix Guinardó
34. Can Baró
35. El Guinardó
36. La Font d’en Fargues
37. El Carmel
38. La Teixonera
39. Sant Genís dels Agudells
40. Montbau
41. La Vall d’Hebron
42. La Clota
43. Horta
44. Vilapicina i Torre Llobeta
45. Porta
46. Turó de la Peira
47. Can Peguera
48. La Guineueta
49. Canyelles
50. Roquetes
51. Verdum
52. La Prosperitat
53. Trinitat Nova
54. Torre Baró
55. Ciutat Meridiana
56. Vallbona
57. Trinitat Vella
58. Baró de Viver
59. Bon Pastor
60. Sant Andreu
61. La Sagrera
62. El Congrés i els Indians
63. Navas

64. El Camp de l’Arpa del Clot
65. El Clot
66. El Parc i la Llacuna 

del Poblenou
67. La Vila Olímpica 

del Poblenou
68. El Poblenou
69. Diagonal Mar i el Front 

Marítim del Poblenou
70. El Besòs i el Maresme
71. Provençals del Poblenou
72. Sant Martí de Provençals
73. La Verneda i la Pau
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L’E

LES CORTS

SARRIÀ-SANT
GERVASI

C
V

SANTS-MONTJUÏC

2009

2 L’EIXAMPLE

3

➞ Trasllat i ampliació
de l’escola
bressol
Collserola

➞ Més de 5 km
de carrers
reurbanitzats
als diferents barris
del Districte

➞ 603 nous
apartaments
per a joves
Bronze-Coure,
Química, 2-18,
Mare de Déu del
Port, Sant Eloi,
Promoció Polvorí

SANTS-MONTJUÏC

4

➞ 123.481 m2

de carrers
reurbanitzats
als tres barris
del Districte

➞ 4.065 llars
ateses pel Servei
d’Atenció
Domiciliària,
un increment
d’un 47,60 %

➞ Increment

d’un 23,70 %
d’assistents als
cursos i
espectacles
dels centres cívics

LES CORTS

5

➞ 1 nova
escola bressol
municipal,
EB Can Canet

➞ 3 nous
espais verds
Parc de Joan
Reventós i
Portolà

➞ Preservació
dels Nuclis
Antics ARI
(Àrea de
Rehabilitació
Integral)

SARRIÀ-SANT GERVASI

1 CIUTAT VELLA

➞ 3 nous
equipaments:
CEM Parc de
la Ciutadella, Casa
dels Entremesos i
Centre de Serveis
Socials del Raval

➞ 15 actuacions
d’urbanisme
preventiu

➞ Gestió de
l’impacte
del turisme
(decret de control
horari, ús turístic dels
habitatges, campanya
de souvenirs…)

➞ 1 nova
escola bressol
municipal,
La Fassina

➞ 2 nous
interiors
d’illa recuperats:
Laura Albéniz,
Antiga d’Horta

➞ Reurbanització

de 80.880 m2

de carrers:
Gran Via, Comte
d’Urgell, Lepant,
Entença, Calàbria,
Pg. de Sant Joan



IXAMPLE

GRÀCIA

HORTA-GUINARDÓ

NOU BARRIS

SANT ANDREU

SANT MARTÍ
CIUTAT
VELLA

6

➞ 1 nova
escola bressol
municipal,
EB Galatea

➞ 2 noves
escales
mecàniques
reversibles

➞ 6.000 m2

més per als
vianants amb
la remodelació
de la Pl. Lesseps

GRÀCIA

10SANT MARTÍ

9SANT ANDREU

8

➞ 1 nova
biblioteca
Zona Nord

➞ Plans
d’ocupació
Afavorint durant
cicles de 6 mesos
a 113 persones
amb dificultats
per incorporar-se
al mercat laboral

➞ Audiència
de nens i
nenes amb la
participació
d’11 centres
d’ensenyament

NOU BARRIS

7

➞ 81 habitatges
assistits per
a gent gran
al barri de la
Vall d’Hebron

➞ Enderroc del
viaducte i nova
urbanització
de la Ronda
del Guinardó
de més de

51.000 m2

➞ Noves escales
mecàniques i
ascensors com el
situat entre el carrer
de Lisboa i la Rambla
del Carmel salvant un
desnivell de 16 m

HORTA-GUINARDÓ

➞ 1 nova
biblioteca
a la Sagrera

➞ 722 noves
places
d’aparcament
gratuït

➞ El Canòdrom
es converteix
en equipament
cultural

➞ Gespa
artificial als 4
camps de futbol:
FC Júpiter,
Maresme, Sant
Martí i El Clot de
la Mel

➞ Noves
Zones 30 als
barris del Clot,
Camp de l’Arpa
del Clot, La
Verneda i la Pau
i Sant Martí de
Provençals

➞ Can Saladrigas,
d’antiga fàbrica
tèxtil a equipament
del Poblenou:
Biblioteca Poblenou-
Manuel Arranz
Centre d’Imatgeria
Festiva de la ciutat
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Districte de Ciutat Vella

El Districte de Ciutat Vella és un laboratori
per a la resta de la ciutat que
tradicionalment ha tingut i té el repte
d’innovar, dissenyar polítiques i gestionar
programes i accions per donar respostes
a la successió continuada d’esdeveniments
i fenòmens de la nostra societat que
incideixen primer, i amb més intensitat,
en el nostre territori. Aquest any ha estat
especialment intens. Les actuacions
prioritàries han tingut com a eix conductor
la implementació dels serveis de proximitat
amb la consolidació del nou model
d’organització basat en els barris. 

Millorar l’espai públic, desenvolupar
noves eines orientades a la prevenció
de conflictes i a garantir la seguretat
de les persones, continuar incrementant
la qualitat dels serveis i de la xarxa
d’equipaments i restablir l’autoritat
administrativa, han estat els objectius
principals de les actuacions que s’han dut
a terme. Paral·lelament, s’ha desenvolupat
l’adequació de l’organització
administrativa del Districte al nou model
de gestió municipal i s’ha fet un important
esforç en la gestió d’obra pública, ja que
a les obres planificades des del Districte
s’hi han sumat les promogudes a través
del Fons Estatal d’Inversió Local.

Cohesió social i atenció 
a les persones

Educació
S’està completant el mapa escolar tot
millorant-ne les instal·lacions i l’oferta. 

S’han fet obres de rehabilitació als
següents centres educatius:

• CEIP Collaso i Gil. 
• CEIP Drassanes.
• CEIP Castella.
• CEIP Rubén Darío.
• IES Miquel Tarradell.
• CEIP Pere Vila.
• IES Pau Claris.
• CEIP Parc de la Ciutadella. 

D’altra banda, s’està construint una
escola d’educació infantil i primària
al carrer de Rull, 11 i l’EBM Puigmal es
traslladarà a l’antic Palau Alòs, actualment

en rehabilitació, i es construirà un nou
edifici on es traslladarà el CEIP
Mediterrània. 

• ««TTeemmppss ddee bbaarrrrii,, tteemmppss eedduuccaattiiuu
ccoommppaarrttiitt»».. S’ha engegat al barri de la
Barceloneta aquest projecte que impulsen
la Regidoria d’Usos del Temps, l’IMEB i la
Fundació Jaume Bofill.

• PPllaa eedduuccaattiiuu dd’’eennttoorrnn ddeell RRaavvaall. S’ha
donat continuïtat al Pla alhora que suport
als projectes impulsats per la Xarxa 0-18
(adreçats a infants i joves de 0 a 18 anys),
els quals han estat prioritaris per a la
campanya de subvencions a l’educació
que n’ha subvencionat 142.

• DDiivvuullggaacciióó ddeell ssiisstteemmaa eedduuccaattiiuu.. Un
dels factors més importants que incideix
en la cohesió social és la feina feta des
de l’àmbit escolar i educatiu, per això
s’han potenciat les AMPA per fomentar
la participació dels pares en la gestió
dels centres i s’han organitzat tallers de
llengües i xerrades per donar a conèixer
el sistema educatiu. 

• TTeemmppss lllliiuurree.. S’ha continuat amb la
dinamització dels casals infantils i amb
la campanya de vacances d’estiu dirigida
a infants i joves. També ha estat important
el Projecte Franja dirigit a l’aprofitament
del temps lliure de nois i noies. 

Habitatge
• SSeerrvveeii ddee mmeeddiiaacciióó.. S’ha continuat

comptant amb un servei de mediació
i assessorament en els problemes més
apressants relacionats amb l’habitatge,
especialment en aquells incidents on ha
estat necessari un seguiment més proper.
S’ha gestionat la mediació de 24 casos,
dels quals 15 s’han iniciat al llarg de l’any.
[Vegeu taula 1.1]

En el marc del conveni de l’Ajuntament
de Barcelona amb la Fiscalia Superior
de Justícia de Catalunya per als casos
d’assetjament immobiliari, el servei de
mediació ha estudiat 10 casos, dels quals
4 finalment han estat denunciats.

• RReegguullaacciióó ddee ll’’úúss ttuurrííssttiicc dd’’hhaabbiittaattggeess..
S’ha continuat amb la implementació de la
Mesura de Govern i aquest any ha finalitzat
la tramitació dels expedients de llicències
de canvi d’ús que empara l’activitat
d’habitatges d’ús turístic (HUT). Així mateix,
s’ha continuat amb la tasca d’inspecció
per tal de tancar aquells HUT que operaven

Ciutat Vella és el primer Districte
de Barcelona i té com a característica
principal la seva condició de centralitat
històrica i d’emplaçament territorial.
Amb una superfície de 449,43 ha és,
després de Gràcia, el Districte més petit
de la ciutat. Ocupa un 4,5 % del terme
municipal i té una població de més
de 111.000 habitants. 
Ciutat Vella engloba quatre barris,
el Raval, el Gòtic, el barri de Sant Pere,
Santa Caterina i la Ribera, que formen
el nucli històric central, i el barri
de la Barceloneta.
Al sud, hi trobem la Barceloneta, el barri
més jove, creat a mitjan segle XVIII amb
la intenció de reallotjar els desplaçats
de la Ribera per la construcció de la
Ciutadella; a ponent, el Raval, nascut
a partir dels camins rurals d’extramurs
de la ciutat i que va ser el bressol de
la Revolució Industrial del segle XIX;
al centre, el Gòtic, la manifestació
urbana més antiga de Barcelona;
i, a llevant, Sant Pere, Santa Caterina
i la Ribera, les extensions medievals
de la ciutat. 
El territori urbà de Ciutat Vella és un
punt neuràlgic i vital, referent de tota
la ciutat per la confluència de les
realitats veïnals dels seus quatre barris.
Les relacions que s’hi donen no
s’entenen sense la barreja de
les aportacions del passat amb
les actuacions del present.

Ciutat Vella

Regidora: 
Ima. Sra. Itziar González i Virós 

Gerent: 
Sra. Mercè Massa i Rincón



sense llicència. Se n’han inspeccionat 252,
dels quals 144 han rebut l’ordre de
cessament i se n’han precintat 15. Des de
l’aprovació de la Mesura de Govern en total
han estat 730 els habitatges que han deixat
d’operar sense llicència. Actualment, hi ha
un parc de 653 habitatges d’ús turístic
que compten amb la pertinent llicència
i que, per tant, operen legalment.

Serveis socials i salut pública
Aquest any ha suposat un esforç molt
important per als serveis socials per tal
de poder atendre l’increment de demanda
de prestacions socials fruit de la situació

socioeconòmica actual. En relació a l’any
anterior, el nombre de persones ateses
ha augmentat un 11,9 %. 

El Centre de Serveis Socials de la
Barceloneta ha estat pioner en posar en
marxa el nou model d’atenció dels serveis
socials bàsics a la ciutat de Barcelona.
L’atenció de primer nivell, la més pròxima
als ciutadans, és la prioritat en matèria
de política social.

El desenvolupament de la Llei de
promoció de l’autonomia personal
i atenció a les persones en situació de
dependència és un dels reptes principals
per als serveis socials. [Vegeu taula 1.2]
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Implementació de la Llei de promoció de l’autonomia personal 
i atenció a les persones en situació de dependència 2009

Centre de Serveis Nombre sol·licituds Nombre sol·licituds Total nous PIA + Modif. Nombre PIA pendents
Socials (CSS) PIA registrades enviades CSSB PIA d’elaboració
Barceloneta 409 447 166 191 42
Casc Antic 563 443 147 156 40
Raval Sud 330 332 83 85 33
Raval Nord 402 310 105 111 57
Gòtic 302 260 90 101 57
Total 2.006 1.792 591 644 229

PIA: Programa Individual d’Atenció.

Taula

1 2

Gestió en temes relacionats amb la problemàtica d’habitatge 2009

Assessoraments 884
Lloguer 741
Comunitats de propietaris 41
Propietaris 102

Expedients formalitzats 63
Lloguer 63
Comunitat de propietaris 0
Propietaris 0

Assessoraments específics 369
Assessoraments legals 286
Assessoraments tècnics 53
Altres assessoraments en emergències socials 30

Programa de mediació 24
Expedients formalitzats 15

- En curs 13
- Tancats 2

Casos en estudi 9

Taula

1 1
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• SSeerrvveeiiss aall tteerrrriittoorrii.. La Mesura
de Govern «Els barris de Barcelona»
contempla el barri com un espai de
convivència, de proximitat i participació.
El nou model de gestió territorial de
l’Ajuntament ha possibilitat la creació
de la Direcció de Serveis al Territori,
de la qual en depèn la nova figura
de tècnic de barri, que és el referent
i l’enllaç entre el ciutadà i els serveis
municipals, i la Secretaria Tècnica de
Prevenció per als temes de competència
tècnica. Al setembre s’incorporaren a
la Direcció de Ciutat Vella set tècnics de
barri i una secretària tècnica de prevenció,
tots ells provinents d’un procés
de selecció dut a terme per Recursos
Humans.

Promoció ciutadana 
i cultural

Dones
• CCoonnsseellll ddee ddoonneess ddee CCiiuuttaatt VVeellllaa..

El consell va organitzar al març diferents
actes per commemorar el Dia de la dona
treballadora. Es van celebrar 51 activitats,
a les quals van assistir un total de 6.754
persones. Així mateix, es va promoure
l’edició del llibret Xarxa de pensaments
que recollia les reflexions d’alguns
ciutadans contra la violència vers
les dones. 

• VViioollèènncciiaa ddee ggèènneerree.. El 25 de
novembre es va celebrar a la seu
del Districte una concentració contra
la violència de gènere i el passi
del documental Quan manquen
les dones al qual van assistir-hi 40
persones. També es va celebrar una
jornada formativa contra la violència
organitzada conjuntament amb el Punt
d’informació i atenció a les dones (PIAD)
de Ciutat Vella amb una assistència de
37 participants.

Esport
S’han treballat els esports com una eina
de salut i d’integració social. L’objectiu
és que els nens i nenes aprenguin els
principis que transmet l’esport: hàbits
saludables, treball en equip, respecte,
superació. 

També hem continuat la promoció de
l’esport entre la població adulta i la gent
gran. En col·laboració amb l’Institut
Barcelona Esports, l’Agència de Salut
Pública i el Consorci Sanitari, estem
promocionant el Pla Barcelona activitat
física i salut i les activitats esportives
en els casals de gent gran.

Dinamització comercial
En suport a la dinamització comercial,
impulsada a través dels eixos i
associacions de comerciants, s’han dut
a terme les següents activitats:

• PPaassssaarreell··lleess ddee mmooddaa aall ccaarrrreerr..
Organitzades al bell mig de la Rambla
pels Amics de la Rambla i a l’avinguda
Portal de l’Àngel per Barnacentre.

• CCaammppaannyyaa ddee NNaaddaall.. Recollida de
joguines, cantades de nadales, concerts,
etc.

• CCaammppaannyyaa ««LLaa RReeiiaall ééss mmoouu»..
Presentació d’un projecte de
dinamització comercial i cultural
impulsat per l’Associació d’amics
i comerciants de la plaça Reial que
ha comptat amb la col·laboració
del Districte i de l’ICUB.

• JJoorrnnaaddeess ddee ccoommeerrçç ii aaccttiivviittaattss aall
ccaarrrreerr.. Per exemple, «Nits de Lluna Plena»
als carrers de la Lluna, de Guifré i de Lleó,
i comerç als carrers del Bonsuccés
i d’Elisabets.

• CCiirrccuuiittiissmmee GGòòttiicc SSuudd.. Creació
d’una nova associació d’emprenedors
i comerciants sota la denominació
de Circuitisme Gòtic Sud, que reuneix
els comerços dels carrers de Lledó,
de Viladecols, la plaça dels Traginers, etc.

• FFeeddeerraacciióó ddee ccoommeerrcciiaannttss ddee SSaanntt
PPeerree.. S’ha tornat a posar en marxa
aquesta federació que engloba els
comerços dels carrers de Sant Pere Més
Alt, Sant Pere Mitjà i Sant Pere Més Baix.

Participació ciutadana
El Districte ha donat continuïtat als espais
que permeten el diàleg i la cooperació
amb els veïns i veïnes. A més dels espais
formals, s’han mantingut les comissions
de treball que permeten fer el seguiment
d’un projecte concret i es dissolen
un cop finalitzat o normalitzat.
En destaquem:



• El grup de seguiment de la Mesura
de Govern sobre apartaments turístics.

•• La comissió de seguiment de Folch
i Torres.

• La comissió de seguiment del Born.
• Així mateix, s’ha mantingut la

participació generada al voltant del Pla
de barris de la Barceloneta i s’han
finalitzat els processos de participació
de la definició d’un model d’equipament
per al Pou de la Figuera.

• Cal esmentar també el procés de
participació en la revisió del Pla especial
d’establiments de pública concurrència,
hoteleria i altres activitats de Ciutat Vella
que ha volgut incorporar-hi les
aportacions de les diferents entitats
veïnals i dels comerciants.

• També cal esmentar la creació
d’un grup de treball per al Pla estratègic
de turisme de Barcelona per tal
d’incorporar-hi la visió del Districte.
La Comissió Ciutat Vella es va constituir
el 12 de maig, és de caràcter permanent
i la seva configuració és representativa
dels grups polítics, del veïnat, dels agents
econòmics (comerç, restauració, serveis
turístics, etc.), culturals i tècnics
municipals.

• CCoonnsseellllss ddee bbaarrrrii.. Es van programar
sessions informatives per a entitats i veïns
a cada un dels barris, per explicar-los
lafinalitat d’aquest nou òrgan de
participació ciutadana que es constituirà
en breu.

Urbanisme, obres i espai
públic

L’empresa Foment de Ciutat Vella, SA,
encarregada de les actuacions
urbanístiques al territori, va finalitzar les
actuacions en els equipaments públics
següents:

• CCoommpplleexx eessppoorrttiiuu mmuunniicciippaall PPaarrcc ddee llaa
cciiuuttaaddeellllaa. Construcció d’aquest complex
situat dins dels límits del Parc de
la Ciutadella.

• ««CCaassaa ddeellss EEnnttrreemmeessooss»».. Rehabilitació
integral de l’edifici municipal situat
a la plaça de les Beates, 5.

• CCeennttrree ddee SSeerrvveeiiss SSoocciiaallss ddeell RRaavvaall..
Rehabilitació integral de l’edifici situat

al carrer del Carme, 101-109, per al nou
emplaçament del Centre de Serveis
Socials. 

• MMaarrttiinnaa CCaasstteellllss.. Urbanització de l’espai
públic exterior a l’absis de la capella
de Sant Llàtzer. 

• XXaarrxxeess ssuubbmmiinniissttrraammeenntt.. Desviament
de les xarxes de subministrament
de serveis a l’àmbit de la plaça de la
Gardunya i els seus voltants i del mercat
de la Boqueria. 

• BBiibblliiootteeccaa AAnnddrreeuu NNiinn.. Adequació
d’aquesta biblioteca del barri Gòtic.

• OOffiicciinneess mmuunniicciippaallss.. Rehabilitació per
a ús administratiu i d’oficines municipals
de l’edifici situat al carrer de la Ciutat, 3.

Les actuacions que a l’acabament de
l’exercici es trobaven en fase d’execució
són: 

• PPaallaauu AAllòòss.. Reforma d’aquest palau
com a equipament social multifuncional,
situat al carrer de Sant Pere Més Baix,
55.

• MMuusseeuu PPiiccaassssoo.. Construcció d’un edifici
independent annex al Museu.

• OOffiicciinnaa IInntteeggrraall ddee llaa SSeegguurreettaatt SSoocciiaall..
Construcció de l’edifici destinat
a oficines al carrer de l’Arc del Teatre,
63-65.

• CCeennttrree CCíívviicc PPaattii LLlliimmoonnaa.. Adequació
interior d’aquest centre i rehabilitació
de l’edifici del carrer de Regomir, 7. 

• LLaa SSeeccaa.. Rehabilitació d’aquest antic
edifici com a nou centre cultural.

• CCoonnssttrruucccciióó dd’’hhaabbiittaattggeess pprrootteeggiittss
ii eeqquuiippaammeennttss ccooll··lleeccttiiuuss al carrer
de la Reina Amàlia, 31-33. 
• OOffiicciinnaa TTèèccnniiccaa ddee llaa BBaarrcceelloonneettaa..

El setembre del 2009 es va inaugurar
l’Oficina Tècnica de la Barceloneta com
a espai de mediació amb els veïns per
tal de desenvolupar la trentena de
programes del Pla de Barris que han
de transformar el barri. En els tres
primers mesos es van atendre més
de 250 consultes de veïns i es van posar
en marxa 47 estudis de viabilitat per a
la reforma d’immobles, que ja han generat
15 expedients. Les subvencions per
a les reformes d’habitatge poden arribar
al 100 % en casos individuals, segons
les condicions socials i econòmiques,
i per a les comunitats de veïns són
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del 60 % per a edificis no catalogats
i del 70 % per a immobles que sí que
ho estiguin.

Espai públic 
Amb l’objectiu de garantir que a l’espai
públic s’hi desenvolupi la vida veïnal en
equilibri amb la condició de centralitat,
durant l’any s’han desenvolupat una sèrie
d’intervencions puntuals en el disseny
urbanístic per donar valor a l’autèntica
funció dels elements urbans i atenuar-ne
els mals usos. Entre les actuacions més
destacades cal esmentar la instal·lació
de bancs individuals amb reposabraços
a la Rambla del Raval, la col·locació d’una
rampa a la cantonada de la Rambla amb
el carrer de Santa Mònica i la instal·lació
de peces metàl·liques a l’ampit de les
finestres del Poliesportiu Can Ricart
per evitar-ne un ús inadequat. 

• TTaauullaa TTèèccnniiccaa IInntteerrddeeppaarrttaammeennttaall ddee llaa
RRaammbbllaa.. El dia 5 de febrer es va constituir
la Taula Tècnica Interdepartamental de la
Rambla que començava amb una primera
fase d’estudi i valoració de les actuacions
a realitzar. La segona sessió, el 2 d’abril,
va servir per validar les quaranta accions
que es desenvoluparan al llarg de 2010
i 2011 i que s’emmarquen en els següents
eixos:

• Eix configuració física-mediambiental. 
• Eix mobilitat.
• Eix cultural. 
• Eix comercial. 
• Eix seguretat i autoritat administrativa. 

• DDeeccrreett dd’’hhoorraarriiss.. Davant els perjudicis
que algunes activitats en horari nocturn
generen a la població resident
i a l’activitat econòmica sostenible i
normalitzada, el Districte, mitjançant un
Decret d’alcaldia, va restringir els horaris
nocturns per a determinats establiments
comercials que obren fora de l’horari
general (Llei d’horaris dels establiments
comercials). El decret afecta a autoserveis
polivalents inferiors a 150 m2, plats
preparats i alimentació personalitzada.
La limitació horària es va establir entre
les 00:00 h i les 07:00 h. El Districte
també ha decretat, per la generació de
molèsties, la limitació horària per a un

altre establiment de tipologia diferent
a la recollida en el Decret. D’un total de
302 establiments afectats, se n’ha obert
expedient sancionador a 25 per no
complir amb la restricció fixada.

• CCaammppaannyyaa ssoouuvveenniirrss.. S’ha continuat
amb la campanya d’inspecció i control
per tal de fer complir el Pla especial
d’ordenació d’establiments destinats a la
venda de souvenirs. Aquest Pla, en vigor
des del mes d’agost de 2008, prohibeix
en tot el territori de Ciutat Vella l’obertura
de nous establiments destinats,
exclusivament, a la venda d’articles de
record. S’ha actuat en tots els
establiments que s’hi dedicaven sense
tenir-ne la llicència corresponent i com
a resultat se n’han precintat 8, 1 ha cessat
voluntàriament i la resta han condicionat
la seva activitat per tal d’ajustar-se a la
llicència que tenien atorgada.

• CCoonnttrrooll ddee ssoorroollll eenn llooccaallss ddee ppúúbblliiccaa
ccoonnccuurrrrèènncciiaa.. La vuitena campanya
de reducció del soroll de l’oci nocturn a
Barcelona es va implantar amb especial
incidència a Ciutat Vella, on es concentra
la major oferta d’oci nocturn de la ciutat.
Entre els objectius de la campanya
destaca la voluntat de conèixer el grau
de compliment de la normativa dels
establiments i consolidar les actuacions
d’anys anteriors. Continuant amb l’estreta
col·laboració amb la Fiscalia de Medi
Ambient, el Districte li ha presentat 6
expedients amb l’objectiu de que actuï
contra els locals que generen molèsties.

• MMúússiiccss aall ccaarrrreerr.. S’han fet una sèrie
de modificacions de la normativa de l’any
2004 que regulava l’activitat dels músics
de carrer a Ciutat Vella. 

Hi ha dos tipus de carnet acreditatiu:
l’individual, que inclou solistes o conjunts
de dos o tres membres, i el de grup,
que inclou conjunts des de tres fins a sis
membres. Això respon a la necessitat
de distribuir millor els artistes acreditats
en els diferents espais disponibles. La
normativa estableix dos tipus de punts
d’actuació segons la ubicació: al barri
Gòtic, al voltant de la Catedral i del Portal
de l’Àngel i on viuen veïns i hi ha activitat
d’oficines només està permesa la música
melòdica i suau; fora del barri Gòtic
i en espais allunyats d’edificis amb



veïns s’hi poden interpretar altres tipus
de música.

• RReegguullaacciióó ddee ffiirreess.. S’ha continuat
amb l’ordenació física i la millora de la
regularització administrativa de diferents
fires del Districte com ara la del Portal
de l’Àngel, la dels pintors de Sant Josep
Oriol i la de Santa Llúcia, amb l’objectiu
d’equilibrar els usos de l’espai públic
i la millora qualitativa de les activitats
que s’hi fan. 

Medi ambient 

• AApplliiccaacciióó ddeell PPllaa ddee nneetteejjaa ddee ggrraaffiittss..
Al novembre es va iniciar el nou servei
de neteja de pintades i adhesius als
establiments comercials. El servei es fruit
del conveni de col·laboració que
van signar el 14 de maig l’Ajuntament
de Barcelona i el sector del comerç de
la ciutat i que beneficiarà tots els
comerciants tant si estan adherits a
alguna associació o eix, com si no ho
estan. El conveni compromet l’Ajuntament
de Barcelona a subvencionar el 50 %
del cost de la neteja inicial, és a dir,
de la intervenció de posada a punt,
i el 50 % del cost del contracte de
manteniment de quatre anys de durada. 

Prevenció, seguretat
i mobilitat

• JJuunnttaa llooccaall ddee sseegguurreettaatt.. Es va sol·licitar
a la Junta local de seguretat de Barcelona
que promogués la creació d’una junta al
mateix Districte, la qual es va constituir
al juliol, per tal de preveure des de
la proximitat algunes problemàtiques
relacionades amb la seguretat i altres
fenòmens específics de Ciutat Vella.

Els debats i les actuacions que promou
la Junta es nodreixen de les taules
policials de prevenció i seguretat que
tenen caràcter intern i periodicitat
setmanal.

• PPllaa ddee xxoocc BBaalluuaarrdd.. El Pla de xoc
Baluard va continuar fins al juliol i
al setembre es va constituir la Taula de
Drogues amb els objectius de planificar
accions al territori, potenciar activitats
continuades als espais propers i divulgar-
hi campanyes de salut i civisme.
La Taula, que es reuneix mensualment,
la componen els cossos de seguretat,
Guàrdia Urbana i Mossos d’Esquadra,
l’Agència de Salut Pública, l’Àmbit
Prevenció, la SAPS, la Sala Baluard
i Medi Ambient i, per part del Districte,
la Prevenció, la Direcció de Serveis
de Territori i el Comissionat d’Acció
Comunitària. La seva primera acció
va ser la creació, el 27 d’octubre, de la
Comissió Baluard, amb la finalitat de dur
a terme un Pla d’actuació i intervenció
especial al voltant de la sala Baluard
per tal de minimitzar l’impacte dels
usuaris en l’entorn.

• DDiiaaggnnoossii.. S’ha realitzat una primera
diagnosi de cada barri per gestionar
i atendre les necessitats del territori
i marcar les futures línies d’actuació,
indispensable per tenir una visió global
i tècnica del barri i dels seus habitants. 

• RReeggiissttrree dd’’eennttiittaattss.. Durant el darrer
trimestre es va iniciar un pla
d’actualització amb totes les dades de
les entitats actives, tot diferenciant-ne
els àmbits territorials i d’actuació per tenir
en compte que a Ciutat Vella hi ha
una forta presència d’entitats l’àmbit
d’actuació de les quals és de ciutat,
estatal o internacional. S’ha procedit
al registre d’aquestes entitats al Fitxer
General d’Entitats Ciutadanes (FGEC).
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Indicadors 

Dades de població 2009 2008 % variació

Població total 109.847 111.891 -1,83
Homes 58.488 59.304 -1,38
Dones 51.359 52.587 -2,34
0 - 14 anys 10.968 10.657 2,92
15 - 24 anys 10.742 11.305 -4,98
25 - 64 anys 71.429 72.752 -1,82
65 anys i majors 16.708 17.177 -2,73

Educació - Centres públics

Escoles bressol públiques

Nombre de places 447 447 0,00

Centres de primària públics (CEIP)

Nombre de matriculats parvulari + primària 3.023 2.990 1,10

Centres de secundària públics (IES)

Alumnat d’ESO 1.254 1.272 -1,42

Centres de formació professional (FP)

Nombre de centres 6 5 20,00
Nombre de matriculats 1.674 608 175,33

Pla Jove

Nombre d’alumnes que finalitzen el programa 176 168 4,76

Acció social

Centres de serveis socials

Nombre d’usuaris atesos 7.226 6.458 11,89
Dies d’espera per a la primera visita 17 17 2,35

Servei d’atenció domiciliària

Nombre de llars ateses 1.308 1.348 -2,97
Mitjana d’hores per setmana a les llars ateses 4,69 4,84 -3,10

Equipaments municipals

Biblioteques

Nombre de visites a biblioteques 369.157 431.057 -14,36

Centres cívics

Persones inscrites a tallers 7.927 4.500 76,16

Espais per a gent gran

Nombre de tallers 250 127 96,85
Participants 2.775 1.649 68,28
Nombre d'activitats al barri 257 210 22,38
Assistents a activitats al barri 7.319 7.824 -6,45

Esports - Equipaments i promoció esportiva

Nombre d’abonats IMES 24.335 23.676 2,78

IRIS Incidències Reclamacions Suggeriments

Nombre de comunicacions rebudes 1.463 1.179 24,09
Nombre de comunicacions tancades 1.356 1.052 28,90
Nombre de comunicacions pendents 78 121 -35,54

Taula
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Ajuntament de Barcelona
2009 Memòria de Gestió Territorial
Districte de l’Eixample

L’any 2009 ha estat el punt de partida
de la remodelació de dos eixos cívics
vitals del Districte com són el carrer
de Balmes i l’avinguda de Roma,
i de la transformació de tres mercats
emblemàtics: Encants Vells, Ninot
i Sant Antoni, que donaran nova vitalitat
al comerç en els propers anys. 

L’actuació del Districte també ha posat
èmfasi en l’atenció a les persones i la
cohesió social. En l’àmbit educatiu s’han
creat noves places escolars i s’ha iniciat la
fase de diagnosi per implantar el projecte
«Temps de barri, temps compartit».

D’altra banda, s’ha fet una decidida
aposta per la participació ciutadana.
En són bon exemple els processos
participatius per reformar el passeig de
Sant Joan i sis petits passatges; la Mostra
d’Entitats; la comissió de seguiment
del Pla director de la presó Model
i la consolidació dels Consells de Barri.

No ens podem oblidar de l’inici de l’Any
Cerdà, que ha marcat bona part de
l’activitat cultural amb dues exposicions:
«Glòries, cruïlla de camins» i «L’Eixample
de les persones».

Cohesió social i atenció
a les persones

Educació
Les eleccions als Consells Escolars dels
centres públics i concertats i del Consell
Escolar, l’estrena de la nova escola bressol
La Fassina i de les instal·lacions provisionals
del CEIP Cartagena han estat algunes
de les actuacions més destacades. 

•• OObbeerrttuurraa ddee ll’’EEBBMM LLaa FFaassssiinnaa.
La Fassina ofereix 126 noves places
d’escola bressol. Això suposa un total de
367 places de 0 a 3 anys repartides entre
les cinc escoles bressol del Districte.
El CEIP Cartagena s’ha iniciat amb dues
línies de P3 i ha incrementat en 50 places
l’oferta escolar de 3 anys.

•• PPrroojjeeccttee ««TTeemmppss ddee bbaarrrrii,, tteemmppss
ccoommppaarrttiitt»».. Durant l’any també s’ha iniciat
aquest projecte, que té com un dels
principals objectius promoure accions
educatives en el temps de lleure que
afavoreixin l’harmonització del temps
en família. Als barris de la Sagrada Família

i de Fort Pienc s’ha realitzat la fase
de diagnòstic i s’ha iniciat el procés
d’elaboració del pla d’acció. A Sant
Antoni, l’Antiga Esquerra i la Nova
Esquerra de l’Eixample ha començat,
al darrer trimestre, la fase de diagnòstic.

•• PPrroojjeeccttee ««EEll CCaammíí AAmmiicc»» Un programa
compartit per les escoles i instituts públics
de l’Esquerra i Sant Antoni que ha celebrat
el seu desè aniversari. Altres equipaments
que han celebrat anys han estat l’Escola
Municipal de Música Casa dels Nens
(15 anys) i l’IES Fort Pius (25 anys).

•• PPrroojjeeccttee ««CCaammíí EEssccoollaarr»».. D’altra banda,
s’ha endegat aquest projecte al barri
de la Sagrada Família.

Acció social
El Centre de Serveis Socials de la Dreta
de l’Eixample i Fort Pienc ha estat un dels
tres centres experimentals a tota la ciutat
en la implantació del nou model de
serveis socials bàsics. L’experiència ha
demostrat que s’ha produït una millora
en la prestació del servei, gràcies a
l’ampliació d’horaris d’atenció presencial
i de cita prèvia telefònica, l’increment
dels equips professionals i una atenció
més personalitzada i integral
a la ciutadania. [Vegeu taula 2.1]

L’elaboració dels Plans individuals
d’atenció de les persones depenents que
fixa la Llei han augmentat significativament.
Aquest any s’ha ampliat la cobertura
del Grau II, a més del Grau III i part del
II que ja s’estava fent. També s’ha donat
continuïtat a l’atenció de diferents
col·lectius: persones cuidadores de
familiars en situació de dependència,
dones soles i/o amb càrregues familiars
i adolescents.

Gent gran
A l’Eixample hi viuen 58.260 persones
grans, el 22 % del conjunt de la població.
Les dades indiquen que els espais per
a gent gran gaudeixen de molt bona
acollida. Més de 118.000 persones han
participat en les activitats estables,
7.494 en cursos i tallers i 864 en activitats
de salut. Els principals programes
que s’han realitzat enguany són:

• 1199aa eeddiicciióó ddee llaa PPrriimmaavveerraa que compta
amb actes tan consolidats com

L’any 1859 l’Ajuntament de Barcelona
aprovava el Pla Cerdà i un any després
la reina Isabel II col·locava solemnement
la primera pedra d’un edifici ara
inexistent, la Casa Gibert, situada just
on ara hi ha les fonts de la plaça
Catalunya. Amb aquesta simbòlica pedra
s’aixecava la Barcelona moderna, el nucli
modernista més important del món,
traçat sobre una trama quadriculada que
ha esdevingut el centre vital de la ciutat.
El projecte d’Ildefons Cerdà va anar més
enllà de la simple ordenació de carrers
en línies paral·leles i perpendiculars.
El visionari enginyer estava dibuixant
una ciutat utòpica, sanejada i amb
espais verds, que 150 anys després
continua sent perfectament funcional.
Un Eixample de les persones
–com el títol de la mostra itinerant que
ha recalat enguany a les biblioteques
del Districte–, amb àmplies calçades,
però sobretot amb voreres que
conviden a passejar i jardins interiors
on trobar la pau o un espai de joc.
L’Eixample és el cor de Barcelona,
irrigat per més de 150 carrers
i avingudes que bombegen la seva
vitalitat a tota la ciutat. El centre
geogràfic, comercial i de negocis.
La cuca de llum que amb els seus
magnífics edificis modernistes atrau
i enlluerna visitants de totes les latituds.

L’Eixample

Regidora: 
Ima. Sra. Assumpta Escarp i Gibert 

Gerent: 
Sr. Máximo López i Manresa
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l’homenatge a les persones centenàries
del Districte, la Primavera esportiva
o el sopar de les entitats de gent gran.

•• CCaannttaaddaa ddee NNaaddaall aa LL’’AAuuddiittoorrii..
• PPrrooggrraammaa ddee ssaalluutt: tallers de memòria,

caminades i senderisme, tallers d’activitat
física als espais de gent gran.

• II JJoorrnnaaddeess ddee ppaarrttiicciippaacciióó ddeellss eessppaaiiss
ddee ggeenntt ggrraann.. Una eina de suport al Pla
de millora dels casals adreçada a les
persones voluntàries que ha comptat
amb un 90 % de participació.

Habitatge
S’han gestionat diferents programes
d’ajuts per a rehabilitació i col·locació
d’ascensors i tramitació d’ajuts per
a lloguers.

Promoció ciutadana 
i cultural

Dones
El Consell de Dones ha realitzat diferents
tallers per debatre els quatre eixos del
II Congrés de les Dones de Barcelona,
en els quals han participat 34 dones, amb
una mitjana d’edat de 60 anys. També
s’ha editat el llibre Dones de l’Eixample,
que destaca el paper de les vocalies
de dones en la reivindicació feminista.

Joventut
S’han signat sis convenis amb esplais
i agrupaments per dur a terme les seves
activitats als centres escolars del Districte.
Quatre han estat renovacions i s’han
signat dos de nous amb l’Agrupament
Escolta Pau Claris –que utilitzarà el CEIP

Ferran Sunyer–, i l’AE Anselm Alvareda,
que aprofitarà els espais del CEIP
Fructuós Gelabert.

Esports
S’ha posat en marxa el nou model
de funcionament de les instal·lacions
esportives d’abonats del Districte,
amb el suport i assessorament de l’Institut
Barcelona Esports. S’han renovat algunes
instal·lacions com el camp de futbol
de l’Escola Industrial –nova gespa
artificial, nou sistema de reg i noves
grades– i el Poliesportiu Municipal de la
Sagrada Família, que ha iniciat les obres
d’ampliació. A més, s’han celebrat els
següents actes esportius:

• La Milla de la Sagrada Família.
• La Cursa atlètica de Sant Antoni.
• El Cross Interescolar del Consell

de l’Esport Escolar de Barcelona (CEEB),
celebrat al parc Joan Miró.

Cultura

Promoció, difusió i acció cultural
La commemoració de l’Any Cerdà ha
centrat dues de les exposicions: «Glòries:
cruïlla de camins» –produïda per l’Arxiu
Històric de Fort Pienc i l’Associació de
Veïns de Fort Pienc–, que ha iniciat la
seva itinerància al centre cívic Golferichs,
i «L’Eixample de les persones», una altra
mostra itinerant per totes les biblioteques
del Districte. Han destacat també el cicle
«Tardor a l’illa», de dansa, que ha comptat
amb la participació de Ballets de Catalunya
i l’Esbart Gaudí i «L’estiu a la fresca»
que ha arribat a la novena edició, en
la qual han participat cinc centres cívics.

Acció social

Centres de serveis socials 2009 2008 Variació %

Nombre d’usuaris atesos 8.121 7.691 430 5,59
Dies d’espera per a la primera visita 12,90 12,90 0,00 0,00

Servei d’atenció domiciliària

Nombre de llars ateses 2.177 1.862 315 16,92
Mitjana d’hores/setmana a les llars ateses 5,30 5,90 -0,60 -10,17

Taula

2 1
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Equipaments
Centres cívics, casals i biblioteques
gaudeixen d’un gran dinamisme.
El nombre de visites a les biblioteques
ha augmentat gairebé un 4 % i els cursos
organitzats pels centres cívics han
guanyat més de 1.500 usuaris.

•• BBiibblliiootteeqquueess.. Entre els actes
organitzats destaca l’exposició itinerant
«L’Eixample de les persones», amb motiu
del 150è aniversari del Pla urbanístic
d’Ildefons Cerdà. Aquest any s’ha exhibit
a les biblioteques Fort Pienc i Sofia Barat
i al 2010 ho farà a la resta de biblioteques
del Districte.

Els infants també han pogut gaudir del
«Joc Cerdà», un joc de taula per resoldre
proves basades en l’ideari del dissenyador
de l’Eixample.

•• CCeennttrreess ccíívviiccss ii ccaassaallss.. En el marc de
l’Any Internacional del Diàleg Intercultural
s’ha desenvolupat el projecte «Mirades
al meu mercat», que ha tingut com
a protagonistes: centres cívics, espais
de gent gran, espais infantils i mercats
municipals. [Vegeu taula 2.2] 

A partir de cinc tallers intergeneracionals
–un a cada barri–, es van realitzar
reportatges fotogràfics de cada mercat
que es van exposar als cinc centres cívics.
Altres activitats singulars han estat:

• Centre cívic Casa Elizalde: 2a
convocatòria del Premi d’Arts Visuals.
IV Festival de Músiques Místiques.
• Centre cívic Golferichs: 1a beca
Golferichs d’Arts Visuals. 20è aniversari
del centre cívic Casa Golferichs.
• Centre cívic Sagrada Família: 9a edició
del Premi de relats curts «Fem en

Femení», amb motiu del Dia Internacional
de la Dona.
• Centre cívic Fort Pienc: projecte
«CREART» a les escoles.
• Centre cívic Cotxeres Borrell: 4a Mostra
de Laboratori Tísner.

Dinamització comercial
Aquest any ha començat la transformació
de tres mercats emblemàtics: els Encants
Vells de les Glòries i els mercats
municipals del Ninot i Sant Antoni. També
s’ha realitzat una campanya extraordinària
de Nadal a l’Eix de la Sagrada Família
i Cor Eixample, per tal de dinamitzar els
comerços afectats per les obres del TAV.
Les activitats més destacades han estat:

Mercats
Al mes d’octubre es van estrenar les
instal·lacions provisionals de Sant Antoni
i el Ninot, que substitueixen els
emplaçaments originals mentres durin
les obres de remodelació. A la tardor
es van iniciar les obres del Nou Mercat
dels Encants Vells, que s’ubicarà a l’actual
zona del Bosquet, en un solar delimitat
pel carrer de Castillejos, l’avinguda
de la Meridiana, la plaça de les Glòries,
i un carrer de nova creació. 

Fires
6a edició de la Fira Modernista (maig).
Jornada de Comerç a la Dreta de l’Eixample
(març). Passarel·la de moda al carrer de
Provença, entre Padilla i Castillejos (abril),
Fira d’artesans a la Rambla de Catalunya
(maig), Fira d’stocks i passarel·la Cor
Eixample i Sant Antoni Centre Comercial
(octubre), Fira de Nadal a la Sagrada
Família i Fira de Reis a la Gran Via.

Ajuntament de Barcelona
2009 Memòria de Gestió Territorial
Districte de l’Eixample

Centres cívics

2009 2008 Variació %

Nombre d’espectacles 306 287 19 6,62
Nombre d’espectadors 34.816 29.524 5.292 17,92
Nombre d’exposicions 93 87 6 6,90
Nombre de visitants 82.520 67.426 15.094 22,39
Nombre de cursos 1.838 1.889 -51 -2,70
Nombre de persones inscrites a cursos 39.444 37.996 1.448 3,81

Taula
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Llums de Nadal
L’enllumenat ha marcat una tendència
pròpia amb una temàtica dedicada
als mites, costums i tradicions de Nadal
a Barcelona. S’han il·luminat l’avinguda
Diagonal –entre Francesc Macià i passeig
de Gràcia–, el passeig de Gràcia, la Gran
Via i Aragó –de Llúria a Aribau–, la Ronda
de Sant Pau d’Urgell fins a Gran Via,
Aragó/Girona, la Rambla de Catalunya fins
a Gran Via, la plaça de Goya, i avinguda
Gaudí/Provença.

Participació ciutadana
Un dels grans projectes ha estat el procés
participatiu per a la reforma del passeig
de Sant Joan. Paral·lelament, el Districte
també ha col·laborat activament en
la preparació de la consulta popular de la
transformació de la Diagonal i ha impulsat
una comissió –amb entitats veïnals
i comercials– del Pla director de la presó
Model. Altres activitats destacades han
estat:

•• TTèèccnniiccss ddee bbaarrrrii. Al setembre s’ha creat
la Direcció Territorial del Districte i
s’hi han incorporat sis tècnics de barri.

•• MMoossttrraa dd’’EEnnttiittaattss. Emmarcada dins
la Festa Major de la Dreta i de la Fira
Modernista.

•• CCoonnsseellllss ddee BBaarrrrii: Sagrada Família
(abril i novembre), Dreta (juny), Antiga
Esquerra (setembre) i Fort Pienc
(desembre).

•• ««MMoouu--ttee aall PPaarrcc»». Jocs i activitats
esportives per a infants i gent gran al parc
Joan Miró.

•• PPrrooccééss ppaarrttiicciippaattiiuu ddee llaa rreeffoorrmmaa
dels passatges de Canadell, Joan Casas,
Domingo, Valeri Serra, Mercader i Sant
Pau i de l’ampliació de les voreres del
carrer de Balmes.

•• CCoonnsseellll CCiiuuttaaddàà. Renovació del Consell,
màxim òrgan consultiu i de participació
del Districte. Disseny i posada
en funcionament de la web:
www.consellciutadaeixample.org.

Atenció ciutadana
•• LL’’OOffiicciinnaa dd’’aatteenncciióó aall cciiuuttaaddàà ((OOAACC))

ha iniciat el programa pilot de cites
prèvies per a la tramitació d’obres
i activitats de Serveis Tècnics i per
l’obtenció del certificat digital IdCat, que

s’implantarà posteriorment a la resta de
Districtes. També s’ha millorat la gestió de
la documentació gràcies a la implantació
de la nova aplicació de registre Ariadna.

•• BBCCNN WWii--FFii.. Els ciutadans compten amb
el nou servei BCN Wi-Fi, la xarxa de lliure
accés a Internet, que funciona a 6 punts
de l’Esquerra, 4 punts del barri de Fort
Pienc, 4 de la Sagrada Família, 4 de la
Dreta i 3 de Sant Antoni. 

Urbanisme, obres i espai
públic

Espai públic
Durant 2009 es van obrir dos nous
interiors d’illa –un dels quals és una
ampliació–, fet que eleva a 40 el total
d’interiors d’illa recuperats que
representen una superfície de 86.729 m2. 

Obres realitzades
Les obres finalitzades al llarg de l’any
a l’espai urbà i els equipaments són
les següents:

•• EEnnddeerrrroocc ddeell mmoonnuummeenntt aa JJoosséé
AAnnttoonniioo PPrriimmoo ddee RRiivveerraa a l’avinguda de
Josep Tarradellas i urbanització de l’entorn.

•• AArrrraannjjaammeenntt ddeell ccaarrrreerr ddee LLeeppaanntt en
el tram comprès entre l’avinguda Diagonal
i la Gran Via de les Corts Catalanes.

•• UUrrbbaanniittzzaacciióó ddee ll’’iinntteerriioorr dd’’iillllaa JJaarrddiinnss
dd’’EEnnrriiqquueettaa SSèèccuullii..

•• AArrrraannjjaammeenntt ddeell ccaarrrreerr ddeell CCoommttee
dd’’UUrrggeellll en el tram comprès entre
els carrers de Provença i de Mallorca.

•• RReemmooddeellaacciióó ddee llaa GGrraann VViiaa ddee lleess
CCoorrttss CCaattaallaanneess en el tram comprès entre
els carrers del Comte d’Urgell i d’Aribau.

•• RReennoovvaacciióó ddee lleess vvoorreerreess del carrer
de València entre Roger de Llúria i Aribau.

•• AArrrraannjjaammeenntt ddee lleess ffaaççaanneess laterals
de l’edifici de l’antiga Estació del Nord
(3a fase).

•• RReehhaabbiilliittaacciióó ii iinnssttaall··llaacciióó dd’’aasscceennssoorr
a l’edifici de la biblioteca pública Arús
(passeig de Sant Joan, 26).

•• UUrrbbaarrnniittzzaacciióó ddee ll’’iinntteerriioorr dd’’iillllaa JJaarrddiinnss
ddee LLaauurraa AAllbbéénniizz de 1.300 m2.

•• AAmmpplliiaacciióó ddee ll’’iinntteerriioorr dd’’iillllaa CCaarrrreetteerraa
AAnnttiiggaa dd’’HHoorrttaa, amb un increment
de 575 m2.
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•• NNoouu ppuunntt vveerrdd aallss JJaarrddiinnss MMoonnttsseerrrraatt.
•• CCoonnssttrruucccciióó ddee lleess iinnssttaall··llaacciioonnss

provisionals del CEIP Cartagena.
•• CCaarrppeess pprroovviissiioonnaallss ddeellss mmeerrccaattss

de Sant Antoni i del Ninot.
•• NNoouu aappaarrccaammeenntt a la confluència

de València amb Calàbria.
•• EEssccoollaa BBrreessssooll LLaa FFaassssiinnaa.
•• CCaasseerrnnaa pprroovviissiioonnaall ddee BBoommbbeerrss

al parc Joan Miró (Nova Esquerra).
•• RReennoovvaacciióó ddee llaa ggeessppaa artificial

i nou sistema de rec al Camp de Futbol
de l’Escola Industrial.

•• NNoouu CCeennttrree ddee CCuullttuurraa PPooppuullaarr
ii TTrraaddiicciioonnaall.

Obres en curs
S’han iniciat algunes obres, tant a l’espai
urbà com als equipaments del Districte,
que tindran continuïtat durant el 2010:

•• AAmmpplliiaacciióó ddee lleess vvoorreerreess ddeell ccaarrrreerr
ddee BBaallmmeess en el tram comprès entre
l’avinguda Diagonal i el carrer d’Aragó.

•• AArrrraannjjaammeenntt ddeell ccaarrrreerr ddeell CCoommttee
dd’’UUrrggeellll en el tram comprès entre
l’avinguda Diagonal i el carrer de
Provença.

•• AArrrraannjjaammeenntt ddee ll’’aavviinngguuddaa ddee RRoommaa
en el tram comprès entre els carrers
del Comte d’Urgell i de Viladomat.

•• CCoonnssttrruucccciióó dd’’uunn eeddiiffiiccii dd’’eeqquuiippaammeennttss
a Comte d’Urgell, 145 (centre cívic, escola
bressol i biblioteca).

•• CCoonnssttrruucccciióó dd’’uunn CCeennttrree dd’’aatteenncciióó
pprriimmààrriiaa ii uunn cceennttrree ddee sseerrvveeiiss ssoocciiaallss
al carrer Comte Borrell, 305. 

•• CCoonnssttrruucccciióó dd’’uunn CCeennttrree ddee sseerrvveeiiss
ssoocciiaallss ii ddee ll’’AArrxxiiuu MMuunniicciippaall ddeell DDiissttrriiccttee
i l’enjardinament de l’interior d’illa Waldorf
al carrer Calàbria, 38-40.

Pla de Glòries
S’han iniciat les obres del Nou Mercat
dels Encants, que està prevista que
s’acabin l’últim trimestre de 2011 o a
principis de 2012. El projecte contempla
un espai obert com l’actual, però
caracteritzat per la millora de les
instal·lacions de venda, que no s’hauran
de muntar i desmuntar cada cop,
i la supressió de la barrera arquitectònica
que suposa l’anella. El Nou Mercat dels
Encants estarà ubicat al Bosquet de la
plaça de les Glòries. A la plaça, a nivell

de carrer, s’ubicaran les parades i algunes
botigues. Sota rasant es construiran tres
nivells destinats als serveis propis del
mercat i a l’aparcament de vehicles.

Pla urbanístic i de millora urbana
de les escoles bressol municipals
S’ha fet la proposta d’usos, ubicació
i volumetria de 12 escoles bressol noves
a la ciutat. Al nostre Districte afecta
al CEIP Llorers, a l’avinguda de Roma,
Ç98-106. En un costat d’aquesta parcel·la
es preveu construir un edifici on s’ubicarà
a la planta baixa l’escola bressol,
en la planta pis el gimnàs del CEIP Llorers
i a dalt una pista esportiva descoberta.

En els darrers anys, l’increment de
població infantil ha comportat una forta
demanda de places per a les escoles
bressol. L’Ajuntament de Barcelona
ha elaborat el Pla d’ampliació d’escoles
bressol que suposarà duplicar la seva
oferta en 5 anys. L’augment de places es
produirà gràcies a la creació de 52 escoles
noves, 7 de les quals estaran a l’Eixample
que veurà augmentada la seva oferta
a 497 noves places.

Pla especial urbanístic per
a l’ordenació de l’Hospital Clínic
Aquest pla es fruit del conveni signat
tres anys abans entre l’Ajuntament
de Barcelona i els òrgans de govern de
l’Hospital, encapçalats pel Departament
de Salut. El projecte contempla l’ampliació
de les instal·lacions sanitàries en el
solar de l’antiga caserna de Bombers
del carrer de Provença, on s’ha d’aixecar
un nou edifici que serà compartit entre
els Bombers de Barcelona i l’Hospital
Clínic. L’equipament sanitari obrirà
nous serveis d’urgències, hematologia,
nefrologia, oncologia i urologia,
i comptarà amb les últimes innovacions
en diagnòstic per la imatge. 

Aquest conveni signat contempla la
previsió d’un programa d’equipaments
municipals a l’illa delimitada pels carrers
de Consell de Cent, Comte Borrell,
Diputació i Viladomat (Illa de Germanetes).

Els equipaments seran un Institut
d’Educació Secundària, una promoció
d’apartaments per a joves i d’altres amb
serveis per a la gent gran. A més es
construirà una escola bressol i un casal



per a gent gran i la creació d’un nou
interior d’illa.

Recuperació de dos illes interiors
S’ha aprovat la modificació del Pla
General Metropolità d’Ordenació:

•• IIllllaa ddee llaa CCaassaa MMaaccaayyaa (passeig
de Sant Joan, Provença, Roger de Flor
i Mallorca), que tindrà una superfície
de 1.900 m2 i s’hi accedirà pel carrer
de Roger de Flor.

• PPaassssaattggee CCLLIIPP (Còrsega, Lepant,
Indústria i Padilla). Els jardins d’aquest
passatge, acrònim dels quatre carrers
que circumdaran l’interior d’illa, tindrán
més de 900 m2 i són fruit de
la requalificació com a zona verda
d’unes naus situades al passatge.

Pla especial de la Fundació Tàpies
La Fundació Tàpies ha continuat
l’ambiciós projecte de reforma de
les seves instal·lacions per recuperar la
segona planta de l’edifici per a ús públic.
Això ha comportat el trasllat de les
oficines i la construcció d’un nou espai
damunt l’actual auditori, com també el
reforç dels fonaments i l’estructura de
l’edifici. La reforma ha exigit l’elaboració
i tramitació d’un Pla Especial que ha estat
aprovat per la Comissió d’Urbanisme de
l’Ajuntament de Barcelona i la Direcció
General de Patrimoni Cultural de la
Generalitat de Catalunya. 

Medi ambient

S’ha estrenat un nou carril bici al carrer
de Ribes, entre Roger de Flor i Castillejos,
al barri de Fort Pienc. El nombre
d’estacions de Bicing a tot el Districte
ha arribat a la xifra de 426.

Com cada any, també s’ha participat
en el projecte «Festes sostenibles», tot
aportant material reciclable a les activitats

festives, i s’han dut a terme moltes
activitats educatives, per a tots
i cadascun dels sectors de població,
amb una dedicació més específica
als infants i joves.

Prevenció, seguretat
i mobilitat

El desplegament de la Guàrdia Urbana
de proximitat el mes de novembre
i la posada en marxa del Programa
d’absentisme escolar –conjuntament
amb el Consorci d’Educació de
Barcelona– han estat els dos grans
projectes iniciats al 2009. S’ha presentat
als centres educatius el programa
«Cel Obert», que pretén detectar menors
en situació de risc que consumeixen
alcohol o drogues al carrer, a través de
les intervencions conjuntes de la Guàrdia
Urbana i els Mossos d’Esquadra a parcs,
passatges i interiors d’illa. Altres temes
que s’han treballat des de l’àmbit de
la prevenció són:

•• Resolució de conflictes a l’espai públic
en coordinació amb tots els serveis
implicats.

•• Gestió de 29 casos de prestacions
en benefici de la comunitat. S’han utilitzat
com a lloc de prestació diferents
equipaments i entitats del Districte.

•• Resolució de conflictes en comunitats
de veïns. S’han tractat diferents
problemes de convivència: brutícia,
sorolls, inseguretat…

•• Intervenció en problemàtiques
relacionades amb els centres educatius
(consum de substàncies estupefaents,
baralles, agressions, etc.).

•• Seguiment dels casos d’ocupació
d’immobles i informació a la propietat
i als veïns sobre les accions legals que
poden emprendre.
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Indicadors 

Dades de població 2009 2008 % variació

Població total 269.188 268.189 0,37
Homes 124.169 123.376 0,64
Dones 145.019 144.813 0,14
0 - 14 anys 28.659 28.529 0,46
15 - 24 anys 23.584 24.047 -1,93
25 - 64 anys 158.685 157.241 0,92
65 anys i majors 58.260 58.372 -0,19

Educació - Centres públics 

Escoles bressol públiques

Nombre de centres 5 5 0,00
Nombre de places 367 304 20,72

Centres de primària públics (CEIP)

Nombre de centres 13 12 8,33

Centres de secundària públics (IES)

Nombre de centres 6 4 50,00

Equipaments municipals

Biblioteques

Nombre de visites a biblioteques 1.198.159 1.156.350 3,62

Espais per a la gent gran

Nombre de socis 5.512 5.558 -0,83
Nombre de comissions d’activitats 64 64 0,00
Cursos i tallers 487 457 6,56
Activitats 573 389 47,30
Tallers de noves tecnologies 65 64 1,56
Activitats de salut 34 27 25,93

Esports - Equipaments i promoció esportiva

Nombre de poliesportius 5 5 0,00
Nombre d’abonats 25.920 23.557 10,03
Nombre de curses populars 4 2 100,00
Nombre de participants en curses populars 6.650 4.560 45,83

Obres i llicències d’activitat

Llicències d’obres

Nombre de sol·licituds d’obra major 131 100 31,00
Mitjana de dies de resolució per llicència d’obra major 153 146 4,79
Nombre de sol·licituds d’obra menor i comunicats 1.930 1.921 0,47
Mitjana de dies de resolució per llicència d’obra menor 83 136 -38,97

Llicències d’activitat

Nombre de sol·licituds 1.244 1.218 2,13
Nombre de resolucions 217 227 -4,41

IRIS Incidències Reclamacions Suggeriments

Nombre de comunicacions rebudes 4.262 2.609 63,36
Nombre de comunicacions tancades 3.789 2.348 61,37
Nombre de comunicacions pendents 223 107 108,41

Taula
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El Districte és un territori històric amb
idees noves projectades cap el futur.
Els barris més tradicionals, els més
gelosos de la seva identitat, conviuen
amb harmonia amb els nous, nascuts
en els últims temps i que volen afirmar
també la seva aportació al conjunt del
territori. Podríem dir que experiència,
tradició i potencialitat de futur s’ajunten
de la manera més natural. 

Es viu una etapa marcada per un
nou entorn social a conseqüència de
l’arribada de nous ciutadans i ciutadanes.
Els nous usos de l’espai públic,
la diversificació dels models familiars,
l’increment de l’esperança de vida,
els canvis econòmics i laborals, conformen
la nova realitat del Districte i de la ciutat
en general.

Aquest any l’aposta que ha fet el
Govern Municipal per la Barcelona dels
barris, els reconeix definitivament com
l’espai de convivència més proper entre
els ciutadans per tot el que suposen
d’element d’arrelament, de sentit
de pertinença i d’implicació col·lectiva.
Precisament per això s’ha creat la
Direcció de Serveis de Territori que va
incorporar, a partir del dia 1 de setembre
i a tots els districtes de la ciutat, 7 tècnics
i tècniques de barri i 1 de prevenció i
participació.

Cohesió social i atenció
a les persones

Educació

Promoció educativa
• MMiilllloorreess eenn cceennttrreess eedduuccaattiiuuss.. D’acord

amb el Consorci d’Educació, s’han dut
a terme diferents projectes de millora
que van des de l’arranjament de la façana
fins a la renovació de cuines i menjadors,
patis, equipaments esportius i tallers,
en els centres educatius CEIP Bàrkeno,
CEIP Tres Pins, CEIP Ramon Casas
i a l’IES Mare de Déu de la Mercè. 

• EEssccoollaa bbrreessssooll CCoollllsseerroollaa.. L’escola
bressol està configurada com un espai
educatiu i de relacions personals que
constituei un element fonamental
a partir del contacte interpersonal,

la convivència i la diversitat com a valors.
Seguint la línia endegada l’any anterior
d’ampliar la xarxa de 0-3 anys, enguany
s’ha fet el trasllat i ampliació de l’escola
bressol Collserola i ara compta amb una
capacitat de 81 places. 

• BBeeqquueess ii aajjuuttss.. S’han concedit beques i
ajuts per a activitats d’estiu a tots els nens
i les nenes que ho han sol·licitat.

Promoció infància
• ««TTeemmppss ddee bbaarrrrii,, tteemmppss eedduuccaattiiuu

ccoommppaarrttiitt»».. Els objectius principals
d’aquest projecte que s’han anat
desenvolupant al llarg de l’any són:
• Millorar l’aprofitament del temps per

tal d’afavorir la conciliació entre la vida
laboral i la vida familiar. 

• Reforçar i diversificar les activitats
educatives de qualitat fora de l’horari
escolar, tot contribuint a fer més
saludables els usos del temps que
fan nois i noies en el mateix barri. 

• Aprofitar les instal·lacions escolars fora
de l’horari lectiu i connectar-les amb
el barri, amb això és creen nous espais
que ajuden a potenciar les relacions
intergeneracionals. 

• Acostar i fer partíceps tots i cadascún
dels diferents agents socials del territori. 

• Impulsar activitats creatives (circ,
taller d’art, teatre, percussions del
món…), esportives (futbol i escalada)
i lúdiques. 

• OObbeerrttuurraa ddeellss ppaattiiss ddee lleess eessccoolleess..
Alguns centres escolars, per optimitzar-ne
l’ús ja que compten amb instal·lacions
esportives i alguns amb zones d’activitats
infantils, obren els patis a tota la
ciutadania els dissabtes i diumenges,
entre les 10.00 i les 14.00 hores. Els 8 patis
d’escola oberts actualment al Districte 
són: 
• IES Joan Coromines
• CEIP Barrufet
• CEIP Mossèn Jacint Verdaguer
• Grup Escolar Lluís Vives
• CEIP La Muntanyeta
• CEIP Carles I
• Escola Enric Granados
• Escola SEAT

• LLuuddootteeqquueess.. També es realitzen
periòdicament activitats diverses a les

Sants-Montjuïc és el Districte tercer
i el més extens de Barcelona. Amb
una superfície de 2.134 ha, representa
gairebé la cinquena part del terme
municipal. 
Al Districte estan incloses zones
no habitades, com són el Port de
Barcelona, el polígon industrial de la
Zona Franca i la muntanya de Montjuïc.
El Districte té una població de 181.432
habitants, gran part de la qual viu al seu
nucli històric, situat per sobre de la Gran
Via, que correspon al barri de Sants
que s’originà al llarg del camí ral i fou
annexat a Barcelona l’any 1897; i al barri
d’Hostafrancs, els habitants del qual
conserven encara avui dia una forta
identitat col·lectiva que té els inicis al
1839, quan el territori de Sants comprès
entre la riera de Magòria i la plaça
d’Espanya va passar a formar part de
Barcelona. El caràcter populós i popular
va configurar-hi ràpidament un gran
teixit associatiu basat en germandats,
ateneus, corals, societats d’esbarjo
i cooperatives. 
El Districte s’ha caracteritzat sempre
per la forta personalitat dels seus barris,
per un dens i ric teixit associatiu i
per les diferents activitats socials que
s’hi realitzen i, en aquests moments,
presenta també una gran diversitat
social i humana. Vuit barris configuren
actualment el Districte: Font
de la Guatlla, Hostafrancs, la Bordeta,
la Marina de Port, la Marina del Prat
Vermell, Poble-sec, Sants i Sants-Badal. 

Sants-Montjuïc

Regidora: 
Ima. Sra. Imma Moraleda i Pérez

Gerent: 
Sr. Josep Sans i Díez



ludoteques Olzinelles, La Casa dels Colors
i a la del centre cívic el Sortidor.

Habitatge
• OOffiicciinnaa ddee ll’’HHaabbiittaattggee.. Al maig es va

traslladar al carrer d’Antoni Capmany, 23.
Està integrada en la xarxa d’oficines
del Consorci de l’Habitatge de Barcelona
i respon a un model de finestreta única
per tal d’oferir un servei integral
en matèria d’habitatge.

• HHaabbiittaattggeess ppeerr aa ggeenntt jjoovvee.. S’han
finalitzat les construccions d’habitatges
per a gent jove següents: 
• Bronze [carrer del Coure, 10]
• Encuny [carrer de l’Encuny, 7]
• Gran Via-Plaça Cerdà [Gran Via

de les Corts Catatalanes, 120]
• Mare de Déu del Port [carrer de la Mare

de Déu del Port, 179]
• Passeig Zona Franca-Sant Eloi [carrer

de Sant Eloi, 2]

• HHaabbiittaattggeess ppeerr aa ggeenntt ggrraann.. S’han
finalitzat les construccions d’habitatges
per a gent gran següents: 
• Bronze [carrer del Coure, 8]
• Gran Vía - Plaça Cerdá [Gran Via

de les Corts Catalananes, 120]

• RReeaalllloottjjaammeennttss. S’han portat a terme
els reallotjaments de La Ciutat del Teatre
(carrer de Ricart, 5-6), el del carrer
d’Ermenganda, el del carrer de Leiva
i el del carrer del Rei Martí.

Serveis socials i salut pública

Atenció a les persones
• IImmmmiiggrraacciióó.. S’han realitzat diferents

sessions d’acollida i s’està desenvolupant

el programa «Acompanyament al
reagrupament familiar» que contribueix
a l’estabilitat sociocultural, facilita la
integració dels nouvinguts i promou
la cohesió econòmica i social. S’ha parat
especial atenció als barris on hi ha més
concentració de persones nouvingudes,
per exemple al Poble-sec, on s’han
celebrat «La Cuina del Món», una trobada
gestionada per la Coordinadora d’Entitats
del Poble-sec, amb la participació de 30
persones de diferents cultures, i «La tarda
jove».

• SSaalluutt ppúúbblliiccaa.. Hem fixat com a objectiu
principal la millora de l’assistència
sanitària. S’ha cedit sòl a la Generalitat
de Catalunya per a la construcció d’un
nou CAP a Sants-Badal i està en fase
de licitació les obres de remodelació
del CAP Bordeta-Magòria.

• AAtteenncciióó ddoommiicciilliiààrriiaa.. S’ha incrementat
el nombre de persones ateses a través
del Servei d’Assistència a Domicili (SAD)
i Teleassistència, amb un nombre total
de 6.136, 1.505 a través del SAD (343
altes) i 4.631 a través de Teleassistència
(166 altes). [Vegeu taula 3.1]

• AAjjuuttss ssoocciiaallss.. D’altra banda, s’han
concedit ajuts socials a 266 noves
famílies, el que fa un total de 1.311 famílies
ateses durant l’any. 

Gent gran
• CCeennttrreess ppúúbblliiccss ppeerr aa llaa ggeenntt ggrraann.

S’han obert 5 centres nous i realitzat
millores d’infraestructura i de gestió,
alhora que s’ha incrementat l’oferta
i ampliat els horaris d’obertura en els
ja existents, amb el resultat d’un total
de 282 activitats realitzades al llarg
de l’any.
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Acció social

Centres de serveis socials 2009 2008 Variació %

Nombre d’usuaris atesos 6.662 6.071 591 9,73
Dies d’espera per a la primera visita 20 18 2 8,84

Servei d’atenció domiciliària

Nombre de llars ateses 1.330 1.239 91 7,34
Mitjana d’hores/setmana a les llars ateses 5,10 5,00 0 2,00

Taula

3 1
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• RReessiiddèènncciiaa ii cceennttrree ddee ddiiaa CCaann
FFeerrrreerroo. S’ha cedit el solar a
la Generalitat de Catalunya per a la
construcció d’una residència i centre
de dia que suposaran un total de
120 noves places (90 a la residència
i 30 al centre de dia).

• AAddaappttaabbiilliittaatt. Pel que fa a facilitar
l’adaptabilitat dels elements comuns
dels habitatges, s’han tramitat un total
de 10 expedients d’instal·lació
d’ascensors.

• ««QQuuiinnzzeennaa ddee llaa SSaalluutt ppeerr aa llaa GGeenntt
GGrraann»».. Aquesta activitat se celebra
ininterrompudament cada any des
del 1991. En aquesta edició hem comptat
amb un total de 265 persones inscrites,
s’hi han realitzat 5 conferències, entre
les quals destaca especialment
la dedicada al testament vital, tant
per l’èxit de participació com pel gran
interès que va provocar la temàtica.
També s’han realitzat activitats,
tallers i diferents circuits urbans
per tal de promoure la relació social
i l’exercici físic. 

Promoció ciutadana 
i cultural

Dones
• AAtteenncciióó aa lleess ddoonneess.. S’ha incrementat

l’atenció des del PIAD i s’ha millorat
la difusió. En total durant l’any han estat
ateses 552 dones.

• IIII CCoonnggrrééss ddee lleess ddoonneess ddee BBaarrcceelloonnaa..
Va tenir lloc al novembre amb el tema
central del paper que les dones han tingut
en la transformació de la ciutat.
Al Districte es van realitzar 4 reunions
als barris de Font de la Guatlla, Poble-sec,
Hostafrancs i la Marina, amb una
implicació de 79 dones.

• DDiiaa IInntteerrnnaacciioonnaall ddee ll’’EElliimmiinnaacciióó ddee llaa
VViioollèènncciiaa ccoonnttrraa lleess ddoonneess. Es va celebrar
el dia 25 de novembre. El Districte va
difondre un fulletó on s’oferien una sèrie
d’activitats per debatre i reflexionar sobre
la violència de gènere.

• CCoonnsseellll ddee DDoonneess ddeell DDiissttrriiccttee.. Consta
ja d’un total de 14 comissions, 6 de
les quals es van crear en el marc del
II Congrés de les Dones de Barcelona.



Pel que fa a l’aplicació de polítiques
de gènere transversals, s’han recollit
un total de 22 propostes i en el marc
del projecte «Dona i Salut» s’han realitzat
10 activitats.

Joventut
• PPllaa JJoovvee.. S’ha aplicat de manera

continuada durant tot l’any a tots els
barris del Districte.

• PPuunntt dd’’IInnffoorrmmaacciióó JJuuvveenniill.. S’ha
emplaçat un punt a cada un dels 11 IES
del Districte i s’estan consolidant. En total
han rebut 6.202 visites. 

• ««TTeemmppss ddee bbaarrrrii ii jjoovveennttuutt»».. S’hi
està posant èmfasi a l’entorn dels barris
de Sants, Hostafrancs i la Bordeta
i s’ha donat suport a l’activitat
«RodaSants».

Esports
S’han fet diferents actuacions de millora
i la col·locació de gespa artificial als
camps de futbol de La Bàscula, al barri
de la Marina de Port, i de La Satàlia
al Poble-sec.

Cultura

Promoció, difusió i acció cultural
• MMaappaa ccuullttuurraall ddee llaa MMaarriinnaa.. S’ha

realitzat enguany i contempla la realitat
cultural dels barris de la Marina.

• FFeesstteess MMaajjoorrss.. Com cada any, s’han
celebrat les Festes Majors dels barris
del Districte, destacant especialment
la de la Marina, la de Sants, la
d’Hostafrancs i la del Poble-sec. Totes
aquestes festes han tingut un alt grau
de participació i no hi han hagut incidents
destacables.

Equipaments
• CCeennttrreess ccíívviiccss ii ccaassaallss.. S’han finalitzat

els projectes de millora de 3 centres
cívics: la Casa del Rellotge, a la Marina
de Port, Cotxeres, a Sants, i el Casinet,
a Hostafrancs.

• XXaarrxxaa WWii--FFii.. S’ha acabat la implantació
de la xarxa a 4 dels equipaments culturals
i s’ha començat la segona fase.

• BBiibblliiootteeccaa FFrraanncceesscc CCaannddeell.. S’ha
ampliat l’horari fins a un total de 43 hores
setmanals. [Vegeu taula 3.2]

Dinamització comercial
• MMeerrccaatt ddee SSaannttss.. S’ha inaugurat

la carpa provisional que allotjarà tota
l’activitat comercial mentre duri la
remodelació integral de l’històric mercat. 

Participació ciutadana
S’han realitzat els processos participatius
per a la remodelació de la plaça d’Herenni
i entorns i dels Jardins de Can Mantega,
a més de les reunions periòdiques de les
Comissions de Seguiment de Can Batlló
i del Tren d’Alta Velocitat.

• CCoonnsseellllss ddee BBaarrrrii.. Al novembre s’han
constituït 5 consells: Sants, La Marina
de Port i La Marina del Prat Vermell
(realitzats conjuntament), Font de la
Guatlla i Poble-sec, amb una participació
mitja de 65 persones per reunió.

Atenció ciutadana
• OOffiicciinnaa dd’’AAtteenncciióó aall CCiiuuttaaddàà ((OOAACC))..

S’han atès 144.207 visites. 
• IInncciiddèènncciieess,, RReeccllaammaacciioonnss ii

SSuuggggeerriimmeennttss. En relació a les IRIS, s’han
rebut 2.011 comunicacions, se n’han tancat
1.914 i, a 31 de desembre, en restaven
pendents 31. 
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Centres cívics i biblioteques

Centres cívics 2009 2008 Variació %

Nombre de centres cívics 7 7 0 0,00
Nombre de persones inscrites a cursos 11.788 9.939 1.849 18,60

Biblioteques

Nombre de visites a biblioteques 712.743 682.359 30.384 4,45
Nombre de persones inscrites a cursos 11.788 9.939 1.849 18,60

Taula

3 2
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Urbanisme, obres i espai
públic

Espai públic
Continuem treballant per garantir un espai
públic de qualitat i com a element
d’equilibri social i territorial.

• RReeuurrbbaanniittzzaacciióó. En el marc de la Llei
de Barris han estat realitzades les
següents obres als barris de:
• PPoobbllee--sseecc.. S’han fet totes les obres que

restaven pendents per al compliment
del 100 % de la Llei. En destaquem per
la seva importància les realitzades als
carrers de Concòrdia i de Margarit,
les quals hi han millorat l’accessibilitat
i pacificat el trànsit. 

• SSaannttss.. S’han fet les obres dels carrers
de Papin, Jacquard, Autonomia, Watt,
Eusebi Planas, Sant Crist i Rei Martí
i s’ha finalitzat la remodelació del parc
de l’Espanya Industrial.

• HHoossttaaffrraannccss.. S’ha intervingut en els
carrers de Masnou, Mir Geribert, Leiva,
Vidriol i Joanot Martorell. 

• SSaannttss--BBaaddaall.. S’ha intervingut al carrer
de Sant Feliu de Guíxols.

• llaa BBoorrddeettaa. S’han fet intervencions
al carrer de la Constitució, al carrer de
Toledo, al passatge de Toledo, a la plaça
de Cerdà i al carrer de Riera Blanca.

• llaa MMaarriinnaa ddee PPoorrtt.. S’ha actuat a la plaça
de Llorca.

• IInniicciiss dd’’oobbrreess.. Durant l’any s’han iniciat
les obres de millora del carrer de Blai,
el carrer de Vilà i Vilà i la plaça de la Bella
Dorita, tots tres al barri de Poble-sec.
Al mes de novembre es va començar
la remodelació de l’últim tram de l’Eix
Sants-Creu Coberta, entre la plaça
de Sants i el carrer de Riera Blanca.
Les obres tenen una durada prevista
de setze mesos. A més s’han iniciat
els carrers Salou i Premià.

• MMaanntteenniimmeenntt ii nneetteejjaa.. S’ha continuat
desenvolupant el segon Pla de Millora
Integral, que implica millores en les
voreres, la calçada, el mobiliari urbà,
l’enllumenat, etc.

Amb la posada en marxa de la nova
contracta de neteja i recollida de residus
sòlids urbans, s’han canviat els models

de contenidors, s’han afegit els de
recollida orgànica i se n’ha incrementat
la quantitat.

Indicadors de llicència d’obra
i inspecció
Pel que fa a llicències d’obres s’han
tramitat 59 sol·licituds d’obra major,
un 25,32 % menys que el 2008, i 889
sol·licituds d’obra menor i comunicats,
el que suposa un 4,82 % menys que l’any
anterior. S’han fet 3.480 inspeccions i
s’han iniciat 58 expedients sancionadors.

Planejament
• PPllaa dd’’eeqquuiippaammeennttss ddee ppeerrssoonneess

aammbb ddiissccaappaacciittaattss. Inclou quatre
equipaments:
• Residència Esclat. 50 places per

a persones amb gran discapacitat
física. Carrer de Tortosa, s/n, barri
de la Marina. 

• Residència per a discapacitats físics
de l’associació ASPACE. 40 places.
Carrer dels Tres Pins, 31, barri del
Poble-sec.

• Centre Ocupacional del barri de
la Marina. S’ha finalitzat el trasllat en
el marc de les intervencions del 10HJ,
del carrer del Foc on era al carrer
de la Mare de Déu del Port. 

• Centre de dia per a persones amb
discapacitat física «Fundació Pere
Mitjans». 60 places. Gran Via, 120, barri
de la Marina. 
• AAllttrreess eeqquuiippaammeennttss ffoorraa ddeell PPllaa

ddee ppeerrssoonneess aammbb ddiissccaappaacciittaatt:: 
• Centre diürn per a persones amb

discapacitat física a La Llar de l’Afectat
d’Esclerosi Múltiple (32 places). 
• Llar-residència per a persones amb
discapacitat intel·lectual i trastorn de
conducta de la Fundació Sanitària Sant
Pere Claver (30 places) al carrer
de Gavà, 70-72, «Can Muns». 

• EEqquuiippaammeennttss dd’’ààmmbbiitt cciiuuttaatt qquuee eessttaann
aall DDiissttrriiccttee::
• Residència per a persones amb
discapacitat intel·lectual i amb trastorns
de conducta al carrer del Dr. Font i Quer,
11 (30 places).
• Llar-residència per a persones amb
malaltia mental CPB (30 places) al carrer
de Begur.



• Llar-residència per a persones amb
discapacitat intel·lectual de l’Hospital
Mare de Déu de Lourdes (18 places)
al passeig de Montjuïc, 64-66. 
• Llar-residència per a persones
amb discapacitat intel·lectual del
Taller Artesà (24 places) al passeig
de l’Exposició. 

Projectes d’obres
S’han continuat impulsant les Comissions
de seguiment de les grans actuacions
urbanístiques previstes al Districte,
especialment les que fan referència a
l’entrada del tren d’alta velocitat, a més
de les de Can Batlló, la Marina del Prat
Vermell i les cobertures de vies.

Manteniment d’equipaments
Millores en diversos centres educatius,
centres cívics, ludoteques i altres
equipaments. També s’ha iniciat la
reforma de l’Arxiu Històric del Districte..

Medi ambient 

Amb l’entrada en vigor de la nova
contracta de neteja s’han incrementat
els punts de recollida selectiva i s’ha
implantat la recollida de matèria orgànica
per potenciar el reciclatge. També s’han
mantingut els horts urbans de Can
Mestres.

Prevenció, seguretat
i mobilitat

S’ha treballat en la mediació ciutadana,
amb un resultat de 20 mediacions
iniciades, i s’ha potenciat la Policia
de Proximitat.

• IInnssppeecccciioonnss aa vviiaa ppúúbblliiccaa.. El nombre
d’inspeccions ha estat de 130 i se n’han
fet 30 a locals de pública concurrència. 

El nombre de mesures substitutives
de multes en benefici de la comunitat
ha estat de 35. 

• TTaauulleess ddee ccoonnvviivvèènncciiaa.. S’han constituït
les taules de convivència dels barris del
Poble-sec i d’Hostafrancs.

• L’equip de gestió de conflictes
en espais públics d’ús intens continua
amb els serveis específics de:
• Vigilància d’indrets i locals conflictius

les nits de cap de setmana.
• Vigilància nocturna de les places

dels barris.
• Controls d’alcoholèmia les matinades

de dissabtes i diumenges.
• Actuacions amb indigents i toxicòmans

en el marc del Pla de Xoc.
• S’han implantat Zones 30 als barris

d’Hostafrancs, la Bordeta, Sants i Sants-
Badal.

• S’han iniciat els treballs en dos camins
escolars.
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Indicadors 

Dades de població 2009 2008 % variació

Població total 184.606 182.692 1,05
Homes 89.025 87.938 1,24
Dones 95.581 94.754 0,87
0 - 14 anys 20.951 20.569 1,86
15 - 24 anys 17.840 18.257 -2,28
25 - 64 anys 110.491 108.793 1,56
65 anys i majors 35.324 35.073 0,72

Educació - Centres públics 

Escoles bressol públiques

Nombre de centres 10 9 11,11
Nombre de places 659 578 14,01

Centres de primària públics (CEIP)

Nombre de matriculats parvulari + primària 5.407 5.403 0,07

Centres de secundària públics (IES)

Alumnat d’ESO 2.508 2.511 -0,12

Centres de formació professional (FP)

Nombre de matriculats 1.499 1.593 -5,90

Pla Jove

Nombre inicial de participants 304 258 17,83
Nombre d’alumnes que finalitzen programa 213 112 90,18

Equipaments municipals

Espais per a la gent gran

Nombre d’inscripcions en activitats periòdiques 125.265 125.000 0,21

Esports - Equipaments i promoció esportiva

Nombre d’abonats IEM 18.125 18.151 -0,14

Obres i llicències d’activitat

Llicències d’obres

Nombre de sol·licituds d’obra major 59 79 -25,32
Mitjana de dies de resolució per llicència d’obra major 80 130 -38,46
Nombre de sol·licituds d’obra menor i comunicats 889 943 -5,73
Mitjana de dies de resolució per llicència d’obra menor 41 84 -51,19

Llicències d’activitat

Nombre de sol·licituds 557 575 -3,13
Nombre de resolucions 171 229 -25,33

Inspeccions

Nombre d’inspeccions fetes 3.480 3.833 -9,21
Nombre d’expedients sancionadors iniciats 58 52 11,54

IRIS Incidències Reclamacions Suggeriments

Nombre de comunicacions rebudes 2.011 1.486 35,33
Nombre de comunicacions tancades 1.914 1.339 42,94
Nombre de comunicacions pendents 31 66 -53,03

Taula

3 3
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El 2009 ha estat marcat pel canvi
estructural i organitzatiu de l’Ajuntament
de Barcelona. El nou model, a nivell
territorial, ha comportat el reforç de
l’estructura organitzativa amb la creació
de quatre Direccions: Llicències i Espai
Públic, Serveis Generals, Serveis a les
Persones i Territori. 

Aquesta darrera direcció ha incorporat
una nova figura, la de tècnic/a de barri,
amb l’objectiu d’apropar els serveis
i projectes de l’Ajuntament al territori,
tot tenint-ne en compte les necessitats. 

En aquesta mateixa línia, i per
possibilitar la participació de veïns
i veïnes de cadascun dels barris, es varen
constituir els tres nous Consells de Barri
de les Corts.

Pel que fa a la gestió, destaca el balanç
positiu de l’estat d’execució del Pla
d’Actuació del Districte (PAD): s’han
finalitzat 41 accions i se n’han posat
en marxa 137, la qual cosa representa
el 93 % del total de les 191 previstes.

Cohesió social i atenció
a les persones

Educació 

Promoció educativa 
•• TTrraassllllaatt ddee ll’’eessccoollaa EEssccllaatt.. L’escola

d’educació especial Esclat va estrenar
una nova seu en un edifici cedit pel
Districte situat a la plaça interior
del carrer de Guitard, 80-92. El nou
centre, de 800 m2, té capacitat per
a 40 alumnes i disposa d’unes
instal·lacions modernes per donar
una atenció de màxima qualitat.

•• OObbeerrttuurraa ddeell ppaattii ddee ll’’eessccoollaa PPaauu
RRoommeevvaa.. Dins del programa «Usos
del Temps de les Corts», amb propostes
per fer compatible el lleure dels nens
i nenes amb les necessitats de les
famílies, al desembre, es va obrir el
pati, els dissabtes i diumenges d’11.00
a 14.00 h., per a la realització d’activitats
esportives i lúdiques sota la supervisió
d’un monitor que vetlla pel bon ús
de l’equipament. Aquesta iniciativa
s’afegeix a la del curs passat de l’escola
Les Corts.

Habitatge 
•• CCrreeaacciióó ddee ll’’OOffiicciinnaa ddee ll’’HHaabbiittaattggee..

Al gener es va posar en funcionament
la nova Oficina de l’Habitatge al carrer
de Numància, 101-105. L’Oficina és un
punt únic d’atenció per a informació,
assessorament i gestió sobre qualsevol
aspecte relacionat amb l’habitatge,
com ara els ajuts a la rehabilitació
o la instal·lació d’ascensors

•• CCoollòònniiaa CCaasstteellllss.. A finals d’any es va
aprovar el projecte de taxació conjunta
de la primera fase del Pla especial de la
Colònia Castells. Aquest fet fa possible
avançar en el reallotjament dels veïns
afectats per les obres al nou edifici
d’habitatges públics del carrer de Morales,
7-11, i a la travessera de les Corts, 336.

Serveis socials i salut pública

Atenció a les persones 
•• HHoossppiittaall ddee ddiiaa ppeerr aa aaddoolleesscceennttss

aammbb mmaallaallttiiaa mmeennttaall.. A l’abril es va posar
en marxa un nou hospital de dia per
a adolescents amb malaltia mental de
les Corts i Sarrià-Sant Gervasi. El centre,
situat al carrer del Taquígraf Martí, està
integrat a la Xarxa de Salut Mental del
CatSalut i atén de forma ambulatòria nois
i noies de fins a 21 anys.

•• CCeennttrreess ddee sseerrvveeiiss ssoocciiaallss.. Durant l’any,
amb fons estatals (FEIL), s’han portat
a terme les obres d’adequació dels nous
locals per als centres de serveis socials.
El centre que correspon al barri de
la Maternitat i Sant Ramon s’ubica a la
Travessera de les Corts, 122, mentre que
el corresponent al barri de les Corts es
troba al carrer de Can Bruixa, 7-11; aquest
emplaçament és provisional fins acabar
l’equipament definitiu del carrer
d’Anglesola. S’hi traslladaran el primer
trimestre de 2010.

•• AAccttiivviittaattss ppeerr aa ppeerrssoonneess aammbb
ddiissccaappaacciittaattss.. Durant la Festa Major es va
organitzar una sessió de teatre accessible
per a persones amb discapacitat visual,
amb l’espectacle El ventall de Lady
Windermere amb un servei
d’audiodescripció en directe i visita tàctil
a l’escenografia i el vestuari de
l’espectacle. També es va oferir aquest
servei el 15 de novembre amb l’adaptació
de l’espectacle de titelles El cel de Mozart

Les Corts és el quart Districte de
Barcelona i té una extensió de 601,1 ha.
És reconegut i valorat perquè s’hi
conjuga l'activitat empresarial,
la investigació universitària i el
desenvolupament ciutadà. El Districte
actual correspon a l'antic municipi de
les Corts, annexionat a Barcelona l'any
1897. El nou mapa de barris conserva
el centre original de les Corts que forma
una gran unitat, però també hi ha, per
sota de la Diagonal, la Maternitat i Sant
Ramon, que comprèn els terrenys de
la zona universitària, les instal·lacions
del FC Barcelona i el cementiri; i per
damunt, Pedralbes, que conserva
el topònim original i inclou la Mercè,
a l'altre costat de la Ronda de Dalt.
Tot i que està constituït per barris amb
característiques sociodemogràfiques
ben diferenciades, el Districte es
caracteritza per la gran dimensió,
concentració i rellevància dels espais
de serveis. Ens referim naturalment
als usos universitaris i esportius presents
a totes dues bandes de la principal
artèria viària del Districte, l’avinguda
Diagonal.

Les Corts

Regidora: 
Ima. Sra. Montserrat Sánchez i Yuste 

Gerent: 
Sra. Gemma Arau i Ceballos



per a infants amb discapacitat visual.
Per commemorar el Dia internacional
de les persones amb discapacitat es va
organitzar, conjuntament amb el Districte
de Sants-Montjuïc, una jornada tècnica
sobre educació inclusiva al CaixaForum
i un acte del Consell Sectorial de persones
amb discapacitat de les Corts on
es va explicar les diferents opinions
dels nois i les noies participants als tallers
de sensibilització organitzats per
la Federació Plataforma d’Entitats de
Persones amb Discapacitat de les Corts. 

Gent Gran 
•• LLlliibbrree EEllss ggrraannss ffeemm ccoonntteess ppeerr

aallss nneennss ii lleess nneenneess.. El 21 d’abril es va
presentar al centre cívic Can Deu, el llibre
Els grans fem contes per als nens i les
nenes, un recull de contes resultat d’una
col·laboració intergeneracional.

•• JJoorrnnaaddeess ddee llaa GGeenntt GGrraann.. Del 25
de maig al 5 de juny es van celebrar
les Jornades de la Gent Gran. Aquestes
jornades són per donar a conèixer les
activitats que aquest col·lectiu fa durant
l’any. En aquesta edició es van organitzar
xerrades sobre art i salut, espectacles
musicals, projeccions de cinema i
exposicions. També competicions de
dominó, billar, petanca, balls i tallers.

•• OObbeerrttuurraa ddeellss ccaassaallss eellss ddiissssaabbtteess
ii ddiiuummeennggeess.. Al mes d’octubre, degut
a la demanda dels usuaris, el Districte
va decidir obrir els casals de gent gran
de Can Novell i de Sant Ramon els
dissabtes i diumenges de 17.00 a 20.00 h. 

Promoció ciutadana 
i cultural

Dones 
•• Projecte «Les Dones a les Corts».

Aquest projecte conduït per la historiadora
Isabel Segura va ser una iniciativa
presentada en el Consell de Dones del
Districte, el 27 de gener de 2009 d’on
va sorgir un grup de voluntàries que,
a partir d’un guió inicial, han portat
fotografies d’arxius familiars i de records.
La seva feina s’ha plasmat en la publicació
Dones de les Corts: itineraris històrics,
que es presentarà el març del 2010.

•• PPrreemmii ppeerr aa llaa IIgguuaallttaatt MM.. ÀÀnnggeellss RRiivvaass
UUrreeññaa.. En el marc de la Mostra d’Entitats,
es va lliurar el Premi per a la Igualtat
M. Àngels Rivas Ureña a «En el mercado
ni carne ni pescado», un espectacle
multimèdia de dansa que tracta els rols
de gènere com a (in)definició de l’ésser.

•• LLeess ddoonneess ffeemm llaa ffeessttaa.. Enguany es
va celebrar el 10è aniversari del sopar
de dones de Festa Major.

•• IIII CCoonnggrrééss ddee ddoonneess.. Les dones
de les Corts van participar activament
amb la presentació d’un audiovisual sobre
coeducació en el II Congrés de Dones
de Barcelona que va tenir lloc al mes
d’octubre.

Esports
•• VVIIèè CCrrooss EEssccoollaarr.. Durant el mes de

gener es va realitzar el VIè Cros Escolar,
inclòs al calendari de cros escolar de
Barcelona. Van participar-hi uns 900 nens
i nenes, alumnes de primària i secundària.

•• CCuurrssaa CCiicclliissttaa ddee lleess CCoorrttss ii KKiillòòmmeettrree
ddee lleess CCoorrttss.. També es van realitzar dues
activitats esportives d’alt nivell: la Cursa
Ciclista, a l’abril, amb la participació d’un
centenar de ciclistes, i el Kilòmetre, al
maig, amb la participació de 120 atletes.

•• PPaasssseejjaaddaa ssoobbrree rrooddeess.. Al mes
d’octubre, i en el marc de la Festa Major,
es va fer la tradicional Passejada sobre
rodes, amb la participació d’unes 600
persones, bàsicament famílies.

Equipaments 
•• IIMMEE AArrííssttiiddeess MMaaiillllooll.. El 18 d’abril,

amb una festa popular i diversos partits
de futbol, es va inaugurar la
modernització del camp de futbol
municipal IME Arístides Maillol, al carrer
de Joan XXIII. La millora va consistir en
la implantació de gespa artificial al terreny
de joc, al mateix temps, es van crear
les xarxes de drenatge i reg necessàries
per garantir-ne la viabilitat. També s’ha
redactat el projecte d’obres dels nous
vestidors.

Cultura 
•• LLlliibbrree LLaa MMaatteerrnniittaatt ii SSaanntt RRaammoonn::

ddeesseennvvoolluuppaammeenntt uurrbbàà dd’’uunn bbaarrrrii ddee
lleess CCoorrttss. El 14 de juliol va tenir lloc, als
jardins del Clot d’en Salvi, la presentació
del llibre La Maternitat i Sant Ramon:
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desenvolupament urbà d’un barri de les
Corts, de Lluís M. Bou, dins la col·lecció
Memòria de Barcelona. El llibre descriu els
esdeveniments que han configurat el teixit
urbà d’aquest barri. 

•• FFeessttaa MMaajjoorr.. L’èxit de la Festa Major,
celebrada del 3 al 12 d’octubre, en
confirma la consolidació. Les més de
dues-centes activitats, organitzades
en la gran majoria per entitats
o associacions, varen ser molt
concorregudes. Destaca l’acte
d’homenatge a les entitats culturals
del Districte, al centre cívic de les Corts,
en el qual es va homenatjar l’Orquestra
de Cambra d’Acordions de Barcelona,
en el seu 60è aniversari; l’associació
Per l’Altre Cor Cremat de Barcelona-Ajut
al quart món; la Institució Cultural de les
Corts, que feia 15 anys i el Grup de Teatre
de les Corts, amb 25 anys d’història.

Promoció, difusió i acció cultural 
•• DDrraacc ddee lleess CCoorrttss.. El Districte i les

colles de diables i tabalers varen signar
un conveni de col·laboració per donar
vida a una nova bèstia de foc «el Guardià
de les Corts», inspirat en el drac de Gaudí,
que va ser dissenyat per Pau Cohí
i construït per quatre alumnes de Belles
Arts de la Universitat de Barcelona.
Se’l va batejar el 18 d’abril.

Equipaments 
•• LLuuddootteeccaa GGuuiittaarrdd.. Nova ludoteca

per a infants de 0 a 8 anys. S’ha reformat
un local de 220 m2 ubicat a l’interior de
l’illa que envolten els carrers del Marquès
de Sentmenat, Numància, Caballero
i Guitard. Disposa de tres sales destinades
al joc infantil i altres espais
complementaris. Està prevista la seva
inauguració al setembre de 2010.

•• 1100èè aanniivveerrssaarrii ddeell CCeennttrree CCíívviicc RRiieerraa
BBllaannccaa.. Dins el marc de la Festa Major,
a l’octubre, es van organitzar diversos
actes de celebració del 10è aniversari
del Centre Cívic de Riera Blanca (Riera
Blanca, 1-3). Va destacar l’extraordinari
concert de música clàssica i l’espectacle
de dansa aèria al càrrec del Circo Delicia.

Dinamització comercial 
•• 1100èè aanniivveerrssaarrii dd’’EEssppaaii dd’’AArrtt.. La fira

ja consolidada que se celebra el primer

dissabte de cada mes a la plaça de
Comas, va celebrar el seu 10è aniversari.

•• EEssttuuddiiss ccoommeerrcciiaallss.. Durant l’any es van
realitzar diversos estudis per conèixer la
situació del comerç al Districte. Un d’ells
es va centrar en el comerç del casc antic
de les Corts, els altres van analitzar els
entorns de l’Associació Comercial el Mirall
de Pedralbes, de l’Associació de botiguers
i comerciants del carrer de Gelabert
i rodalies i de l’Eix Comercial Sants-Les
Corts. L’objectiu era fer una diagnosi de
la situació i necessitats d’aquestes àrees
en relació a l’oferta comercial. Els resultats
s’han presentat al Consell de Promoció
Econòmica del Districte, i també s’ha
lliurat a algunes de les associacions
comercials per facilitar el treball
amb les bases de dades.

•• 11aa MMoossttrraa ddee ccoommeerrçç ddee ll’’EEiixx CCoommeerrcciiaall
SSaannttss--LLeess CCoorrttss.. El dissabte 9 de maig,
va tenir lloc la 1a. Mostra de Comerç de
l’Eix Comercial Sants-Les Corts als carrers
de Joan Güell, Galileu i Vallespir.

•• TTaarrggeettaa EEiixx CCoommeerrcciiaall.. L’Eix Comercial
Sants-Les Corts va signar un conveni
amb la Caixa per adherir-se a la targeta
«Barcelona Comerç». La nova targeta
representa una acció destacada de
promoció i suport al comerç amb
avantatges i descomptes en gasolineres,
cinemes i d’altres establiments i aporta
beneficis tant als clients com als
comerços associats.

•• PPrrooggrraammaa ««AAccttiivvaa’’tt ppeerr ll’’ooccuuppaacciióó»»..
Aquest programa és fruit de la
col·laboració entre el Departament
de Treball de la Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament de Barcelona i està destinat
a orientar professionalment les persones
sense feina. Les sessions tenen lloc un cop
per setmana al centre cívic de les Corts,
al carrer de Dolors Masferrer, 33-35.

•• GGuuiiaa ccoommeerrcciiaall ii ttuurrííssttiiccaa.. Enguany
s’han fet 60.000 exemplars d’una Guia
comercial i turística del Districte per
distribuir en els establiments hotelers
i comercials. La guia, en català, castellà
i anglès, inclou informació comercial
(fires i mercats, centres comercials i
associacions de botiguers i comerciants),
informació turística (allotjament,
transport, instal·lacions esportives,
museus, jardins, discoteques i cinemes)
i informació general (Ajuntament, policia,



centres de culte, centres cívics,
biblioteques, hospitals, farmàcies, telèfons
i adreces d’utilitat). També inclou la
descripció de 22 edificis emblemàtics
i d’interès com el monestir de Pedralbes,
la Porta del drac d’en Gaudí, la torre
Rodona, les torres Trade, etc. 

Participació ciutadana 
•• CCoonnsseellllss ddee BBaarrrrii.. Al mes de novembre

es varen constituir els nous Consells
de Barri: el de Maternitat i Sant Ramon,
el de les Corts i el de Pedralbes.

Aquests nous òrgans de participació han
estat creats amb la voluntat d’esdevenir
els principals canals de participació
ciutadana en el desenvolupament de
polítiques de proximitat i convivència
per tractar totes les qüestions referents
a cadascun dels barris del Districte.

Atenció ciutadana 
El Districte es va incorporar a la certificació
de qualitat conforme amb la Norma 
UNE-EN-ISO 9001:2008 en l’àmbit de la
recepció, gestió i seguiment d’incidències i
reclamacions de l’Ajuntament de Barcelona
(IRIS). [Vegeu taula 4.1]

Urbanisme, obres i espai
públic

Espai públic

Obres finalitzades
• RReeuurrbbaanniittzzaacciióó ddeell ccaarrrreerr ddee MMaarrttíí

ii FFrraannqquuèèss. Amb la intervenció ha

esdevingut un eix de 30 metres
d’amplada amb quatre carrils de circulació
i aparcament amb bateria que connecta
l’avinguda Diagonal i el carrer de Joan
XXIII. 

•• MMiilllloorraa ddeell ccaarrrreerr ddee JJoorrddii GGiirroonnaa.. La
nova urbanització ha suposat l’ampliació
de les voreres, una calçada de 14 metres
d’amplada amb dos sentits de circulació
i aparcament en cordó per a vehicles a
totes dues bandes. A més, s’ha incorporat,
a la banda de muntanya, un carril bici
de doble sentit.

•• AArrrraannjjaammeenntt ddeellss ccaarrrreerrss dd’’EEmmèèrriittaa
AAuugguussttaa,, NNoovveellll,, EEvvaarriisstt AArrnnúúss ii SSaallvvaaddoorr
CCaarrddeennaall..

•• IInnaauugguurraacciióó eell 1199 ddee jjuunnyy ddeell ccaarrrreerr ddeell
CCoommttee ddee GGüüeellll, remodelat en tot el seu
trajecte entre la travessera de les Corts
i l’avinguda de Madrid.

Aquest any s’han invertit al Districte
8,5 milions d’euros corresponents al Fons
Estatal d’Inversió Local, en la millora de
carrers i places (passatges de Regent
Mendieta i de Jaume Roig;  carrers de
Taquígraf Martí i de Baldiri Reixac; la plaça
d’Ignasi Barraquer, entre d’altres), i en
la instal·lació de semàfors, en locals de
Serveis Socials, en el soterrament de línies
elèctriques i en l’obertura del carrer Albert
Bastardas a la Diagonal.

Portal del Coneixement
L’Ajuntament de Barcelona, la Universitat
de Barcelona i la Universitat Politècnica
de Catalunya van signar al 2008 la
formalització de les cessions dels terrenys
destinats a carrers i espais lliures del
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Atenció ciutadana

IRIS Incidències Reclamacions Suggeriments 2009 2008 % variació

Nombre de comunicacions rebudes 688 472 45,76
Nombre de comunicacions tancades 576 386 49,22
Nombre de comunicacions pendents 30 19 57,89

OAC Oficina d’Atenció al Ciutadà

Nombre total de visites ateses 78.442 74.153 5,78
% de persones ateses en <10 minuts 0,85 0,91 -6,59
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Campus Diagonal. Va ser aquest el tret
de sortida d’un seguit de canvis a
l’entrada sud de Barcelona. Durant aquest
temps, s’han reurbanitzat carrers com el
de Jordi Girona, Baldiri Reixac, Alfambra,
Pascual i Vila, i l’eix del Campus Sud, Martí
i Franquès. També s’han inaugurat edificis
de recerca, biblioteques, s’han construït
aparcaments soterrats i s’ha millorat
l’entorn d’una joia de l’arquitectura com
és la Porta Gaudí a l’illa Solé i Sabarís.
Però el més important de tot és que el
Campus Diagonal s’ha integrat totalment
a la xarxa urbana. A finals de 2009
ha estat seleccionat com a Campus
d’Excel·lència Internacional: Barcelona
Knowledge Campus (BKC).

Indicadors de llicències
i inspecció 
S’han rebut 29 sol·licituds de llicències
d’obra major, 406 d’obra menor alhora
que el nombre d’inspeccions ha estat
de 1.653. [Vegeu taula 4.2]

Planejament 
•• EEssccoolleess bbrreessssooll BBaarrcceelloonnaa ii XXiirrooii.. El Ple

del Districte del 9 de juliol va aprovar la
construcció d’una nova escola bressol
integrada a l’escola Barcelona, al carrer
de Joan Güell, 114-126. Tanmateix, a
l’octubre es va donar llum verda al trasllat
de l’escola bressol Xiroi, afectada pel Pla
Anglesola, a un edifici que es construirà
en la confluència del carrer d’Anglesola

amb l’obertura del carrer d’Europa.
L’equipament tindrà dues plantes
i permetrà ampliar en 17 el nombre
de places que passaran de 64 a 81. 

Projectes d’obres 
•• BBiibblliiootteeccaa CCoommtteess ddee BBeellll--LLlloocc.. S’ha fet

un estudi de viabilitat del projecte i també
estudis tècnics referents a les edificacions
existents.

Manteniment 
Durant l’any s’han dut a terme les obres
de millora de vuit carrers amb ampliació
de voreres, renovació de l’enllumenat,
l’arbrat, el mobiliari urbà i en alguns casos,
s’ha arranjat el clavegueram. També s’han
instal·lat a petició del veïnat nous
semàfors en sis cruïlles.

Medi ambient 

•• PPllaa ddee mmeeddii aammbbiieenntt.. El Districte
ha aprovat un Pla de medi ambient 
2009-2011 que estableix setze objectius
estratègics d’actuació amb la finalitat de
reduir el consum de paper, aigua i energia
i aconseguir així un funcionament més
sostenible en l’organització municipal.

• PPuunntt VVeerrdd BBaaccaarrddíí.. El 13 d’octubre va
entrar en funcionament un nou Punt Verd
als jardins de Bacardí. Obert matí i tarda,
el punt verd dona servei als veïns i veïnes
del barri de La Maternitat i Sant Ramon

Indicadors de llicències i inspeccions

Llicències d'obres 2009 2008 % variació  

Nombre de sol·licituds d’obra major 29 21 38,10
Mitjana de dies de resolució per llicència d’obra major 191 63 203,17
Nombre de sol·licituds d’obra menor i comunicats 406 444 -8,56
Mitjana de dies de resolució per llicència d’obra menor 60 56 7,14

Llicències d’activitat

Nombre de sol·licituds 297 350 -15,14
Nombre de resolucions 179 198 -9,60

Inspeccions

Nombre d’inspeccions fetes 1.653 1.654 -0,06
Nombre d’expedients sancionadors iniciats 46 22 109,09
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per a la recollida selectiva de residus
especials de menor volum que no es
poden llençar directament als contenidors
convencionals com ara petits
electrodomèstics, roba, tòners i cartutxos
d’impressora, etc.

Prevenció, seguretat
i mobilitat

•• PPllaa ddee mmoobbiilliittaatt.. S’ha treballat en el
Pla de mobilitat del Districte. Actualment
es troba en procés de discussió
i de valoració.

S’ha portat a terme la implantació
progressiva de la Zona 30 als carrers de
les Corts. Primerament es va senyalitzar
un àrea de Pedralbes, a tocar del Districte
de Sarrià-Sant Gervasi, per augmentar-hi
la seguretat viària dels escolars. També
es va delimitar la Zona 30 als carrers del
barri de Sant Ramon inclosos al perímetre
entre l’avinguda de Xile, Arístides Maillol,
travessera de les Corts i el carrer
de Collblanc, a carrers de la Zona
Universitària i també a zones del barri
de les Corts. Els treballs de senyalització
han anat acompanyats d’una campanya
informativa per conscienciar els
conductors.

•• AAppaarrccaammeennttss.. Barcelona Serveis
Municipals (BSM) ha obert un aparcament
de 310 places al carrer de Menéndez y
Pelayo que donarà servei al Tanatori i als
grans operadors del voltant (Universitats,
FC Barcelona, Maternitat…).

També s’ha elaborat un plànol-guia
de tots els aparcaments públics i privats
d’ús públic i de zones blaves per donar a
conèixer aquests serveis que possibiliten
l’estacionament de forma racional
i planificada de vehicles particulars.

•• AAppaarrccaammeennttss pprroovviissiioonnaallss.. S’han
habilitat tres solars com aparcaments

provisionals d’ús lliure i gratuït: un a
Can Rigal, amb més de 300 places, que
funcionarà fins al novembre de 2010, data
en la qual s’iniciarà la urbanització del
futur parc metropolità. Un altre al parc
de Bederrida, amb més de 600 places,
adreçat preferentment a la comunitat
universitària, la durada dependrà de
l’aprovació del pla d’urbanització de la
parcel·la. I el tercer, situat al carrer de
Benavent al solar col·lindant als pisos
de promoció pública, condicionat a la
urbanització de la totalitat de la illa.

•• DDeesspplleeggaammeenntt ddee llaa ppoolliicciiaa ddee
pprrooxxiimmiittaatt.. Des de novembre el Districte
compta amb l’anomenada Guàrdia Urbana
de proximitat que patrulla per tot
el territori, en cotxe, a peu, en bicicleta
o escúter, per vetllar per la seguretat
ciutadana i la bona convivència. També
se situa especialment als llocs de trànsit
de major risc, i revisa sistemàticament
l’estat dels semàfors i la senyalització
horitzontal i vertical.

•• PPllaannss dd’’aaccttuuaacciióó eessppeeccííffiiccss eenn ll’’ààmmbbiitt
ddee llaa sseegguurreettaatt cciiuuttaaddaannaa.. Els divendres
i dissabtes, des de les 22.00 fins a les
06.00 h., s’han habilitat dispositius
específics de la Guàrdia Urbana amb
diversos objectius: garantir el compliment
de l’Ordenança de mesures que fomenten
la convivència ciutadana als espais públics
en el perímetre del Campus Sud,
especialment per controlar la utilització
de l’espai públic per a l’oferiment i
demanda de serveis sexuals. També per
actuar davant els actes incívics i reduir
les molèsties als veïns. Concretament
s’ha actuat davant d’infraccions com
el consum d’alcohol i altres substàncies
prohibides, els sorolls molestos derivats
de la concentració de persones a la porta
de locals, necessitats fisiològiques, horaris
de tancament de locals públics,
vandalisme i grafits.
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Indicadors 

Dades de població 2009 2008 % variació

Població total 83.268 83.060 0,25
Homes 39.214 38.922 0,75
Dones 44.054 44.138 -0,19
0 - 14 anys 9.507 9.549 -0,44
15 - 24 anys 8.409 8.535 -1,48
25 - 64 anys 47.427 47.473 -0,10
65 anys i majors 17.925 17.503 2,41

Educació - Centres públics 

Escoles bressol públiques

Nombre de places 184 184 0,00

Centres de primària públics (CEIP)

Nombre de matriculats parvulari + primària 2.620 2.565 2,14

Centres de secundària públics (IES)

Alumnat d’ESO 874 876 -0,23

Centres de formació professional (FP)

Nombre de matriculats 106 90 17,78

Acció social

Centres de serveis socials

Nombre d’usuaris atesos 3.604 2.966 21,51
Dies d’espera per a la primera visita 8 13 -38,46

Servei d’atenció domiciliària

Nombre de llars ateses 4.065 2.754 47,60
Mitjana d’hores per setmana a les llars ateses 4,49 4,39 2,28

Equipaments municipals

Biblioteques

Nombre de visites a biblioteques 327.506 329.321 -0,55

Centres cívics

Nombre de cursos 828 563 47,07
Nombre d’assistents als cursos 9.992 7.689 29,95
Nombre d’espectacles (cicles teatre, dansa...) 145 90 61,11
Nombre d’assistents als espectacles 9.200 7.890 16,60

Espais per a la gent gran

Nombre de socis 4.025 3.979 1,16
Nombre de tallers i cursos 84 79 6,33
Nombre d’inscripcions a tallers i cursos 1.050 824 27,43
Nombre d’activitats 131 120 9,17
Nombre de participants a les activitats 11.182 9.861 13,40

Esports - Equipaments i promoció esportiva

Promoció esportiva (nombre de participants) 1.850 2.618 -29,34
Nombre d’entitats usuàries 21 51 -58,82
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Un dels objectius principals d’enguany
ha estat apropar la gestió a la ciutadania
i incrementar els processos participatius.
S’ha debatut i avaluat amb el veïnat,
amb les entitats i amb les associacions
una gran part de les propostes i projectes
que s’han desenvolupat, la qual cosa
ha comportat que el seu contingut hagi
recollit aportacions dels diferents agents
implicats fent-lo així més adequat
a les demandes que es formulaven
des dels diferents barris.

La posada en marxa dels Consells de
Barri ha estat un altre element aglutinador
i una eina de millora que ha permès
recollir les percepcions i els suggeriments
que es generaven en el dia a dia
des dels diferents espais i àmbits.

S’ha continuat amb el programa per
a incrementar la xarxa d’equipaments
per tal de cobrir algunes mancances.
Per això s’han obert nous espais on rebre
serveis i/o desenvolupar activitats per
a totes les edats. Tampoc no s’ha deixat
de banda la millora de l’espai públic
que es reflecteix en l’important nombre
de carrers reurbanitzats, en molts casos
convertint-los en zona de vianants
per tal de preservar els nuclis antics.
També en els jardins i parcs nous
o remodelats que ofereixen noves
possibilitats per gaudir-hi del descans,
del passeig o del lleure i en els nous
equipaments en els àmbits cultural,
educatiu, de gent gran i esportiu. A més,
s’ha ampliat l’oferta d’aparcaments, com
a resultat d’un projecte conjunt entre els
operadors i el veïnat, i també l’àrea verda
i la zona blava, fets que han representat
un millor servei per als residents i per
al comerç perquè s’ha generat un entorn
més còmode i una activitat econòmica
més propera i accessible. Tot plegat ha
representat un pas important en l’equilibri
territorial dels diferents barris.

Cohesió social i atenció
a les persones 

Educació 
• EEssccoolleess bbrreessssooll mmuunniicciippaallss. En els tres

darrers anys s’ha triplicat l’oferta de les
escoles bressol municipals, passant de

les 94 places inicials a les 306 places
del 2009, cosa que suposa un increment
de 212. Aquest any s’ha obert l’Escola
Bressol Can Canet, situada al nucli antic
de Sarrià. [Vegeu taula 5.1]

• SSeerrvveeiiss eedduuccaattiiuuss iinntteeggrraattss.. S’han
agrupat els serveis educatius en un únic
espai, compartit pel Centre de Recursos
Pedagògics, l’Equip d’Atenció
Psicopedagògica i l’Espai LIC (llengua,
interculturalitat i cohesió social).

Habitatge 
• OOffiicciinnaa ddee ll’’HHaabbiittaattggee ddee SSaarrrriiàà--SSaanntt

GGeerrvvaassii.. S’ha inaugurat a principis d’any.
Els principals serveis que s’hi donen són:
facilitar informació i gestionar ajuts per
a la rehabilitació d’habitatges i edificis;
informar i tramitar la inscripció
a l’habitatge protegit i social de
Barcelona; informar dels ajuts al lloguer
i de les borses d’habitatge, i
fer l’assessorament legal i mediació
en l’àmbit de l’habitatge privat. Durant
el primer any s’hi han atès 4.453 persones
i s’hi han gestionat quasi 900 
expedients.

• PPrroommoocciióó dd’’hhaabbiittaattggee pprrootteeggiitt ii ssoocciiaall
aa VVaallllvviiddrreerraa.. S’ha iniciat la construcció
de 30 pisos protegits al carrer dels Reis
Catòlics, dels quals hi ha un percentatge
en què el veïnat té preferència. Es
finalitzaran el darrer trimestre de 2010.

• IImmppuullss aa llaa rreehhaabbiilliittaacciióó ddeellss nnuucclliiss
hhiissttòòrriiccss.. S’ha programat una actuació
per a la rehabilitació d’edificis i habitatges
dels nuclis històrics de Sarrià,
Sant Gervasi de Cassoles i el Putget
i Farró en el marc de les Àrees de
Rehabilitació Integral de Barcelona
resultant de l’acord signat, el 30 de
novembre de 2009, per l’Ajuntament
de Barcelona, el Ministerio de Vivienda
i la Generalitat de Catalunya.

Serveis socials i salut pública

Atenció a les persones
• PPrroojjeeccttee ««VViiddaa IInnddeeppeennddeenntt»».. S’han

signat dos convenis de col·laboració,
amb la Fundació Catalana de Síndrome
de Down i amb el Centre d’Higiene Mental
Les Corts, que han suposat la cessió de
4 habitatges per al desenvolupament
d’aquest projecte. 

Sarrià-Sant Gervasi, amb una extensió
de 2.009,4 ha, és el cinquè Districte
i el principal punt d’accés al parc de
Collserola, el pulmó verd més important
de la ciutat. El Districte està format
per emblemàtics i heterogenis barris,
antigues viles que han crescut i
prosperat un cop agregades a la ciutat
de Barcelona. També té una part
important del territori dins del futur
parc natural.
Els llegats històrics i arquitectònics
han donat com a resultat uns barris
amb trets culturals, urbanístics i humans
singulars que es reflecteixen, molt
positivament, en la preservació i cura
dels nuclis urbans antics. Barris que
també disposen d’extensos parcs i zones
verdes que envolten edificis històrics
i emblemàtics, nombrosos centres
educatius i sanitaris, mercats,
equipaments públics, modernes àrees
urbanes i grans vies de comunicació.
Els sis barris d’aquest Districte són:
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes;
Sarrià; les Tres Torres; Sant Gervasi-
la Bonanova; Sant Gervasi-Galvany
i el Putget i Farró.

Sarrià-Sant
Gervasi

Regidora: 
Ima. Sra. Sara Jaurrieta i Guarner 

Gerent: 
Sr. Albert Duran i Escriba



• TTeerrààppiiaa ooccuuppaacciioonnaall.. També s’ha
signat un conveni amb la Fundació
ASPASIM per a la creació d’un servei
de teràpia ocupacional i artesania
per a persones amb discapacitat
intel·lectual.

• AAppaarrccaammeenntt ppeerr aa ppeerrssoonneess aammbb
mmoobbiilliittaatt rreedduuïïddaa. S’ha complert el pla de
reserves públiques mitjançant la creació
de 28 espais d’aparcament per a persones
amb mobilitat reduïda que donen servei
a 33 equipaments.

Gent gran
• CCaassaall ddee ggeenntt ggrraann ddee CCaann

FFààbbrreeggaass.. Se n’han millorat les
instal·lacions i les prestacions i s’hi
ha afegit una nova planta. [Vegeu
taula 5.2]

Promoció ciutadana i cultural

Dones
• LLlliibbrree DDoonneess ddee mmeeddaallllaa.. Ha estat

publicat per iniciativa del Consell de Dones
i recopila observacions i vivències de
les guardonades en les diferents edicions
de la Medalla de la Dona del Districte. 

Joventut
• 99aa TTrroobbaaddaa ddee RReepprreesseennttaannttss

dd’’AAlluummnneess ddee SSeeccuunnddààrriiaa. Ha comptat
amb la participació dels 5 centres públics
del Districte i ha estat organitzada
pel Punt d’Informació Juvenil

• ««RRuummbbeeaa ccoonnttrraa eell rraacciissmmee»».. El
Districte i el Casal de Joves Casa Sagnier,
en col·laboració amb la Fundación
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Espais per a la gent gran

2009 2008 Variació %

Nombre de tallers i cursos 320 268 52 19,40

Inscripcions a tallers i cursos 4.557 3.745 812 21,68
Nombre d’activitats 220 111 109 98,20
Nombre de participants 5.107 4.583 524 11,43
Nombre de socis 2.885 2.356 529 22,45
Activitats de dinamització 21 15 6 40,00
Participants en les activitats de dinamització 1.292 1.441 -149 -10,34
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Educació - Centres públics 

Escoles bressol públiques 2009 2008 Variació %

Nombre de centres 4 3 1 33,33

Nombre de places 306 225 81 36,00

Centres de primària públics (CEIP)

Nombre de matriculats parvulari + primària 2.712 2.367 345 14,58

Centres de secundària públics (IES)

Alumnat d’ESO 1.346 1.376 -30 -2,18

Centres de formació professional (FP)

Nombre de matriculats 530 587 -57 -9,71

Pla Jove

Nombre inicial de participants 113 89 24 26,97
Nombre d’alumnes que finalitzen el programa 44 46 -2 -4,35
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Secretariado Gitano de Catalunya,
han organitzat una jornada reivindicativa
en contra del racisme i la xenofòbia amb
la rumba com a fil conductor.

• MMoossttrraa dd’’AArrtt JJuuvveenniill ddee VVaallllvviiddrreerraa.. 
• EEssppaaii dd’’aassssaaiigg ppeerr aa jjoovveess.. S’ha

habilitat un espai destinat principalment
a la dansa i al teatre en un edifici dels
jardins de la Tamarita que han estat
remodelats aquest any.

Esports
• CCeennttrree EEssppoorrttiiuu MMuunniicciippaall PPuuttggeett..

S’ha avançat en el projecte i es preveu
que s’hi iniciarà l’activitat a l’estiu de 2010.
El centre inclourà dues piscines cobertes,
sala de fitness, sales d’activitats dirigides,
àrea termal, centre mèdic i d’estètica,
vestidors, serveis auxiliars i solàrium.
La superfície serà de 5.712,14 m2.

• CCaammpp ddee ffuuttbbooll ddee VVaallllvviiddrreerraa. Ha
estat renovat amb la instal·lació de gespa
artificial,, la millora del drenatge i un nou
sistema de rec automàtic de 6 canons.
Els nous vestidors, que es preveuen
per al 2010, completaran una instal·lació
amb un alt nivell de qualitat.

• PPoolliieessppoorrttiiuu CCaann CCaarraalllleeuu.. Coincidint
amb la celebració del 10è aniversari de la
actual gestió de Can Caralleu, s’hi va fer una
remodelació integral de la piscina exterior.
També hi va tenir lloc la II Cursa Esportiva
Escolar i la X edició del Cros de Collserola.

• CClluubb dd’’eessggrriimmaa SSaallaa dd’’AArrmmeess MMoonnttjjuuïïcc
((SSAAMM)).. A l’octubre es van inaugurar les
millores de les instal·lacions del centre
de Reina Elisenda que té 350 socis i que
consistien en la senyalització de «tocats»
i la renovació de grades, oficines, aire
condicionat i vestidors. 

Cultura

Promoció, difusió i acció cultural
• VVIIII JJoorrnnaaddaa ddee TTaalllleerrss OObbeerrttss aa SSaarrrriiàà

i IIIIII JJoorrnnaaddaa AArrtt FFaarrrróó--PPuuttggeett.. Un any més
s’hi van aplegar els artistes d’aquests dos
emblemàtics barris per donar a conèixer
les seves obres al veïnat del Districte i a
tota la ciutat.

• 2255èè aanniivveerrssaarrii ddee llaa mmoorrtt ddee JJooaann
VViinnyyoollii ii PPllaaddeevvaallll.. S’ha commemorat el 25è
aniversari de la mort d’aquest poeta molt
vinculat al Districte perquè hi va viure i hi
va escriure la major part de la seva obra.

Equipaments
• BBiibblliiootteeccaa CCllaarràà.. En col·laboració amb

el Districte, i amb el suport de la direcció
de Solidaritat i Cooperació Internacional,
la Biblioteca va organitzar un cicle
d’activitats a l’entorn del projecte de
construcció d’una escola taller per a noies
per part de l’associació Nepal-Aki, amb
xerrades per als adults i contes i tallers
per al públic familiar. Han estat un total
de 9 activitats programades amb un total
de 388 assistents. També enguany s’ha
creat la web de la Biblioteca, se n’ha
elaborat un blog i s’hi han organitzat
diverses conferències.
• 5511èè aanniivveerrssaarrii ddee llaa mmoorrtt ddee ll’’eessccuullttoorr

JJoosseepp CCllaarràà.. Enguany la Biblioteca Clarà
ha organitzat un seguit d’actes culturals
en memòria de l’escultor que tenia
el taller al barri de les Tres Torres
on ara s’ubica la biblioteca que porta
el seu nom. 
• EEssppaaii PPuuttggeett.. Es va inaugurar al gener

i s’ha consolidat com a equipament de
referència al barri. En promociona la vida
associativa i hi fomenta la participació en
els esdeveniments tradicionals de l’agenda
cultural. Hi ha un espai cedit a l’Associació
de Veïns i Amics del Putxet. 

Dinamització comercial
• MMoossttrreess ddee ccoommeerrçç.. El teixit comercial

s’ha refermat i consolidat amb les
tradicionals Mostres de Primavera
organitzades pels eixos comercials de
Sarrià i de Sant Gervasi, que aquest any
celebraven la 18a i la 12a edició,
respectivament. L’Eix de Sarrià ha
organitzat també la 2a edició de la Mostra
de Tardor i, per tercer any consecutiu,
el Mercat Boig d’hivern. 

• PPaassssaarreell··lleess ddee mmooddaa.. Tots dos eixos
comercials (Sarrià i Sant Gervasi) també
han organitzat les respectives passarel·les
de moda de primavera i de tardor, amb un
públic interessat i curiós per conèixer les
noves tendències.

• PPrreemmiiss aall ccoommeerrçç.. L’Associació de
Comerciants de Sarrià va celebrar la segona
edició dels Premis al Comerç que es
concedeixen a persones que han contribuït
al desenvolupament del comerç local.

• 2255èè aanniivveerrssaarrii ddee ll’’AAssssoocciiaacciióó
ddee CCoommeerrcciiaannttss BBaarrnnaavvaassii ddee SSaanntt
GGeerrvvaassii.. Aquest any s’ha commemorat



el 25è aniversari de la seva fundació
mitjançant diversos actes institucionals
i lúdics.

Participació ciutadana
• CCoonnsseellllss ddee BBaarrrrii.. El 2 d’octubre

el Consell Plenari de l’Ajuntament de
Barcelona va aprovar els canvis normatius
que permetien regular i formar els Consells
de Barri i per això es van constituir els
dels 6 barris del Districte: Vallvidrera, el
Tibidabo i les Planes, Sarrià, Sant Gervasi-
Galvany, Sant Gervasi-La Bonanova, Les
Tres Torres, i El Putget i Farró. També es
van convocar els consells de Salut, Escolar,
de la Dona, de Gent Gran i de Prevenció i
Seguretat, així com la Comissió de Lectura
Pública i les taules d’Entitats per
a persones amb discapacitat.

Atenció ciutadana
• OOffiicciinnaa dd’’AAtteenncciióó aall CCiiuuttaaddàà ((OOAACC))..

S’ha produït un increment significatiu tant
del nombre de persones ateses com dels
tràmits fets durant l’any. Gairebé 5.000
persones ateses més i 8.000 tràmits més
respecte l’any 2008, cosa que significa
uns creixements del 7,5 % i del 10,40 %,
respectivament. 

• IInncciiddèènncciieess,, RReeccllaammaacciioonnss ii
SSuuggggeerriimmeennttss ((IIRRIISS)).. El nombre de
comunicacions rebudes s’ha incrementat
un 50 %, com també el nombre de
respostes donades a la ciutadania,
que ha crescut un 47 %. El tema tractat
amb més freqüència continua sent l’estat
de l’espai públic i més concretament,
el manteniment de les voreres.

Urbanisme, obres i espai
públic

Espai públic
La majoria de les actuacions a l’espai
públic han estat orientades a donar
preferència als vianants sobre el trànsit
rodat, a millorar les condicions
d’accessibilitat i mobilitat, i a renovar
els elements del mobiliari urbà.

• JJaarrddiinnss ddee PPoorrttoollàà.. S’han recuperat
per a ús públic aquests jardins que tenen
una superfície d’uns 600 m2 i estan situats

en una finca modernista del carrer
de Portolà, 6. 

• PPaarrcc ddee JJooaann RRaavveennttóóss.. Ha estat
inaugurat per esdevenir un espai de lleure
de 20.000 m2 per al veïnat a més de ser
aprofitat com a camí escolar per als
diferents centres educatius de la zona.

• JJaarrddiinnss ddee llaa TTaammaarriittaa.. Se n’han
finalitzat les obres de rehabilitació.
Les millores han inclòs la recuperació
de l’hivernacle, d’elements ornamentals
i fonts, la renovació del mobiliari, la
vegetació, el paviment i la senyalització,
la restauració de la tanca principal del
passeig de Sant Gervasi i la reparació
d’instal·lacions de recirculació de fonts,
de connexió a la xarxa freàtica i la xarxa
de rec i d’enllumenat públic.

• PPllaaççaa ddee LLeesssseeppss.. La nova plaça
Lesseps destaca per l’espai que s’ha
dedicat als vianants, 6.000 m2, i pel fet
que s’ha convertit en un nou punt de
connexió de la ciutat, amb un important
nus de comunicacions de transport públic.

Indicadors de llicències
i inspecció 

• LLlliiccèènncciieess dd’’oobbrreess.. S’ha continuat amb
la reducció dels terminis de tramitació de
les llicències d’obres i amb el seguiment
de les concedides, tant en relació a la
correcta execució de les obres autoritzades
com en el tancament d’expedients antics
en fase d’inspecció. Malgrat la disminució
del nombre de sol·licituds de llicències
d’obres, el Districte continua essent
capdavanter en nombre de llicències
peticionades. [Vegeu taula 5.3]

• LLlliiccèènncciieess dd’’aaccttiivviittaatt.. S’han reduït
els expedients en tràmit, fet que ha
permès millorar els terminis del conjunt
de sol·licituds, tot i que es mantenen
encara més alts del desitjable. 

• ZZoonneess dd’’eessttaacciioonnaammeenntt aauuttoorriittzzaatt..
S’ha incidit en les zones d’estacionament
autoritzat a la via pública, principalment
ordenant les reserves d’estacionament
per a discapacitats. S’han revisat
i actualitzat la resta de reserves
coordinant les actuacions amb el
Departament de Manteniment i Serveis
per tal de millorar els terminis de
senyalització de les autoritzacions
concedides i, si s’escau, eliminar les
denegades o caducades. 
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Planejament
• PPllaa ppaarrcciiaall ddee lleess PPllaanneess. S’ha continuat

treballant en la revisió del Pla parcial de
les Planes, aprovat el 1980, i s’ha ajustat
el planejament vigent a la cartografia
actualitzada. També s’ha treballat
en la redacció del document de criteris
d’actualització del mateix Pla i s’ha
fet l’estudi, amb propostes concretes,
de la vall de Les Planes.

• QQuuaalliiffiiccaacciióó uurrbbaannííssttiiccaa.. S’han realitzat
actuacions per aconseguir sòl destinat
a equipaments públics mitjançant canvis
en la qualificació urbanística del PGM
i s’han prioritzat aquelles zones en
què els serveis eren més necessaris.

Nous equipaments
• OOffiicciinnaa ddee CCoollllsseerroollaa.. Fins ara l’oficina

ocupava un espai de 98 m2 al Centre Cívic
l’Elèctric i ara s’ha vist ampliat fins
als 143 m2 de la nova oficina a l’edifici
catalogat d’estil modernista de l’estació
dels FGC de Les Planes, per millorar-ne
la qualitat i apropar els serveis municipals
als veïns dels nuclis de Vallvidrera,
el Tibidabo, les Planes i Font del Mont.

Projectes d’obres
• S’ha realitzat el cos principal de l’obra

del Complex Esportiu Municipal Putget.
• Continuen les obres de construcció

del Centre Sociosanitari Putget Dolors
Aleu al carrer del Marquès de Santa Anna.

• Remodelació i pacificació de la ronda
General Mitre entre la plaça Lesseps
i el carrer de Balmes.

• Construcció d’aparcaments al jardí
de Josep Amat, a les places de Wagner
i de Joan Llongueres i als carrers dels Reis
Catòlics i del Cardenal Sentmenat, el que
incrementarà en més de 1.000 les places
públiques.

• S’han iniciat les obres de la futura L9 del
metro, que permetrà la connexió d’algunes
zones del Districte amb la resta de la xarxa
de metro de la ciutat. Actualment s’està
treballant en les estacions de Putget,
Mandri-Bonanova i Sarrià.

Manteniment
• CCaarrrreerrss ii eessppaaiiss ppúúbblliiccss.. S’han realitzat

més de trenta actuacions de renovació
integral de diferents carrers i d’altres espais
públics. En destaquem les dels carrers de

Major de Sarrià (tram inferior), Mare
de Déu de Núria, Clos de Sant Francesc,
Graus, Dolors Monserdà, Avió Plus Ultra,
Nena Casas, Rector Ubach, Freixa,
Modolell, Plató, Baixada de Blanes, Pàdua,
Sant Màrius, Arimon, Lilà, Amarant, Torrent
del Rovelló, Actriu Tubau, Tren, l’avinguda
del Rectoret, el passatge de Vimetera,
el camí de Mas Guimbau, la plaça de la
Tulipa i les escales de Sant Jaume Apòstol
i de la Gatosa (2a fase).

• EEqquuiippaammeennttss.. També s’han fet millores
en diversos equipaments com ara
l’ampliació del Casal de gent gran de
Can Fàbregas, la implantació de gespa
artificial al camp de futbol de Vallvidrera,
la millora del poliesportiu de Can Caralleu
i del club d’esgrima Sala d’Armes Montjuïc
(SAM), la climatització i millora del Centre
Cívic Casa Orlandai i de la Casa Sagnier
i la rehabilitació de l’interior de la Casa
del Guarda del Pantà de Vallvidrera, obra
d’Elies Rogent, i de la zona de lleure
adjacent. 

Medi ambient 

• FFoonntt ddee llaa BBuuddeelllleerraa.. S’ha fet
l’arranjament de l’itinerari de la font
de la Budellera, un dels indrets més
representatius del parc de Collserola,
a tocar de Vallvidrera.

• EEssppaaiiss pprrootteeggiittss.. Cal assenyalar la
proposta de declaració del Parc Natural
de Collserola com a espai protegit que
inclourà dues reserves naturals parcials
de protecció superior, la de la Font Groga
i la de la Rierada-Can Balasc.

• RReecciiccllaattggee ii ssoosstteenniibbiilliittaatt.. S’ha
potenciat amb accions diverses l’ús
de materials sostenibles en les activitats
festives i s’ha continuat impulsant el
projecte «Agenda 21», programa pensat
per facilitar la implicació dels centres
educatius per a construir un món millor
i més sostenible, començant per la
intervenció en l’entorn més immediat. 

Prevenció, seguretat
i mobilitat

Donades les característiques físiques
del barri de Vallvidrera, el Tibidabo i



Les Planes, dins del parc de Collserola,
existeix un Pla de prevenció d’incendis
i un Pla de prevenció de neu.

• PPllaa ddee pprreevveenncciióó dd’’iinncceennddiiss CCoollllsseerroollaa..
Habitualment es realitzen tot un seguit
de tasques preventives per minimitzar
riscos. 
• Manteniment dels camins i pistes forestals.

S’han fet tasques de neteja de la franja
de protecció i parcel·les públiques
forestals en 65 ha, 19 més que l’any passat.

• Manteniment del dipòsit d’aigua per
a mitjans aeris de Can Rectoret i dels
hidrants ubicats als nuclis urbans.

• Actualització del cens de persones
en situació de risc per a la seva possible
evacuació. 

• Coordinació amb els PAUS (Plans
d’autoprotecció contra incendis)
en els diferents nuclis urbans del barri.
• PPllaa ddee pprreevveenncciióó ddee nneeuu. Les accions

principals que es realitzen són:
• Campanya informativa, en coordinació

amb els responsables de neteja,
per a la col·locació dels bujols de sal.
• SSuubbssttiittuucciióó ddee ssaanncciioonnss

aaddmmiinniissttrraattiivveess.. S’ha aplicat la substitució
de sancions administratives per

prestacions en benefici de la comunitat
tot seguint l’Ordenança de mesures
per fomentar i garantir la convivència
ciutadana, especialment quan els
infractors són menors d’edat.
S’han realitzat 19 actuacions. 

• PPrrooggrraammaa ddee mmeessuurreess ppeennaallss
aalltteerrnnaattiivveess.. Des de 1996 l’Ajuntament
col·labora amb la Direcció General
de Justícia Juvenil de la Generalitat
de Catalunya per aplicar mesures de
caràcter penal alternatives. En aquest
àmbit, s’han aplicat 12 mesures
alternatives.

• RReeccuuppeerraacciióó ssoocciiaall.. Per tal de fomentar
les polítiques de compromís en la
recuperació social dels infractors es
va celebrar la Jornada de reflexió sobre
mesures en benefici de la comunitat,
amb la participació de 45 persones,
25 de les quals eren membres d’entitats
col·laboradores.

• PPrriioorriittaatt ppeerr aallss vviiaannaannttss.. S’ha ampliat
l’àrea reservada per als vianants del carrer
Major de Sarrià, a l’alçada de la plaça
d’Artós, i dels carrers adjacents. Amb això
el nucli antic de Sarrià ha guanyat en
tranquil·litat i seguretat per als infants
de les escoles dels voltants.
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Indicadors 

Dades de població 2009 2008 % variació

Població total 145.489 143.583 1,33
Homes 66.611 65.503 1,69
Dones 78.878 78.080 1,02
0 - 14 anys 22.265 22.063 0,92
15 - 24 anys 14.536 14.312 1,57
25 - 64 anys 78.725 77.576 1,48
65 anys i majors 29.963 29.632 1,12

Acció social

Centres de serveis socials

Nombre d’usuaris atesos 2.637 2.652 -0,57
Dies d’espera per a la primera visita 8 9 -9,09

Servei d’atenció domiciliària

Nombre de llars ateses 548 452 21,24
Mitjana d’hores per setmana a les llars ateses 5,00 4,58 9,17

Equipaments municipals

Biblioteques

Nombre de visites a biblioteques 159.893 142.673 12,07
Nombre de carnets nous 2.047 2.090 -2,06

Centres cívics

Nombre de tallers 1.142 690 65,51
Nombre de persones inscrites 10.153 12.842 -20,94
Nombre d’activitats programades 799 532 50,19
Nombre de participants 45.147 58.540 -22,88

Esports - Equipaments i promoció esportiva

Promig de nombre d’abonats 7.094 7.401 -4,15

Educació física escolar

Nombre d’alumnes 2.517 2.436 3,33

Camp de futbol de Vallvidrera

Nombre d’entitats i clubs usuaris 11 8 37,50
Nombre d’equips 27 20 35,00

Activitats puntuals

Olimpiades de Vallvidrera 630 560 12,50
Cros Can Caralleu 280 145 93,10
Bicibarris 90 78 15,38

Obres i llicències d’activitat

Llicències d’obres

Nombre de sol·licituds d’obra major 156 187 -16,58
Mitjana de dies de resolució per llicència d’obra major 68 88 -22,73
Nombre de sol·licituds d’obra menor i comunicats 968 957 1,15
Mitjana de dies de resolució per llicència d’obra menor 61 72 -15,28

Llicències d’activitat

Nombre de sol·licituds 445 541 -17,74
Nombre de resolucions 489 558 -12,37

Taula

5 3
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El Districte emmarca la seva gestió, des
de la proximitat, en tres grans objectius
generals: la consecució de millors serveis
i més atenció a les persones, la
priorització de mesures amb la finalitat de
millorar la qualitat de vida i el treball per
a un Districte equilibrat en els seus usos,
tot parant especial atenció a l’espai públic.

Els darrers canvis organitzatius a
l’Ajuntament han comportat la creació
de la Direcció de Serveis del Territori,
pensada per tal d’apropar més
l’administració a la ciutadania. Dins
d’aquesta direcció s’han incorporat
cinc tècnics i tècniques de barri que,
amb un treball de caràcter polivalent,
tenen com a objectiu conèixer, transmetre
informació i treballar des dels barris amb
les entitats, les associacions i la seva gent,
per millorar-ne la prestació dels serveis
municipals i ajustar-la a les necessitats
concretes de cada territori.

Les persones són el centre de la gestió
municipal, tant des del punt de vista
de l’atenció com de la promoció i
dinamització mitjançant la dotació de més
equipaments de caràcter social i educatiu
o la millora dels existents.

Destaca, pel seu impacte, l’àmbit
cultural, tradicional i innovador que,
des de la Festa Major de Gràcia fins
a les jornades de disseny organitzades
per les associacions de dissenyadors,
creatius i comerciants, marca el calendari
del dia a dia. Tenint en compte totes
aquestes característiques i seguint els
objectius generals, aquest any els eixos
principals de treball han estat la cohesió
social i atenció a les persones;
la promoció ciutadana i cultural;
l’urbanisme, obres i espai públic;
i la prevenció, seguretat i mobilitat.

Cohesió social i atenció 
a les persones

Educació
En l’àmbit de l’educació destaca la
inversió destinada a ampliar i millorar les
instal·lacions educatives, tant mitjançant
la recerca de sòl per completar el mapa
escolar, com amb la millora dels
equipaments escolars existents.

Mereix una especial atenció l’augment de
places a les escoles bressol del Districte.

• CCEEIIPP BBaaiilléénn.. S’han adquirit més
de 2.000 m2 de sòl ubicats als carrers
de Bailén i Quevedo que permetrà la
construcció d’un CEIP, una escola bressol,
una pista esportiva escolar oberta a
la ciutadania i un aparcament. L’escola,
que de moment s’anomena CEIP Bailén,
ha començat a funcionar ja en el curs
2009-2010 en unes instal·lacions
provisionals a la plaça del Poble Romaní.

• EEssccoollaa BBrreessssooll GGaallaatteeaa.. S’ha posat en
marxa al barri de Vallcarca i els Penitents
l’EB Galatea amb 81 places. 

• EEssccoollaa BBrreessssooll EEll CCoollll.. Se n’ha iniciat
la construcció.

• CCEEIIPP PPaarree PPoovveeddaa.. N’han finalitzat
les obres de millora, amb la construcció
d’un gimnàs i la rehabilitació de l’escola.

• CCEEIIPP RRiiuuss ii TTaauulleett.. Se n’està fent el
seguiment de les obres per a la renovació
integral.

• PPaarrvvuullaarrii ddeell CCEEIIPPMM RReeiinnaa VViioollaanntt..
S’han començat les obres d’aquest
nou parvulari en un edifici cedit per
l’Ajuntament al carrer de Trilla.

En l’àmbit de la promoció social,
de la infància i de la comunitat escolar
s’ha treballat en el foment, la col·laboració
i la interrelació de l’escola i el barri.

• Constitució de la CCoommiissssiióó
dd’’aabbsseennttiissmmee eessccoollaarr ddeell DDiissttrriiccttee
ddee GGrrààcciiaa..

• Renovació del CCoonnsseellll EEssccoollaarr
MMuunniicciippaall ddeell DDiissttrriiccttee ddee GGrrààcciiaa..

• Posada en marxa del BBlloogg ddeell PPllaa
eedduuccaattiiuu ddee ll’’eennttoorrnn ddee llaa VViillaa ddee GGrrààcciiaa.

• Impuls dels ccaammiinnss eessccoollaarrss.

Habitatge
La situació dels habitatges en el si del
Districte comporta diferents plantejaments.
És necessària una política de rehabilitació
en el nucli antic i en les zones antigues
dels barris i és especialment important
el tractament amb una visió global
de la política d’accés i ajuts.

• OOffiicciinnaa ddee ll’’HHaabbiittaattggee ddee GGrrààcciiaa..
Pertany a la xarxa d’oficines de l’habitatge
de la ciutat i engloba el servei d’ajuts per

Gràcia és el sisè Districte i el més petit
en extensió, només té 418,6 ha. El nucli
antic del barri que li dóna nom va ser
un municipi independent fins al 1897.
Aquest Districte es compon de cinc
barris: Vila de Gràcia, Vallcarca
i els Penitents, Camp d’en Grassot i
Gràcia Nova, i el Coll i la Salut. Són
barris que participen activament en la
millora del Districte amb associacions,
entitats, centres cívics, teatres, cinemes,
i una forta activitat social i comercial.
Gràcia és un Districte de tarannà
conciliador i alhora innovador, amb
els senyals d’identitat d’un poble amb
carisma, amb història i amb tradicions
i cultura pròpies.

Gràcia

Regidor: 
Im. Sr. Guillem Espriu i Avendaño 

Gerent: 
Sra. Mari Carmen Fernández i González



a la rehabilitació i per als joves, a més
d’informació i assessorament. 

• RReehhaabbiilliittaacciióó dd’’eeddiiffiicciiss aall CCoollll. S’ha
aprovat la convocatòria d’ajuts específics
per a la rehabilitació d’edificis al Coll,
inclosos en la Llei de Barris.

• HHaabbiittaattggeess ppeerr aa ggeenntt ggrraann.. S’ha
aprovat el projecte de l’antiga sala Cibeles
on es construiran 32 habitatges per
a gent gran amb diversos serveis,
un CAP i un aparcament. També s’ha
obert la convocatòria del concurs per
a la construcció del CAP.

Serveis socials i salut pública
• NNoouu mmooddeell ddee sseerrvveeiiss ssoocciiaallss.. Els

serveis socials bàsics han iniciat enguany
un camí per donar resposta a la nova
Llei de Dependència en tot l’àmbit del
territori, a més d’adequar les instal·lacions
i els serveis a les noves demandes.

Atenció a les persones
• EEAAIIAA ddee GGrrààcciiaa.. S’ha creat l’Equip

d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència
ubicat al carrer de la Mare de Déu
de la Salut, 17.

• LLlleeii ddee DDeeppeennddèènncciiaa.. S’hi han destinat
quatre nous treballadors socials.

• SSeerrvveeii dd’’aatteenncciióó aa ddoommiicciillii.. Aquest
servei, la majoria de beneficiaris del
qual corresponen a gent gran, ha tingut
un increment del 24,5 %.

• CCeennttrree ddee sseerrvveeiiss ssoocciiaallss ddee llaa VViillaa..
Se n’ha aprovat el trasllat a un nou
equipament del carrer de Mozart.

• CCoonnsseellll ddee SSaalluutt.. S’ha constituït
aquest Consell que està integrat
per representants de tots els serveis
de la xarxa de salut del Districte.

Gent gran
El treball dut a terme en el sector
de la gent gran s’ha caracteritzat per
accions de promoció i de dinamització
dels casals, sense oblidar la millora
de la qualitat de vida i la sensibilització
per aquell col·lectiu de persones grans
que viuen soles.

• XXXX ttrroobbaaddaa ddee llaa GGeenntt GGrraann que ha
comptat amb un alt nivell de participació. 

• PPllaa ddee ddiinnaammiittzzaacciióó ddeellss ccaassaallss ddee ggeenntt
ggrraann.. Se n’ha començat a elaborar
una diagnosi sobre la gestió.

• PPrroojjeeccttee ««RRaaddaarrss»».. S’ha consolidat
en el barri del Camp d’en Grassot aquest
Projecte que té com a objectiu crear
una xarxa de detecció i suport ciutadà
per tal de conèixer i millorar la situació
d’aïllament de la gent gran. 

Promoció ciutadana 
i cultural

Dones
S’ha treballat en el disseny de programes
que contribueixin a la millora de les
condicions de vida de les dones i també
per potenciar l’associacionisme. 

• En el barri del Coll s’ha donat
continuïtat al PPrroojjeeccttee ««BBeennvviinngguuddeess
aall bbaarrrrii»» amb la finalitat d’afavorir
l’acolliment de les dones nouvingudes. 

• S’ha presentat la DDiiaaggnnoossii ddee llaa ssiittuuaacciióó
ii nneecceessssiittaattss ddee lleess ddoonneess eenn eell DDiissttrriiccttee
ddee GGrrààcciiaa amb l’objectiu d’establir les línies
de treball actuals i de futur.

• DDiiaa iinntteerrnnaacciioonnaall ccoonnttrraa llaa vviioollèènncciiaa
mmaasscclliissttaa.. Es va celebrar impulsat
per les entitats i les associacions
del Districte..

• DDiiaa ddee llaa DDoonnaa.. Es van realitzar
diferents actes organitzats conjuntament
pels centres cívics, els serveis socials
i altres serveis públics i l’Associació
de veïns del Coll. 

• PPllaaççaa ddee lleess DDoonneess ddeell 3366.. Es va
inaugurar a l’agost i es troba entre
els carrers de Torrent de l’Olla i de Santa
Àgata.

Joventut
El treball en l’àmbit de la joventut s’ha
centrat en obrir nous punts d’informació
i noves instal·lacions que afavoreixin
els espais de trobada per a nois i noies.

• EEssppaaii JJoovvee LLaa FFoonnttaannaa. S’ha posat
en marxa aquest nou equipament
de més 2.400 m2 que està destinat
a la promoció i participació dels joves
i s’hi ha traslladat el Punt d’informació
Juvenil. 

• PPuunnttss dd’’IInnffoorrmmaacciióó JJuuvveenniillss.. Se n’han
implantat de nous als Instituts d’Educació
Secundària.
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• SSaalleess dd’’eessttuuddii nnooccttuurrnneess.. Continua
de forma permanent la de la Biblioteca
Vila de Gràcia i se n’han obert 2 de
puntuals a la Biblioteca Jaume Fuster
i a l’Espai Jove La Fontana.

• CCaammppaannyyaa dd’’eessttiiuu.. S’han incrementat
les beques un 25 % en relació a l’any
anterior.

Esports
En l’activitat esportiva s’ha fomentat
l’activitat física escolar i federativa, però
també les activitats de promoció de salut
i els esdeveniments esportius.

• PPoolliieessppoorrttiiuu MMuunniicciippaall CCaann TTooddaa..
Se n’ha ampliat la superfície a més
de 2.000 m2 i s’hi han millorat les
instal·lacions. 

• PPrroojjeeccttee ««JJuuggaa aammbb GGrrààcciiaa»».. És un
cicle d’activitats esportives dirigides
als alumnes del Districte amb l’objectiu
de difondre i facilitar la pràctica d’esports
minoritaris i no competitius, com ara
escalada, ciclisme, esgrima, piragüisme,
jocs tradicionals i cooperatius.

• IIIIII JJoorrnnaaddaa dd’’aaccttiivviittaatt ffííssiiccaa ii ssaalluutt,
dins de Programa «Salut i esports».

• 1122èè TToorrnneeiigg VViillaa ddee GGrrààcciiaa ddee
ggiimmnnààssttiiccaa aarrttííssttiiccaa ffeemmeenniinnaa que compta
amb participants internacionals.

• MMiirraa qquuèè ffaaiigg!! Aquesta activitat
ha tingut una participació de 625 nens
de P3 i P5.

Cultura
La cultura és el fil conductor escollit
per unir tots els barris del Districte,
tant pel que fa a la promoció i la difusió
cultural com pels equipaments que
configuren el conjunt de Gràcia.

Promoció, difusió i acció cultural
• RReeffuuggii ddee llaa ppllaaççaa ddeell DDiiaammaanntt.. El

Taller d’Història n’organitza les visites
guiades. 

• XXXXIIII eeddiicciióó ddeell TTrraaddiicciioonnààrriiuuss. Enguany
aquest festival internacional de música
folk ha ofert més de 40 sessions a
les quals han participat 50 formacions
i hi han assistit més de 9.500 persones. 

• RReeccuuppeerraacciióó ddee llaa mmeemmòòrriiaa ddee
ll’’eeddiittoorriiaall BBrruugguueerraa.. Projecte per a
la recuperació i difusió del patrimoni
de l’antiga editorial, la qual tenia una

relació molt estreta amb el barri del Coll,
mitjançant un procés participatiu i popular
amb exposicions i xerrades. El centre cívic
El Coll està ubicat en un edifici que abans
formava part de la Bruguera.

• XXII eeddiicciióó ddee NNiittss ccllààssssiiqquueess aa GGrrààcciiaa..
EEllss FFoogguueerroonnss ddee SSaanntt AAnnttoonnii--SSaa PPoobbllaa,,

llaa ddiiaaddaa ccaasstteelllleerraa ddee SSaanntt MMeeddiirr
ii eell CCaarrnnaavvaall destaquen especialment
en el calendari festiu del Districte.

• DDooccssBBaarrcceelloonnaa.. Festival internacional
que promou el film documental
tant des del punt de vista creatiu
com des del vessant productiu.

• RReevvoollttaa ddee lleess QQuuiinntteess.. Cada any
es commemora la revolta contra les lleves
de soldats del 1870. 

• XXIIIIII eeddiicciióó ddeellss PPrreemmiiss VViillaa ddee GGrrààcciiaa..
Premis que el Districte atorga a persones,
entitats i institucions que treballen tant
per a Gràcia com per al conjunt de
la societat.

• DDiiaaddaa ddee SSaanntt JJoorrddii.. Inclou el Mercat
d’intercanvi de llibres i la II Trobada
d’il·lustradors.

• SSeettmmaannaa ddee llaa ddaannssaa.. Enguany
ha comptat amb la participació de 16
escoles, companyies i centres de creació
de dansa. 

• AArrtt aammbb GGrrààcciiaa.. Aquest any s’ha
celebrat la 2a edició d’aquest festival d’art
al carrer que organitza la galeria Paspartú
amb diverses activitats i actuacions
musicals. Hi han participat 20 artistes
plàstics, 14 fotògrafs, 4 escultors i 52
músics.

• AAllttrreess aaccttiivviittaattss:: Nodes, festival de
creació contemporània; eexxppoossiicciioonnss dd’’aarrtt
eeffíímmeerr a l’espai públic de Gràcia;
presentació del documental Un fil a la
Sedeta sobre la història del centre cívic
del mateix nom, etc.

Les festes majors es mereixen una
menció a part:

• FFeessttaa MMaajjoorr ddee GGrrààcciiaa.. Es va celebrar
del 15 al 21 d’agost i enguany ja es va notar
l’inici d’un canvi de model en el qual
les activitats de caràcter familiar tenen
un major protagonisme: el 70 % de la
programació es va fer en horari diürn
i, a més a més, es van instal·lar limitadors
sonors per reduir l’impacte acústic, nous
horaris de finalització de la festa i un



ampli dispositiu de seguretat i neteja.
[Vegeu taula 6.1]

• FFeessttaa ddeellss bbaarrrriiss ddeell NNoorrdd.. Es va
celebrar del 10 al 19 de setembre en
diversos espais dels barris de Vallcarca
i els Penitents, el Coll i la Salut i ha
comptat amb una bona participació veïnal
i més d’una vuitantena d’activitats
per a tots els públics. 

• FFeessttaa MMaajjoorr ddeell CCaammpp dd’’eenn GGrraassssoott..
Es va celebrar del 25 al 30 juny i va
comptar amb una trentena d’activitats per
a tots els públics. La Comissió de Festes
que l’organitza cada any aplega
associacions i entitats del barri. 

Equipaments
• BBiibblliiootteeccaa JJaauummee FFuusstteerr i BBiibblliiootteeccaa

VViillaa ddee GGrrààcciiaa.. Enguany s’han editat guies
de serveis de totes dues biblioteques que
són un referent cultural molt important
tant per les seves característiques com
per la programació que fan
de conferències i exposicions.

• BBiibblliiootteeccaa ddee PPeenniitteennttss.. Se
n’ha començat la construcció per
complementar la xarxa del Districte.

• CCeennttrreess ccíívviiccss EEll CCoollll,, LLaa SSeeddeettaa
ii CCaassaall ddee bbaarrrrii CCaarrddeenneerr.. Tots tres
han destacat per la seva programació
estable que inclou tertúlies, exposicions
i tallers. 

• FFiinnccaa SSaannssaallvvaaddoorr.. Gràcia recupera
un espai emblemàtic amb la finca
Sansalvador com a nou equipament.
Aquesta casa modernista, obra de Jujol, és
alhora la seu del Taller d’Història de Gràcia i
un espai per a ús ciutadà. [Vegeu taula 6.2]

Dinamització comercial
Gràcia té una gran activitat comercial
i sobretot té una gran xarxa associativa
que es mou constantment per donar
a conèixer l’oferta comercial. 

• JJoorrnnaaddaa ddee ccoommeerrçç aall ccaarrrreerr.. Va tenir
lloc al maig i es va repetir a la tardor. Més
de 300 comerços van sortir al carrer amb
la intenció d’apropar les botigues als veïns
i als visitants i activar així les vendes.

• PPaassssaarreell··llaa ddee mmooddaa.. Es va celebrar
al maig a la plaça de la Vila de Gràcia.

• CCiiccllee HHaarrmmoonniieess.. Alguns comerços
ofereixen música en directe en el marc
d’aquest cicle, una proposta del col·lectiu
de botigues contemporànies Ruta
Gràcia G3.

• CCoommeerrçç ddee pprrooxxiimmiittaatt.. Els dos eixos
comercials Gràcia Nova i Gran de Gràcia
han signat un conveni amb La Caixa
per dinamitzar el comerç de proximitat.

• CCoommeerrçç jjuusstt. Tretze associacions
van sortir al carrer el Dia del comerç just
per donar-li un impuls.

66

Districte de Gràcia

Participació en la Festa Major 2009

Activitats  740
Escenaris 30
Visitants 1.500.000

Taula

6 1

Centres cívics i biblioteques

Centres cívics 2009 2008 Variació %

Nombre de centres 3 3 0 0,00
Nombre de persones inscrites a cursos 7.477 8.308 -831 -10,00

Biblioteques

Nombre de visites a biblioteques 988.006 866.454 121.552 14,03
Nombre de carnets nous 11.798 10.808 990 9,16

Taula

6 2
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Participació ciutadana
El treball en l’àmbit de la participació va
encaminat a enfortir les relacions entre
veïns i veïnes i equipaments i entitats,
a través de projectes que faciliten
la trobada i el diàleg.

• S’ha consolidat el PPllaa dd’’eennttoorrnn
ddee llaa VViillaa ii s’ha posat en marxa el blog
del PPllaa eedduuccaattiiuu ddee ll’’eennttoorrnn. 

• S’ha engegat el PPrrooggrraammaa ddee
ddiivveerrssiiffiiccaacciióó ccuurrrriiccuullaarr que s’ha concretat
en un taller de vidre i un altre de joieria.

• ««TTeemmppss ddee bbaarrrrii,, tteemmppss eedduuccaattiiuu
ccoommppaarrttiitt»». S’ha iniciat el projecte
en el Camp d’en Grassot i Gràcia Nova
i ha continuat en el Coll, la Salut
i Vallcarca i els Penitents.

• PPllaa ddee ddeesseennvvoolluuppaammeenntt ccoommuunniittaarrii
ddee llaa SSaalluutt. S’han creat diferents
comissions, entre les quals la comissió
del Park Güell que col·labora en
l’elaboració del Pla director i dóna impuls
a la comissió de festes del barri.

• S’ha posat en marxa al Coll el projecte
««BBeennvviinngguuddeess aall bbaarrrrii»».. 

• S’han constituït el nous CCoonnsseellllss
ddee BBaarrrrii segons la nova normativa,
tot donant continuïtat a aquests espais
que a Gràcia ja funcionaven feia temps.

Atenció ciutadana
• OOffiicciinnaa dd’’AAtteenncciióó aall CCiiuuttaaddàà.. S’ha

traslladat a la seu del Districte a la plaça
de la Vila de Gràcia, 2. Les noves
instal·lacions han suposat una gran millora
de les condicions d’atenció i espera.

Urbanisme, obres i espai
públic

Espai públic
L’espai públic és sens dubte l’objecte dels
principals projectes d’actuació tant des
del punt de vista de la qualitat, com del
manteniment, la neteja i la transformació
per incrementar-ne l’ús ciutadà. 

Projectes d’urbanització
• S’ha aprovat i elaborat el projecte

per urbanitzar l’avinguda de Vallcarca,
el Viaducte de Vallcarca i el carrer de la
Farigola, tot dins de la MPGM de Vallcarca.

• S’ha definit el nou projecte del parc
dels Tres Turons.

Nous espais públics
• S’han acabat les obres de remodelació

de la plaça de Lesseps.
• S’ha inaugurat la plaça de les Dones

del 36 entre els carrers de Torrent
de l’Olla i de Santa Àgata.

• Nous espais públics a l’avinguda
de Vallcarca.

Obres de millora
S’han dut a terme més de quaranta
actuacions distribuïdes per tots els barris,
que suposen més de 30.000 m2 d’espai
públic millorat, bé sigui mitjançant
reformes integrals, o amb correccions de
l’accessibilitat o amb l’increment de l’espai
per a vianants. 

• EEll bbaarrrrii ddee llaa SSaalluutt ha millorat la
connectivitat mitjançant::
• L’ampliació de les voreres de l’avinguda

de la Mare de Déu de Montserrat.
• La reforma integral del passatge de

García Robles, el carrer de Sant Josep
Cottolengo, el passatge de la Sagrada
Família i el carrer de Ramiro de Maeztu
amb la carretera del Carmel. 

• La millora de l’accessibilitat del carrer
de Larrard amb el de Mare de Déu de
la Salut.

• I la reforma i millora de l’accessibilitat
dels carrers de Marianao i de Jacint
Alegre.
• EEll bbaarrrrii ddee VVaallllccaarrccaa ii eellss PPeenniitteennttss

ha guanyat qualitat en l’espai urbà
per mitjà de:
• La reforma integral del carrer de Gomis,

la baixada de Briz i el passatge de Santa
Isabel.
• EEll bbaarrrrii ddeell CCaammpp dd’’eenn GGrraassssoott ii GGrrààcciiaa

NNoovvaa ha ampliat el seu espai central
gràcies a:
• La reforma integral del carrer de Grassot

i també del passatge d’Alió per
convertir-lo en plataforma única amb
un únic carril de circulació.

• El manteniment integral del passeig
de Sant Joan, del carrer de Martí
i del carrer d’Encarnació.
• EEll bbaarrrrii ddee llaa VViillaa ddee GGrrààcciiaa ha

aconseguit més espai per als vianants
degut a:



• La renovació del Mercat de la Llibertat
i dels carrers que l’envolten.

• La conversió en plataformes úniques
dels carrers de Ramon i Cajal, Bruniquer,
Congost, Rubí, Tres Senyores, Guilleries,
Salines, Joan Blanques, Santa Tecla,
Santa Teresa i Sant Agustí. 

• La reforma integral i plataforma única
del carrer de Rabassa.
• EEll bbaarrrrii ddeell CCoollll ha continuat el

compliment de la Llei de Barris amb:
• La urbanització dels carrers de Funoses,

Llussà i Pineda.
• La millora de l’accessibilitat en els trams

de més pendent amb la instal·lació
de baranes.
• IInnssttaall··llaacciióó dd’’eessccaalleess mmeeccàànniiqquueess.. Cal

destacar la important inversió realitzada
en escales mecàniques, s’han instal·lat
de noves en els llocs amb més problemes
de connexió i accessibilitat:
• Al carrer de Sant Josep de la Muntanya. 
• Als carrers de Jaume Cabrera i Móra

la Nova, a través de la Llei de Barris,
s’hi han instal·lat les primeres escales
mecàniques reversibles de Barcelona. 

• Al carrer del Beat Almató s’han canviat
les antigues que hi havia.

Medi ambient

La política dirigida a millorar la qualitat
de vida té especial cura en l’àmbit de la
sostenibilitat i el medi ambient. La posada
en marxa de la nova contracta de neteja
suposa un importantíssim pas endavant ja
que suposa la implantació de la recollida
orgànica, més reciclatge, menys soroll
i menys contaminació. En aquest sentit,
també té molta importància la pacificació
del trànsit, amb una forta aposta pels
carrers de preferència per a vianants.
A més d’aquestes iniciatives se n’han
fet d’altres com:

• LLaa ccaammppaannyyaa ccoonnttrraa eell ssoorroollll,,
específica a Gràcia, a través de la qual
es convidava totes les sales de cinema
a abaixar el volum en les activitats
nocturnes.

• EEllss mmeessuurraaddoorrss aaccúússttiiccss.. Durant
la festa major de la Vila de Gràcia
es van instal·lar mesuradors acústics.
Aquesta iniciativa també s’ha ampliat
a altres activitats dels diferents barris.

• EEll mmaatteerriiaall rreecciiccllaatt.. En totes
les activitats festives organitzades pel
Districte, inauguracions, guarniments
de carrers, etc, es prioritza l’ús de material
reciclat.

• PPllaa ddee mmeeddiiaammbbiieennttaalliittzzaacciióó. El
Districte té el seu propi Pla que controla
l’estalvi energètic, el consum de paper,
etc.

• S’ha presentat el projecte de
contrucció d’un edifici en el solar
de l’antiga sala Cibeles, que disposarà
d’un sistema de climatització energètica
qualificat amb la lletra A per la Unió
Europea.

Prevenció, seguretat
i mobilitat

Aquest any ha suposat la fase de
consolidació de la feina feta en aquests
àmbits en exercicis anteriors mitjançant:

• La creació de la TTaauullaa ttèèccnniiccaa ddee
mmoobbiilliittaatt que de forma periòdica tracta
els temes de planificació i gestió
de la mobilitat.

• L’impuls a la TTaauullaa ddee ccoooorrddiinnaacciióó
ppoolliicciiaall amb un especial seguiment
dels temes de soroll a l’espai públic.

• La promoció de la bbiicciicclleettaa i el
ttrraannssppoorrtt ppúúbblliicc.

• La implantació de l’ÀÀrreeaa vveerrddaa al barri
de La Salut i en alguns àmbits del de
Vallcarca.

• La senyalització de ZZoonneess 3300 a la Vila
i a la Salut.

• L’ampliació de l’oferta d’aappaarrccaammeennttss
ssootteerrrraanniiss, amb la posada en marxa
del d’Esteve Terrades, la construcció del
de Pere Virgili i l’impuls a altres iniciatives
privades.

• La presentació de l’eessttuuddii
ddeell ffuunncciioonnaammeenntt ddee llaa MMaaccrrooiillllaa CC22
a la Comissió de mobilitat.
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Indicadors 

Dades de població 2009 2008 % variació

Població total 123.265 123.304 -0,03
Homes 56.683 56.702 -0,03
Dones 66.582 66.602 -0,03
0 - 14 anys 13.371 13.399 -0,21
15 - 24 anys 10.553 10.529 0,23
25 - 64 anys 73.811 73.825 -0,02
65 anys i majors 25.530 25.551 -0,08

Educació - Centres públics

Escoles bressol públiques
Nombre de centres 4 3 33,33
Nombre de places 262 189 38,62

Centres de primària públics (CEIP)
Nombre de matriculats parvulari + primària 3.622 3.988 -9,18

Centres de secundària públics (IES)
Alumnat d’ESO 910 931 -2,26

Acció social

Centres de serveis socials
Nombre d’usuaris atesos 3.624 3.750 -3,36

Servei d’atenció domiciliària
Nombre de llars ateses 860 721 19,28
Mitjana d’hores per setmana a les llars ateses 5,61 5,64 -0,53

Equipaments municipals

Espais per a la gent gran
Nombre de socis 3.100 3.055 1,47

Esports - Equipaments i promoció esportiva
Nombre d’alumnes participants al programa «Juga amb Gràcia» 3.800 3.700 2,70
Nombre d’alumnes participants a «Atletisme a secundària» 350 250 40,00
Bicibarris 62 50 24,00

Obres i llicències d’activitat

Llicències d’obres
Nombre de sol·licituds d’obra major 63 71 -11,27
Mitjana de dies de resolució per llicència d’obra major 73 58 25,86
Nombre de sol·licituds d’obra menor i comunicats 860 874 -1,60
Mitjana de dies de resolució per llicència d’obra menor 41 41 0,00

Llicències d’activitat
Nombre de sol·licituds 394 438 -10,05
Nombre de resolucions 208 350 -40,57

Inspeccions
Nombre d’inspeccions fetes 2.824 2.802 0,79
Nombre d’expedients sancionadors iniciats 26 50 -48,00

IRIS Incidències Reclamacions Suggeriments

Nombre de comunicacions rebudes 1.360 927 46,71
Nombre de comunicacions tancades 1.133 920 23,15
Nombre de comunicacions pendents 148 77 92,21

Taula
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Dos circumstàncies rellevants han marcat
el territori aquest any. D’una banda,
la reorganització dels serveis municipals
i, de l’altra, la intensificació de les obres a
la via pública. La reestructuració directiva
i l’àmplia renovació de plantilla, totes dues
relacionades amb la implementació de la
nova pauta organitzativa dels districtes,
s’han sumat a la reordenació dels espais
tan dins de la seu com en els diferents
locals on s’ubiquen els serveis. En aquest
context, el més destacat ha estat la
incorporació a l’organigrama de la nova
Direcció de Serveis del Territori, de la qual
en depenen la nova figura de tècnic de
barri, que és el referent i l’enllaç entre
el ciutadà i els serveis municipals
–al Districte se n‘han incorporat set–
i la Secretaria Tècnica de Prevenció. Tot
plegat reforça la vocació de l’Administració
per apropar-se cada cop més al ciutadà. 

En el cas de l’activitat urbanística,
s’ha vist com a les obres ja previstes
d’urbanització i manteniment del Districte
i les de les grans infraestructures de la
ciutat, com l’enderroc del viaducte de
la Ronda del Guinardó i la reurbanització
de l’entorn o la construcció del gran
dipòsit pluvial a l’avinguda de l’Estatut,
s’hi han sumat les obres del Fons Estatal
d’Inversió Local (FEIL). Aquesta intensa
activitat ha suposat un gran esforç de
coordinació entre els diferents operadors
i els serveis que hi han intervingut tant de
dins i com de fora del Districte i sempre
amb la complicitat del veïnat de l’entorn
més immediat. 

Cohesió social i atenció
a les persones

Educació
• ««TTeemmppss ddee bbaarrrrii,, tteemmppss eedduuccaattiiuu

ccoommppaarrttiitt»».. S’ha iniciat aquest projecte
en els barris del Guinardó, el Baix Guinardó,
la Font d’en Fargues i el Carmel amb
l’obertura de tres patis d’escola a tota
la ciutadania. 

• ««FFaammíílliieess eenn xxaarrxxaa»». Dins del programa
de formació de famílies, s’ha iniciat aquest
projecte que vol apropar les noves
tecnologies als pares i les mares per
a que puguin interaccionar millor amb

els seus fills. En total hi han participat
107 famílies.

• LLuuddootteeqquueess mmuunniicciippaallss.. Se n’ha inaugurat
una de nova a la Vall d’Hebron i en total
ja en són vuit al Districte. A més, la ludoteca
El Galliner ha estrenat nova seu al barri
d’Horta, això li ha permès d’ampliar l’horari
i el nombre de places (fins a 125). En aquest
àmbit, també ha destacat la celebració
del Dia Internacional del Joc i la Mostra del
Creajoc, una exposició dels jocs creats pels
més de 350 nens i nenes dels diferents
casals infantils i ludoteques del Districte.

Habitatge
• RReehhaabbiilliittaacciioonnss.. En el marc de l’Àrea

Extraordinària de Rehabilitació Integral
(AERI) del Carmel, ha finalitzat la
tramitació dels convenis signats des
del 2005 per un total de 16 milions
d’euros entre el Ministerio de la Vivienda
i l’Ajuntament. Aquest finançament ha
permès la renovació i rehabilitació del 15 %
dels edificis i del 22 % del parc immobiliari.

• OOffiicciinnaa ddee ll’’HHaabbiittaattggee dd’’HHoorrttaa--GGuuiinnaarrddóó..
Ha passat a dependre de la Xarxa d’Oficines
del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.
Aquest any s’hi han atès 14.365 visites. Al nucli
antic d’Horta, s’hi han iniciat 22 expedients
de rehabilitació, la major part consistents en
actuacions d’elements comunitaris, i a l’AERI
del Carmel, 91. L‘Oficina també ha gestionat
els ajuts del Ministerio de la Vivienda i de
la Generalitat per a obres de rehabilitació
sol·licitats abans de juny de 2009.

Serveis socials
• LLlleeii ddee pprroommoocciióó ddee ll’’aauuttoonnoommiiaa

ppeerrssoonnaall ii aatteenncciióó aa lleess ppeerrssoonneess
eenn ssiittuuaacciióó ddee ddeeppeennddèènncciiaa. Se n’ha
continuat el desplegament i s’han elaborat
1.441 Plans Individuals d’Atenció (PIA)
de persones valorades amb grau de
dependència III i 327 de persones amb
grau II. S’hi han assignat 9 treballadores
socials amb encàrrec específic de Llei
de la dependència i l’elaboració dels PIA.

• SSeerrvveeii dd’’AAtteenncciióó DDoommiicciilliiààrriiaa.. S’hi han
produït més de 350 altes, que signifiquen
un 48 % més de llars ateses. La dotació
de personal per atendre les persones
en el seu domicili també ha augmentat
en 55 professionals i el temps setmanal
de prestació del servei a cada domicili
ha crescut un 11 %. [Vegeu taula 7.1].

Horta-Guinardó és el setè Districte de
Barcelona, però el tercer en superfície,
amb 1.197,6 ha, i el quart en nombre
d’habitants. És a partir dels anys
50 quan comença a urbanitzar-se,
coincidint també amb la màxima
expansió poblacional de la ciutat.
L’estructura interna d’Horta-Guinardó
està formada per 11 barris amb identitat
i vida pròpia: el Guinardó, el Baix
Guinardó, Can Baró, la Font d’en
Fargues, el Carmel, la Teixonera, Horta,
la Vall d’Hebron, Montbau, Sant Genís
dels Agudells i la Clota. El Districte
presenta una orografia complicada
que condiciona la circulació,
els desplaçaments o el transport i, en
general, qualsevol obra d’urbanització
o d’arranjament del territori. Al mateix
temps, la seva localització limítrofa
ofereix una àmplia zona de verd urbà
amb diverses àrees de lleure: el parc
de Collserola, el parc dels Tres Turons,
el parc del Laberint d’Horta i les Llars
Mundet amb el Palau de les Heures on
es troba el campus de la Universitat de
Barcelona. Aquesta situació privilegiada
ha afavorit la ubicació de la zona
olímpica de la Vall d’Hebron amb
instal·lacions esportives com el Centre
Municipal de Tennis, el Palau Municipal
d’Esports de la Vall d’Hebron
o el Velòdrom d’Horta.

Horta-Guinardó

Regidora: 
Ima. Sra. Elsa Blasco i Riera 

Gerent: 
Sra. Montserrat Filomeno i Martí



• CCeennttrreess ddee SSeerrvveeiiss SSoocciiaallss.. Els centres
de serveis socials bàsics han atès unes
5.800 persones amb un augment de la
demanda de necessitats bàsiques i s’ha
obert expedient a moltes famílies que fins
ara no n’eren usuàries. Al juliol van finalitzar
les obres de millora i adequació del Centre
de Serveis Socials de la Vall d’Hebron. 

Gent gran
• CCaassaallss ddee ggeenntt ggrraann. Al cap d’un any

de funcionament, els tres nous casals de gent
gran del Districte ja s’han convertit en un
referent bàsic, actualment compten amb uns
7.000 socis i sòcies i, gràcies a la col·laboració
d’uns 200 voluntaris, aquest any han ofert més
de 400 tallers. [Vegeu gràfic 7.1 i taula 7.2] 
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Nombre d’inscripcions als tallers dels tres nous casals de gent gran

2008 2009

4t trimestre 1r trimestre 2n trimestre 4t trimestre

Casal del Baix Guinardó 591 701 654 880
Casal d’Horta 521 952 1.073 870
Casal de la Vall d’Hebron 237 142 208 428
Total 1.349 1.795 1.935 2.178

Taula
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Acció social

Centres de serveis socials 2009 2008 Variació %

Nombre d’usuaris atesos 5.785 5.689 96 1,69
Dies d’espera per a la primera visita 23,75 23,10 0,65 2,81

Servei d’atenció domiciliària

Nombre de llars ateses 11.267 7.599 3.668 48,27
Mitjana d’hores/setmana a les llars ateses 5,25 4,73 0,52 10,99

Taula
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Nombre de socis dels tres nous casals de gent gran

• 2009 Total: 6.522

• 2008 Total: 5.034

Gràfic
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• PPrriimmaavveerraa ddee llaa ggeenntt ggrraann.. Ha estat
un gran èxit en el qual han participat
els 6 casals del Districte i més de 1.000
persones. 

• ««LL’’aammoorr nnoo ttéé eeddaatt»».. Es tracta d’una
proposta intergeneracional compartida
entre els joves de l’IES Narcís Monturiol
i la gent gran del Casal de la Vall d’Hebron.

• HHaabbiittaattggee aassssiissttiitt.. S’ha lliurat al barri
de la Vall d’Hebron una nova promoció
de 81 habitatges.

Promoció ciutadana 
i cultural

Dones
• IIII CCoonnggrrééss ddee lleess DDoonneess ddee BBaarrcceelloonnaa..

El Consell de la Dona del Districte hi
va participar de forma molt activa tant
en la preparació com en la celebració.
D’altra banda, el Circuit contra la Violència
de Gènere del Districte ha conclòs
la diagnosi del funcionament dels
seus diferents agents.

Joventut
• PPrroommoocciióó jjuuvveenniill.. Durant l’any

s’han engegat nous projectes i consolidat
alguns d’existents: el Festival Embrió
per a músics joves, el Free Kabaret,
el PLUG (Jornades de música electrònica
i audiovisuals), el Festival Percutiu,
les Jam Sessions i les jornades Bocagraff
són alguns de les més destacats.
D’altra banda s’ha creat el nou PPuunntt
dd’’IInnffoorrmmaacciióó JJuuvveenniill.

• EEssppaaii JJoovvee BBooccaa NNoorrdd.. Enguany
ha celebrat 10 anys d’activitat amb una
acurada programació i gran participació
de joves, entitats i grups que durant
aquest temps han fet d’aquest
equipament un referent per als joves de
tota la ciutat. S’hi han acollit 137 concerts
i espectacles, 326 tallers i més de 3.000
hores d’activitats.

• PPrree--TTaalllleerr CCaarrmmeell.. S’ha traslladat
a un nou local de 200 m2. Es tracta
d’un espai per a joves de 12 a 16 anys
que tenen dificultats en l’aprenentatge
escolar, les activitats que s’hi realitzen,
en horari extraescolar, van adreçades
a millorar-ne la formació, els hàbits
i la socialització. També s’han ubicat
en aquest local les noves oficines
del Pla de desenvolupament comunitari
Carmel Amunt.

Esports
• S’ha donat continuïtat a l’activitat

esportiva i de promoció, per exemple,
amb el programa ««AA ll’’eessccoollaa ffeemm eessppoorrtt»»
en el qual han participat més de 4.800
nens i nenes. També s’ha donat suport
a la celebració del cceenntteennaarrii ddeell FFuuttbbooll
CClluubb MMaarrttiinneenncc..

Cultura

Promoció, difusió i acció cultural
• CCiicclleess ii ffeessttiivvaallss.. S’han continuat

consolidant els cicles de gran impacte
als barris i a la ciutat com ara l’Stripart,
el VisualSound, el Festival Zona
Flamenca, el Boulevard de les Dones,
el Concurs de Cantautors i el festival
d’arts de carrer, Desplaça’t. També
s’hi han engegat noves activitats de
promoció artística i cultural, per exemple,
el nou cicle NdanSa!, al Centre Cívic
del Guinardó, i el Concurs de micro relats,
al Centre Cívic Matas i Ramis.

• BBuuttlllleettiinnss iinnffoorrmmaattiiuuss.. S’han tret
190 impresos de 125 campanyes
diferents, s’ha col·laborat en la publicació
sobre els Districtes que edita
mensualment l’Ajuntament, s’han realitzat
22 edicions del butlletí informatiu
quinzenal, s’han consolidat els fulls
informatius dels consells plenaris
i dels consells de barri i s’ha potenciat
el web del Districte. 

Equipaments
• BBiibblliiootteeqquueess.. Les quatre biblioteques

del Districte han rebut un total de 727.883
visites. La més visitada ha estat la
Biblioteca Guinardó-Mercè Rodoreda,
amb més de 1.000 visites diàries,
que a més enguany ha celebrat el seu
10è aniversari. 

• CCeennttrreess ccíívviiccss.. Gràcies als cinc centres
cívics del Districte més de 2.600 persones
han gaudit de la variada oferta de tallers
i més de 24.000 veïns i veïnes han
participat en espectacles, cicles,
exposicions i activitats del calendari festiu.

• CCaassaallss ddee bbaarrrrii.. S’ha inaugurat el Casal
de Barri Parc Vall d’Hebron i s’ha
reorientat el Casal de Barri de Can 
Baró-Pirineus, tots dos representen el
nou model d’equipaments de proximitat
i de gestió compartida amb la xarxa cívica.

• AArrxxiiuu ddeell DDiissttrriiccttee.. L’arxiver
del Districte ha passat a dependre
del Sistema Municipal d’Arxius i ara



es comparteix amb un altre Districte,
el de Nou Barris, fet que ha coincidit
amb la nova ubicació de l’Arxiu del
Districte a l’edifici de l’antiga caserna
del carrer de Lepant.

Dinamització comercial
S’hi ha treballat conjuntament amb
els eixos i els teixits comercials per
consolidar les mostres de comerç al
carrer, organitzades per Cor d’Horta,
Carmel Centre i Eix Maragall. També s’hi
ha donat assessorament i suport a altres
associacions de comerciants, com
Comerciants Sanllehy, i s’hi han
potenciat accions de dinamització
del comerç com les desfilades de moda,
la campanya de Nadal, la III Mostra
de vins, etc.

Participació ciutadana
Tant des del Districte directament com
des de l’Agència de Promoció del Carmel
i Entorns s’ha promogut la participació
de les entitats i del veïnat en totes
les actuacions urbanístiques. 

• DDiirreecccciióó ddee SSeerrvveeiiss aall TTeerrrriittoorrii..
Des de la seva incorporació al setembre,
ha estat fent una tasca important d’estudi
del territori, de formació, de gestió
i de canalització de propostes i de
participació ciutadana. També s’han
elaborat els 11 diagnòstics dels barris
i s’ha treballat per a la constitució
dels consells de barri. 

• CCoonnsseellll ddee BBaarrrrii ddee MMoonnttbbaauu.. Es
va constituir el 23 de novembre i van
assistir-hi prop de vuitanta persones. 

• CCoommiissssiioonnss ddee sseegguuiimmeenntt dd’’oobbrreess..
S’han creat les comissions de seguiment
de les actuacions més representatives
o amb més impacte als barris i això
ha permès de fer un nombre important
d’obres simultàniament sense que
n’afectés excessivament la quotidianeïtat.

Atenció ciutadana 
• IInncciiddèènncciieess,, RReeccllaammaacciioonnss ii

SSuuggggeerriimmeennttss.. Els expedients gestionats
des de l’IRIS s’han incrementat un 15,15 %.
En aquest període s’ha iniciat el procés
d’obtenció de la certificació ISO per a la
gestió via telemàtica del servei de queixes
i suggeriments del Districte.

• OOffiicciinnaa dd’’AAtteenncciióó aall CCiiuuttaaddàà.. L’OAC,
amb 117.048 visites, ha experimentat
un increment del 3,5 % en el nombre
d’atencions.

Urbanisme, obres i espai
públic

Espai públic
• UUrrbbaanniittzzaacciioonnss.. L’Agència del

Carmel ha finalitzat diverses obres:
la urbanització i millora del parc
dels Garrofers (espai Cortada);
l’arranjament i millora de la placeta
de Lugo; la nova parada d’autobús
de la línia 24 a la carretera del Carmel,
i la urbanització i millora de les cruïlles
del carrer de Santa Rosalia. Destaquen
especialment la finalització de
la segona fase de l’eix Fastenrath
i l’arranjament i millora del Pla
de Montbau.

• AAcccceessssiibbiilliittaatt.. S’han millorat les
condicions d’accessibilitat del carrer
de Murtra, entre els carrers de Llobregós
i de Sigüenza; de la biblioteca El Carmel-
Juan Marsé i del mur situat al carrer
de Fastenrath cantonada amb el carrer
de La Manxa. Destaca la instal·lació
de l’ascensor entre el carrer de Lisboa
i la Rambla del Carmel, que salva un
desnivell de 16 metres i facilita l’accés
al CAP d’Horta.

Indicadors de llicències
i inspecció

• LLlliiccèènncciieess.. En general s’ha reduït
el nombre de llicències sol·licitades.
Al llarg de l’any se n’ha intensificat
la tramitació, cosa que ha permès de
rebaixar l’stock d’expedients en tràmit
superior als 365 dies i s’ha passat
dels 170 expedients de principis d’any
als 78 al final en el cas de llicències
d’obres, i dels 18 als 10 en el cas de
les llicències d’activitat.

• IInnssppeecccciioonnss.. Se n’ha incrementat
el nombre respecte el 2008. Han destacat
dues campanyes: la d’inspecció
de l’accessibilitat a l’espai públic, en
coordinació amb l’IMPD (153 inspeccions),
i la de vetlladors a l’estiu (59 inspeccions).
[Vegeu taula 7.3]
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Planejament
L’Agència del Carmel ha continuat
treballant en el planejament urbanístic
dels àmbits d’actuació del Carmel,
els Tres Turons i la Vall d’Hebron.

• EEll CCaarrmmeell.. Al juliol es va aprovar
provisionalment la Modificació del PGM
del Carmel i entorns. Aquesta MPGM
defineix noves zones verdes i espais
lliures, futurs equipaments, un nombre
important d’aparcaments públics
i la millora general en les condicions
d’accessibilitat del conjunt del barri.
També contempla la construcció de
noves promocions d’habitatge públic per
al reallotjament d’aquells sectors objecte
de millora urbana. En total aquest nou
planejament aconsegueix uns 7.000 m2

addicionals de zones verdes i més
de 3.600 m2 per a nous equipaments
de proximitat. També s’ha aprovat
definitivament el PEU per a l’ordenació
del subsòl de la plaça de Salvador
Allende i la construcció de l’aparcament
subterrani.

• EEllss TTrreess TTuurroonnss. El mes de gener es va
aprovar inicialment la Modificació del PGM
en l’àmbit dels Tres Turons (122 hectàrees)
que s’ha enfocat principalment en la
creació d’un gran espai verd estratègic
per a la ciutat, voltat pels barris de la
Teixonera, el Carmel, la Font d’en Fargues,
el Guinardó, Can Baró, la Salut, el Coll
i Vallcarca i els Penitents. 

• LLaa VVaallll dd’’HHeebbrroonn. S’ha continuat
treballant el desenvolupament dels àmbits
de La Teixonera, La Clota i la plaça de
la Ciutadella. Al novembre es va aprovar
inicialment el projecte d’urbanització
derivat del PMU de la Clota Reordenació.

Equipaments
• AAppaarrccaammeennttss. S’han arranjat dos solars

municipals destinats a l’aparcament lliure
en superfície, un al Carmel, al carrer del
Santuari, 64 i l’altre a Can Baró, al solar
de La Baronense. També s’ha iniciat
la comercialització dels aparcaments del
carrer d’Arenys i de la plaça de Salvador
Allende. 

• S’ha posat en funcionament, a la planta
baixa dels habitatges tutelats per a gent
gran de Can Travi, el ccaassaall ddee bbaarrrrii
ii lluuddootteeccaa ddee llaa VVaallll dd’’HHeebbrroonn (600 m2).

• S’han adquirit els solars per a la
construcció el 2010 de la nova eessccoollaa
bbrreessssooll BBeerrnnaatt BBrraannssii--SSiiggüüeennzzaa.

• S’han reformat íntegrament la planta
baixa i el soterrani de l’edifici del carrer
d’Horta, 71, per ubicar-hi el PPuunntt
dd’’IInnffoorrmmaacciióó JJuuvveenniill, la seu de ll’’AAssssoocciiaacciióó
LLllaavvoorr dd’’HHoorrttaa i la Sala d’Estudis
Nocturna.

• S’ha adequat la planta baixa de l’edifici
del CCaassaall ddee JJoovveess dd’’HHoorrttaa a la plaça
d’Eivissa, 17.

• S’ha arreglat la planta baixa de l’edifici
del carrer de la Marina, 343, per situar-hi
la nova seu de la DDiirreecccciióó ddee SSeerrvveeiiss aa lleess
PPeerrssoonneess ddeell DDiissttrriiccttee.

Projectes d’obres
• BBaarrcceelloonnaa dd’’IInnffrraaeessttrruuccttuurreess

MMuunniicciippaallss,, SSAA. L’empresa BIMSA
ha finalitzat l’enderroc del viaducte
del Guinardó i ha iniciat les tasques
d’urbanització del nou espai públic,
també ha pavimentat i ha adequat les
instal·lacions elèctriques i les de seguretat
del Tunel de la Rovira i ha urbanitzat
els entorns del Mas Guinardó.

• FFoonnss EEssttaattaall dd’’IInnvveerrssiióó LLooccaall.. En
el marc del FEIL s’ha realitzat l’adequació
i la reurbanització de diferents espais
públics: 
• Senyalització semafòrica i adaptació

de mòduls per a invidents.
• Construcció del mur de contenció

al carrer de Sagàs.
• Reparació de les voreres de la zona sud

del Districte.
• Arranjament dels jardins Frida Kalho.
• Pavimentació de voreres al barri

de Montbau.
• Rampa per a minusvàlids al carrer

de Gènova.
• Reordenació de les pistes de petanca

i els entorns del passeig de Valldaura.
• Obres d’urbanització a la cantonada

del carrer de Dante amb carrer de
les Lletres.

• Obres de clavegueram i canalització
de serveis al barri d’Horta.

• Arranjament del carrer de Fontanet.
• Enderrocs diversos.
• Reparació de voreres al barri de La Font

d’en Fargues.
• Guals als barris d’Horta, Guinardó i Baix

Guinardó.



• Reurbanització als carrers de Pere Pau,
Gallecs i Trèvol. 

• Urbanització i instal·lació d’escales
mecàniques al talús de la carretera
del Carmel.
• AAllttrreess oobbrreess.. Les altres accions que

s’han realitzat al Districte són:
• La ordenació de la cruïlla del carrer de

Cortada amb el carrer de Coll i Alentorn. 
• Els projectes de reurbanització dels vials

de 9 carrers i el començament dels vials
dels carrers de Rivero, Varsòvia, La Plana
i la Torre dels Pardals. 

• Enderrocament per a l’obertura
del carrer de Teodor Llorente, vinculat
a les obres de la UA-3, i l’inici de
la urbanització del nou vial (UA-2).

• La continuació de les obres del Casal de
La Font d’en Fargues i del Mas Guinardó.

• La reurbanització de l’avinguda de
la Mare de Déu de Montserrat entre la
plaça Sanllehy i el carrer de Cartagena.

• Les obres del dipòsit d’aigües pluvials
a l’avinguda de l’Estatut.

Manteniment
S’han realitzat tasques de manteniment
a diferents equipaments del Districte,
les quals han anat dirigides principalment
a millores en la climatització, l’habitabilitat
i la seguretat dels edificis municipals.

Per tal de pal·liar i prevenir la lipoatròfia
i assolir un ambient amb una humitat
i temperatura correctes, a la UT7 de la
Guàrdia Urbana s’hi ha instal·lat una xarxa
d’humidificadors i se n’ha modificat
la xarxa elèctrica i de veu i dades.

Pel que fa al manteniment de l’espai
urbà, se n’ha millorat l’accessibilitat,
s’hi han reparat voreres, s’ha fet la neteja
d’espais públics i s’han supervisat
els diferents operadors externs (FECSA,
AGBAR, etc.) i també els altres
departaments de l’Ajuntament que actuen
al Districte (Medi Ambient, etc.)

Prevenció, seguretat
i mobilitat

S’ha treballat llaa pprreevveenncciióó amb
les comunitats educatives.

El servei de la Guàrdia Urbana
de vviiggiillàànncciiaa dd’’eessppaaiiss ppúúbblliiccss s’ha
mantingut tot l’any durant les nits
dels caps de setmana, principalment
en les places i espais on generalment
s’ocasionen molèsties als veïns i també
en els locals de concurrència pública. 

Tot seguint els eixos previstos,
al novembre es va implantar al Districte
la PPoolliicciiaa ddee PPrrooxxiimmiittaatt i s’ha consolidat
plenament ll’’OOffiicciinnaa ddee RReecceeppcciióó ddee
DDeennúúnncciieess que atén, amb horari de matí
i tarda.

En pro de la rreedduucccciióó ddee ll’’aacccciiddeennttaalliittaatt,
l’equip de circulació ha elaborat
60 protocols de millora, tot mantenint
com a prioritat els controls d’alcoholèmia
i d’altres conductes de risc.

Degut a l’important increment d’obres,
l’EEqquuiipp ddee SSuuppoorrtt OOppeerraattiiuu ddee CCiirrccuullaacciióó
ha estat reforçat per poder assolir tota
la feina d’assessorament i control. 

En números, tot plegat ha suposat
45 plans d’actuació d’obres, 40 informes,
140 reunions, 115 actes d’inspecció a la via
pública i 148 a locals i establiments
de concurrència pública.

Es manté tot l’any, amb especial atenció
a l’època estival, eell sseerrvveeii ddee vviiggiillàànncciiaa
ddee llaa zzoonnaa ffoorreessttaall de Collserola
i dels grans parcs del Districte tant
per intervenir en l’extinció d’incendis
com per detectar el mal ús d’aquests
espais (abocaments, etc.). 

Medi ambient

• ««SSoosstteenniibbiilliittaatt,, uunnaa rreessppoossttaa
ccoommppaarrttiiddaa»».. És una iniciativa que
s’ha estrenat amb vocació de cita anual
i que en la primera edició ha girat al
voltant de l’aigua. S’ha dirigit a l’alumnat
i professorat de 2n cicle d’ESO i a la gent
gran del Casal de la Vall d’Hebron,
que s’han trobat amb una exposició
comentada, la projecció d’un documental
i passejades guiades. També en aquesta
línia, s’han editat dos llibres sobre la
història de l’aigua: Riera, torrents i fonts
d’Horta-Guinardó i Rutes de l’aigua
a Horta-Guinardó.
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Indicadors 

Dades de població 2009 2008 % variació

Població total 172.018 170.906 0,65
Homes 81.620 80.997 0,77
Dones 90.398 89.909 0,54
0 - 14 anys 11,8 % 11,8 % 0,00
15 - 24 anys 8,9 % 9,1 % -2,20
25 - 64 anys 57,1 % 57,2 % -0,17
65 anys i majors 22,2 % 21,9 % 1,19

Educació - Centres públics 

Escoles bressol públiques

Nombre de places 628 635 -1,10

Centres de primària públics (CEIP)

Nombre de matriculats parvulari + primària 5.635 5.751 -2,02

Centres de secundària públics (IES)

Alumnat d’ESO 2.059 2.820 -26,99

Centres de formació professional (FP)

Nombre de matriculats 1.268 1.100 15,27

Equipaments municipals

Biblioteques

Nombre de visites 728.792 704.582 3,44

Centres cívics

Nombre d’inscripcions a tallers 4.805 4.475 7,37
Nombre d’espectadors de cicles i activitats culturals 24.158 23.695 1,95
Nombre d’usuaris d’espais de creació i assaig 2.016 1.469 37,24

Espais per a la gent gran

Nombre de socis 7.002 7.049 -0,67
Nombre de tallers i cursos ofertats 429 121 254,55

Esports - Equipaments i promoció esportiva

Nombre d’abonats 12.617 13.339 -5,41
Nombre d’inscripcions a «A l’escola fem esport» 4.883 4.539 7,58

Obres i llicències d’activitat

Llicències d’obres

Nombre de sol·licituds d’obra major 52 69 -24,64
Mitjana de dies de resolució per llicència d’obra major* 115 112 2,68
Nombre de sol·licituds d’obra menor i comunicats 715 719 -0,56
Mitjana de dies de resolució per llicència d’obra menor* 118 92 28,26

Llicències d’activitat

Nombre de sol·licituds 234 294 -20,41
Mitjana de dies de resolució per llicència 289 571 -49,39

Inspeccions

Nombre inspeccions fetes 2.505 2.460 1,83
Nombre expedients sancionadors iniciats 18 31 -41,94

* Els dies de tramitació estan considerablement penalitzats a causa de la massiva caducitat i/o denegació d’expedients.
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La gestió s’ha basat en el
desenvolupament de les accions
endegades en els exercicis anteriors
i en l’inici d’aquelles altres que han
de culminar en l’acompliment dels
compromisos que s’especifiquen en el Pla
d’Actuació del Districte (PAD) 2008-2011
i que s’articulen al voltant d’unes línies
estratègiques molt determinades,
com ho són les accions de cohesió social,
les actuacions en l’espai públic i sobre
la xarxa d’equipaments, les polítiques
de desenvolupament del medi ambient,
la mobilitat, el comerç i la promoció
econòmica i la promoció de
la participació.

Nou Barris ha continuat el
desenvolupament de projectes de caire
urbanístic que també tenen un marcat
caràcter social, cosa que ha d’afavorir
una major cohesió entre els 13 barris que,
al cap i a la fi, estan molt interrelacionats
entre sí.

Cohesió social i atenció
a les persones

Educació
Els 80 centres d’ensenyament radicats
a Nou Barris (45 de públics i 35
de concertats) han registrat un total
de 15.378 alumnes matriculats (55,75 %
en centres públics i 44,25 % en centres
concertats). El segon cicle d’educació
infantil ha registrat un total de 3.590
alumnes matriculats, en educació
primària n’hi ha hagut 6.761, i en
educació secundària obligatòria un total
de 5.027. [Vegeu taula 8.1]

• PPllaa ddee ddoottaacciióó dd’’eessccoolleess bbrreessssooll.. El
desenvolupament d’aquest pla ha derivat
en l’inici de les obres d’ampliació de
l’escola bressol Pla de Fornells, mentre
que ja estan gairebé enllestits els
projectes de les escoles bressol que
s’ubicaran als col·legis Mercè Rodoreda
i Mestre Morera, cosa que implicarà també
fer-hi reformes i millores. 

• ««TTeemmppss ddee bbaarrrrii,, tteemmppss eedduuccaattiiuu
ccoommppaarrttiitt»».. El desenvolupament del Pla
de futur de Ciutat Meridiana ha incorporat
aquest programa que ha organitzat

activitats extraescolars en 3 escoles
i 1 institut amb la participació de 3.186
infants i joves.

• ««AArrtt ppeerr llaa ccoonnvviivvèènncciiaa»».. La
col·laboració amb la Fundació Yehudi
Menuhin ha permès la implantació
d’aquest projecte educatiu en 5 escoles
públiques.

• AAuuddiièènncciiaa PPúúbblliiccaa ddee NNeennss ii NNeenneess.. Nou
Barris desenvolupa aquest projecte en el
qual han participat desenes d’alumnes de
fins a 11 centres d’ensenyament diferents.

• LL’’eessppoorrtt eennss ffaa iigguuaallss.. Programa
impulsat per la Fundació de l’Esport
Escolar, hi han participat més de 400
joves en diferents activitats d’esport.

Habitatge
Els grans projectes de remodelació
de barris s’han continuat desenvolupant
i s’han assolit els objectius marcats.

• TTuurróó ddee llaa PPeeiirraa.. Aplicant-hi
els avantatges que suposa la seva
consideració de conjunt d’especial
interès per a la rehabilitació d’edificis
amb patologies estructurals, s’ha
continuat treballant en la rehabilitació
dels 39 edificis que encara queden
per rehabilitar del total de 142 que
estaven afectats. També se n’ha
accelerat el procés de reallotjament
de 61 famílies.

• TToorrrree BBaarróó.. Tira endavant la
construcció de 338 habitatges protegits
al Sector I (zona de centralitat entre
l’avinguda de Vallbona i el carrer
de l’Escolapi Càncer).

• CCaannyyeelllleess.. S’ha presentat el projecte
de remodelació per a la rehabilitació
de les façanes afectades per la
carbonatació dels elements exteriors,
segons el conveni signat amb el Patronat
Municipal de l’Habitatge i la Generalitat
de Catalunya en el marc del qual s’estan
formalitzant els primers acords amb
comunitats de propietaris. Igualment,
s’ha aprovat provisionalment la
modificació del PGM que possibilitarà
la construcció d’habitatges protegits
i dotacionals al carrer d’Antonio 
Machado.

• LLaa PPrroossppeerriittaatt.. S’ha aprovat
definitivament la modificació del PGM per
a la construcció d’habitatges dotacionals

En una extensió de gairebé 804 ha,
el Districte de Nou Barris concentra
una població d’aproximadament
168.000 habitants. Territorialment
parlant, sorgeix de les escissions
dels antics municipis d’Horta i de Sant
Andreu, i és l’únic dels 10 districtes
que no té l’origen en alguna població
agregada a Barcelona.
També és el que té més barris, tretze
en total, cosa que pot semblar una
discordança en relació al seu nom,
però la seva denominació té una
motivació històrica perquè prové del
nom d’una revista que editava als anys
70 la primera associació de veïns, quan
la zona s’anomenava Distrito 9 i estava
configurada pel Nou Barris actual i bona
part de Sant Andreu.
Amb un origen social eminentment rural,
el creixement urbà està lligat als fluxos
migratoris dels anys 50 i 60 que van
obligar al desenvolupament de la ciutat
pel nord, cosa que durant la dictadura
es va fer d’una manera molt ràpida
i poc planificada. Això ha condicionat
les polítiques urbanístiques dels anys
de la democràcia que s’han centrat
en la dotació d’aquells serveis,
equipaments i infraestructures que no
es van establir durant la seva expansió
urbanística.
Actualment, els carrers i places de Nou
Barris són un gran exemple del que
s’anomena «la nova Barcelona»,
i en la seva àrea es poden trobar alguns
dels elements més emblemàtics del
creixement urbà i humà de la ciutat
al segle XX.

Nou Barris

Regidora: 
Ima. Sra. Carmen Andrés Añón

Gerent: 
Sr. Josep García i Puga



i equipaments a l’espai situat entre el
passeig de Valldaura, el carrer d’Argullós
i l’avinguda Rio de Janeiro, illa que
permetrà la construcció de 3.000 m2

de sostre en equipaments.
• CCiiuuttaatt MMeerriiddiiaannaa.. S’hi ha endegat el

Pla de Millora Urbana per a la instal·lació
de 212 ascensors exteriors en finques
que no disposaven d’aquest servei.

Serveis socials i salut pública

Atenció a les persones
• SSeerrvveeii dd’’AAtteenncciióó DDoommiicciilliiààrriiaa.. S’hi han

atès un total de 1.603 llars (de les quals
920 amb treballadors familiars) i s’hi
ha donat servei a 1.785 persones.

• CCeennttrreess ddee SSeerrvveeiiss SSoocciiaallss.. S’hi
han atès un total de 7.028 usuaris
i hi consten 6.622 expedients familiars
oberts que afecten 8.030 persones.
Pel que fa als equipaments, s’ha definit
el conjunt d’actuacions per a la
renovació i ampliació dels centres
de serveis socials de Canyelles i de
les Roquetes i el de la Trinitat Nova
s’ha traslladat al carrer d’Alcàntara
mentre es remodela la seu de Vidal
i Guasch; s’ha començat la construcció
del nou centre de Ciutat Meridiana,
Torre Baró i Vallbona; s’ha elaborat

el projecte executiu del de la
Prosperitat, Verdun i la Guineueta,
al carrer d’Argullós, i els espais dels
dos centres de La Selva ja estan a punt
per donar servei als barris de Vilapicina
i la Torre Llobeta i Porta i també al
de Can Peguera i al de Turó de la Peira.

• PPrrooggrraammeess dd’’iinnsseerrcciióó llaabboorraall.. La
col·laboració amb Barcelona Activa
i el Servei d’Ocupació de la Generalitat
de Catalunya ha permès l’impuls de
diversos programes per fomentar
l’ocupació laboral que bé poden tenir
caràcter anual, com ara les escoles taller
i els plans d’ocupació, o caràcter
específic, com el de «Treball als barris»
que té lloc a les Roquetes i Ciutat
Meridiana-Torre Baró.
• PPllaannss dd’’ooccuuppaacciióó.. Han afavorit l’ocupació,

durant periodes de 6 mesos a un total
de 113 persones amb dificultats per
incorporar-se al mercat laboral, la majoria
procedents de Ciutat Meridiana, Torre
Baró, Vallbona i les Roquetes. 

• ««TTrreebbaallll aallss bbaarrrriiss»».. Aquest programa
ha afavorit la contractació de 14 tècnics
per donar suport a accions d’inserció
i a projectes ocupacionals que
s’han desenvolupat en col·laboració
amb entitats de les Roquetes, Ciutat
Meridiana, Torre Baró i Vallbona.
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Educació - Centres públics 

Escoles bressol públiques 2009 2008 Variació %

Nombre de centres 11 10 1 10,00
Nombre de places 789 635 154 24,25

Centres de primària públics (CEIP)

Nombre de centres 23 21 2 9,52
Nombre de matriculats parvulari + primària 5.929 5.751 178 3,10

Centres de secundària públics (IES)

Nombre de centres 11 8 3 37,50
Alumnat d’ESO 2.872 2.820 52 1,84

Centres de formació professional (FP)

Nombre de matriculats 751 1.100 -349 -31,73

Pla Jove

Nombre inicial de participants 432 443 -11 -2,48
Nombre d’alumnes que finalitzen el programa 273 232 41 17,67

Taula
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• ««AAccttiivvaa’’tt ppeerr aa ll’’ooccuuppaacciióó»».. El programa
ha afavorit 339 entrevistes ocupacionals,
la participació de 178 persones
en les sessions formatives i de 111 en les
càpsules d’orientació, cosa que suposa
858 hores de formació.

• JJoorrnnaaddeess dd’’OOccuuppaacciióó ddee RRooqquueetteess,,
CCiiuuttaatt MMeerriiddiiaannaa ii TToorrrree BBaarróó.. Van tenir
lloc a la primavera amb l’objectiu
de difondre els recursos ocupacionals
i formatius i van rebre 1.081 visitants. 

Promoció ciutadana 
i cultural

Dones
• PPuunntt dd’’IInnffoorrmmaacciióó ii AAtteenncciióó aa lleess

DDoonneess.. S’hi han atès fins a 209 dones
i s’hi han desenvolupat 95 sessions
de grup, de les quals 60 han estat tallers,
a més de les 38 activitats que s’hi han
coordinat en relació a les celebracions
del 8 de març i del 25 de novembre.

• CCuurrss tteeòòrriicc ii pprrààccttiicc ddee ccuurraa ii aatteenncciióó
aa ppeerrssoonneess.. S’ha adreçat a 25 dones
aturades i amb dificultats d’inserció i ha
constat de 350 hores de teoria i 400 de
pràctiques. 

Joventut
La col·laboració amb Barcelona Activa i
el Servei d’Ocupació de la Generalitat de
Catalunya ha permès l’impuls de diversos
programes per fomentar l’ocupació
laboral també entre el jovent.

• EEssccoollaa ttaalllleerr ddee CCaann PPeegguueerraa..
S’ha continuat amb la participació
de 60 joves en atur que aprenen oficis
de set especialitats professionals
diferents mentre treballen en la
remodelació de l’antiga caserna de la
Guàrdia Civil per convertir-la en un casal
de gent gran.

• DDiissppoossiittiiuu dd’’iinnsseerrcciióó ssoocciioollaabboorraall
ppeerr aa jjoovveess.. Ha tingut lloc a les Roquetes
i s’hi han atès 84 joves, dels quals se
n’han derivat 22 a recursos formatius
i 15 a recursos d’inserció laboral.

Esports
• CCaammpp ddee ffuuttbbooll ddee CCiiuuttaatt MMeerriiddiiaannaa.

Ha estat renovat amb la col·locació
de gespa artificial. 



• PPoolliieessppoorrttiiuu ddee CCoottxxeerreess BBoorrbbóó.. S’ha
iniciat la construcció de l’edifici que
albergarà aquest nou equipament.

• PPrrooggrraammaa ««LL’’eessppoorrtt eennss ffaa iigguuaallss»»..
Impulsat per la Fundació de l’Esport
Escolar, ha endegat un conjunt
d’activitats esportives durant el curs
2009-2010 que ha incorporat un
programa d’estiu i ha arribat a mobilitzar
més de 400 infants i joves de diferents
disciplines esportives.

Cultura

Promoció, difusió i acció cultural 
• CCuurrssooss mmuunniicciippaallss.. El nombre

d’inscripcions a cursos, més de 9.300,
representa un increment de més
del 12 % en relació a l’any 2008 i això
ha estat gràcies a la major oferta i varietat
de propostes. 

Equipaments
• BBiibblliiootteeccaa ZZoonnaa NNoorrdd.. Es va inaugurar

al novembre en un edifici de nova
construcció. Té una superfície total
de 1.462 m2 distribuïts en dues plantes i,
a més dels serveis bàsics, disposa d’espai
multimèdia i sala d’actes. El conjunt de
les 4 biblioteques del Districte ha registrat
enguany un total de 489.587 visites.

• CCaassaall ddee bbaarrrrii ddee VVeerrdduunn.. Aquest
nou casal està en procés de construcció
i entrarà en funcionament durant
la primera meitat del 2010. [Vegeu
taula 8.2]

Participació ciutadana
El foment de la participació ciutadana
s’ha plasmat en la concessió de 149
subvencions per un import de 1,1 milions
d’euros a entitats que treballen en el
camp de l’acció social, cultural i esportiva.
També han rebut suport tècnic un total
de 298 activitats organitzades per
diferents entitats.

Atenció ciutadana
• NNoouu BBaarrrriiss AAccttuuaalliittaatt oo NNBBAA. És un

butlletí quinzenal d’informació general
i enguany se l’ha impulsat amb un nou
disseny i una nova distribució mitjançant
la creació d’una llista d’e-distribució que
a finals d’any tenia ja 1.000 registres. 

• PPoorrttaall wweebb. Les visites al web han
passat de 122.105 (333 al dia) el 2008
a 142.755 (391 al dia) el 2009, cosa que
representa un increment del 18 %. 

• BBuuttlllleettiinnss.. Pel que fa a la difusió gràfica
impresa, és a dir, cartells, desplegables,
octavetes, etc., s’han creat 9 butlletins
específics d’activitats i tallers, de
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Equipaments municipals

Biblioteques 2009 2008 Variació %

Nombre de visites a biblioteques 489.587 409.976 79.611 19,42

Centres cívics

Nombre d’inscripcions a tallers 9.308 5.135 4.173 81,27
Nombre d’espectadors de cicles 

i activitats culturals 25.706 23.695 2.011 8,49
Nombre d’usuaris d’espais de creació i assaig 1.935 1.469 466 31,72

Espais per a la gent gran

Nombre de socis 7.160 7.049 111 1,57
Nombre de tallers i cursos 128 121 7 5,79

Esports - Equipaments i promoció esportiva

Nombre d’abonats 9.885 13.339 -3.454 -25,89
Nombre d’inscripcions a «A l’escola fem esport»4.600 4.539 61 1,34
Nombre de participants en educació 

física escolar 3.650 3.608 42 1,16
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periodicitat trimestral i més còmodes
per a l’usuari, que han tingut un tiratge
total de 48.000 exemplars amb unes
20 pàgines de mitjana.

• IInncciiddèènncciieess,, RReeccllaammaacciioonnss,,
ii SSuuggggeerriimmeennttss.. A través del programa
d’atenció ciutadana IRIS s’han resolt 1.320
comunicats a més dels 12.769 provinents
d’altres instàncies municipals,
principalment del sector de Manteniment
de l’Espai Urbà i de Mobilitat.

• OOffiicciinnaa dd’’AAtteenncciióó aall CCiiuuttaaddàà.. S’hi
han atès un total de 120.539 usuaris
(108.957 a la seu del Districte i 11.582
a la Zona Nord) i s’han tramitat 193.819
sol·licituds.

Urbanisme, obres i espai
públic

Espai públic
• PPrroo NNoouu BBaarrrriiss SSAA.. Pel que fa a

aquesta empresa municipal, l’exercici
ha estat marcat pel desenvolupament
dels projectes redactats el 2008 que
permetien abordar les actuacions
previstes al PAD. Entre les més importants
destaquen la pràcticament finalització
de les incloses en la Llei de Barris de les
Roquetes i l’inici de les previstes en la Llei
de Barris de Torre Baró-Ciutat Meridiana.

• UUrrbbaanniittzzaacciioonnss.. S’han acabat les obres
d’urbanització dels carrers d’Artesania,
Cadí, Travau, Tissó, Francesc Bolós,
Pontons, Vèlia, Oristà, passeig de Fabra
i Puig i l’espai al voltant de la Biblioteca
Zona Nord. 

• IInnssttaall··llaacciióó dd’’aasscceennssoorrss.. Per salvar-hi
els desnivells i millorar-ne les
connectivitats, s’ha instal·lat un ascensor
entre la plaça de José Ignacio Urenda
i el carrer de Rosario Pi i un altre entre
el carrer de Vilaseca i el carrer de Biure. 

• AAccttuuaacciioonnss iinniicciiaaddeess.. Les actuacions
del PAD que s’han iniciat i que es
completaran el 2010 són: l’escala
mecànica del carrer d’Alcántara;
la urbanització dels interiors de Canyelles
(fases 2 i 3), de Fabra i Puig i de l’illa
4 de Trinitat Nova; el camí escolar de
la Prosperitat; les places de Via Favència
i d’Alella; els horts i el casal de gent gran
de Can Peguera; el mini Punt Verd de

Ciutat Meridiana; el Centre de Serveis
Socials i l’OAC de la Zona Nord i la
rehabilitació de l’espai de l’antic Centre
Cívic de Via Favència. 

• FFoonnss EEssttaattaallss dd’’IInnvveerrssiióó LLooccaall ((FFEEIILL))..
Les inversions per part de l’Estat han
permès les obres dels carrers d’Alcúdia,
Les Agudes, Alloza, Boada, Cadí, Enric
Casanovas, Vèlia, Santanyí, Ponce de
León, Joan Riera, Pare Rodés, passeig
d’Urrútia i l’enderrocament de l’antiga
fàbrica de La Ideal Flor (espai per
a un nou equipament). Alhora s’han
remodelat espais com el dels entorns
de Barcinova, el carrer de Guineueta i els
interiors dels blocs de Canyelles, i s’han
millorat edificis municipals com el Centre
de Barri de Vallbona, el Centre Cívic Can
Basté i l’equipament de Pau Casals.
També s’han pavimentat diverses àrees
del Turó de la Peira i Porta i s’han
instal·lat noves àrees de jocs infantils
a les places de Pedraforca, d’Àngel
Pestaña i de Vallbona i als Jardins
Aromàtics de les Roquetes. Pel que fa a
equipaments s’ha iniciat el Casal de Barri
de Verdun i condicionat l’edifici de
l’avinguda de Rio de Janeiro per
a la ubicació de la UNED.

• GGeessttiióó ddeell ssòòll.. S’hi han dut a terme
diverses expropiacions per diferents
motius: al passeig d’Urrútia per a
l’ampliació del vial; als carrers de Ripollet
i de Llerona per al futur equipament
esportiu de Torre Baró; també al carrer
de Llerona per a l’ampliació de zona
verda, i per últim les condicionades pel
parc forestal en els carrers de Llerona,
Castelldefels, Sant Feliu de Codines,
Lliçà, Balenyà i Riudecanyes.

• PPllaa ddee MMaanntteenniimmeenntt IInntteeggrraall ((PPMMII))..
Les remodelacions incloses en el PMI
que s’han dut a terme són les dels carrers
Euclides, Badosa, Mare de Déu de les
Neus, Canyameres, Borràs i passatge de
Porta, també s’han iniciat les dels carrers
de Maladeta i de Japó (que finalitzaran
al 2010). 

• PPllaaççaa ddee llaa PPrroossppeerriittaatt.. Al setembre
es va inaugurar la remodelació de la plaça
on l’Institut Municipal del Paisatge Urbà
ha instal·lat una obra de Perejaume
dedicada a Joan Brossa cosa que, a més
de millorar l’entorn, dota el barri d’una
important obra d’art. 



Indicadors de llicències
i inspecció
S’han rebut 46 sol·licituds de llicències
d’obra major, 133 d’obra menor
i 1.561 assabentats d’obres. També
s’han rebut 291 sol·licituds de llicències
d’activitat mentre que el nombre
d’inspeccions ha estat de 2.246.

Planejament
Al llarg d’aquest any s’han iniciat gestions
per tal que el Districte disposi de més sòl
per a equipaments públics. 

• CCaassaall ddee bbaarrrrii ddee llaa TTrriinniittaatt NNoovvaa.. Un
acord amb l’Arquebisbat de Barcelona
ha permès l’intercanvi de titularitats entre
els solars de la Guineueta i el de la Trinitat
Nova cosa que ha permès abordar
la construcció del nou Casal de barri
de la Trinitat Nova. 

• MMooddiiffiiccaacciióó ddeell PPllaa GGeenneerraall MMeettrrooppoolliittàà
ddee lleess RRooqquueetteess.. Aquesta modificació del
PGM dotarà el barri de 2.053 m2 de sostre
d’equipaments.  

• LL’’eeccoobbaarrrrii ddee VVaallllbboonnaa.. Al març és va
signar l’acord de govern perquè Vallbona
esdevingui un ecobarri. L’ordenació
resultant es caracteritzarà pel
manteniment de dues hectàrees d’horta,
la previsió d’equipaments, com ara un
centre cívic, un institut, una residència per
a gent gran i una escola bressol i un 60 %
d’habitatges de protecció oficial.

Nous equipaments
• S’ha posat en funcionament

l’aparcament subterrani per a 350 places
del passeig de Fabra i Puig.

• S’ha reubicat el Centre de
Normalització Lingüística al carrer
de Rosselló i Porcel. 

• S’ha instal·lat un mini Punt Verd al
Mercat de Montserrat de les Roquetes. 

• La gran illa d’equipaments sociosanitaris
de les Cotxeres Borbó es troba en una fase
molt avançada de construcció, com també
avança a bon ritme la construcció de
la residència, el centre de dia per a gent
gran i els habitatges dotacionals de Via
Favència/Molí.

Prevenció, seguretat
i mobilitat

La seguretat de Nou Barris ha estat
garantida per una Unitat Territorial de la
Guàrdia Urbana que ha gestionat 23.897
incidències, que suposen un increment
del 10 % respecte l’any passat, ha realitzat
19.548 denúncies estàtiques, un 8 % més
que l’any passat, i 5.929 de dinàmiques
que representen el 14,1 % menys que
en el 2008.

S’han realitzat activitats d’educació
viària que durant el 2009 s’han dirigit a
4.692 alumnes de 199 aules de 32 centres
escolars del Districte.
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Indicadors 

Dades de població 2009 2008 % variació

Població total 167.883 169.254 -0,81

Homes 80.443 81.303 -1,06
Dones 87.440 87.951 -0,58
0 - 14 anys 20.884 19.382 7,75
15 - 24 anys 15.673 15.501 1,11
25 - 64 anys 93.412 94.823 -1,49
65 anys i majors 37.914 39.548 -4,13

Acció social

Centres de serveis socials

Nombre d’usuaris atesos per mes 1.342 1.235 8,66
Dies d’espera per a la primera visita 27 23 17,39

Servei d’atenció domiciliària

Nombre de llars ateses 902 807 11,77
Mitjana d’hores per setmana a les llars ateses 4,57 4,70 -2,77

Obres i llicències d’activitat

Llicències d’obres

Nombre de sol·licituds d’obra major 18 31 -41,94
Mitjana de dies de resolució per llicència d’obra major 95 101 -5,94
Nombre de sol·licituds d’obra menor i comunicats 462 403 14,64
Mitjana de dies de resolució per llicència d’obra menor 113 86 31,40

Llicències d’activitat

Nombre de sol·licituds 291 239 21,76
Nombre de resolucions 130 183 -28,96

Inspeccions

Nombre d’inspeccions fetes 2.246 2.467 -8,96
Nombre d’expedients sancionadors iniciats 12 34 -64,71

IRIS Incidències Reclamacions Suggeriments

Nombre de comunicacions rebudes 1.320 826 59,81
Nombre de comunicacions tancades 1.319 830 58,92
Nombre de comunicacions pendents 53 71 -25,35

OAC Oficina d’Atenció al Ciutadà

Nombre total de visites ateses 121.500 104.044 16,78
% de persones ateses en <10 minuts 67 79 -15,20
Total de tràmits per any 193.819 190.666 1,65

Taula
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La gestió ha tingut enguany un marcat
accent social. S’ha posat especial èmfasi
en aquelles polítiques actives que generen
cohesió social, vertebració territorial
i acció cultural. D’una banda, les accions
impulsades pel Districte s’han orientat
a potenciar la promoció ocupacional i,
d’una altra, s’ha treballat per consolidar
el projecte d’equilibri territorial entre els
barris, on el Fons Estatal d’Inversió Local
(FEIL) ha jugat un paper clau. En aquest
context, el Bon Pastor i el Baró de Viver
inicien el seu pla de la Llei de Barris,
ara que Trinitat Vella el finalitza. 

Pel que fa a l’evolució de les grans
infraestructures, al mes de desembre
s’assolí la fita d’aprovar, per més de 677
milions d’euros, la licitació de la primera
fase de l’estació intermodal, fet que posa
els fonaments d’aquest equipament
ferroviari que convertirà el barri de
la Sagrera en un punt neuràlgic de les
comunicacions terrestres de la ciutat.

Finalment, quant a l’acció cultural, l’avenç
en la reconversió de la Fabra i Coats en
un punt innovador de creació artística,
la incorporació de l’edifici del Canòdrom
com a centre d’art contemporani i l’anunci
de la futura integració de la Nau Ivanow
a la xarxa pública d’espais culturals,
situen el Districte al capdavant del
projecte cultural de la ciutat. 

Cohesió social i atenció
a les persones

Educació
• XXaarrxxaa dd’’aatteenncciióó aa llaa ppeettiittaa iinnffàànncciiaa..

Es va constituir al mes de gener i està
formada pel Consorci Sanitari de
Barcelona, el Consorci d’Educació
de Barcelona, l’Agència de Salut Pública,
l’Institut d’Educació, l’Àrea d’Acció Social
i Ciutadania i el Districte de Sant Andreu
amb l’objectiu de promoure accions
transversals per tenir cura dels infants
de 0 a 3 anys. 

• CCEEIIPP CCaann FFaabbrraa.. S’ha obert aquest
nou centre amb dues línies de P-3. 

• PPrrooggrraammaa ««TTeemmppss ddee bbaarrrrii,, tteemmppss
eedduuccaattiiuu ccoommppaarrttiitt»».. Al novembre
s’hi han sumat els barris de Sant Andreu
i la Sagrera.

Habitatge
• CCaasseess BBaarraatteess ddeell BBoonn PPaassttoorr.. El 22 de

juliol, el Patronat Municipal de l’Habitatge
va sortejar 190 habitatges que formen
part de la segona fase de remodelació
de les Cases Barates. 

• IInnssttaall··llaacciióó dd’’aasscceennssoorrss.. S’han demanat
els ajuts per a la instal·lació d’ascensors
als barris del Congrés i de Navas, i s’han
començat els tràmits per poder fer-ho
al del Bon Pastor. 

Serveis socials i salut pública

Atenció a les persones
• CCoonnvveennii aammbb llaa FFuunnddaacciióó GGuuttttmmaannnn..

El 25 de febrer l’Ajuntament va signar
un conveni amb la Fundació Guttmann
per a la construcció d’una gran
infraestructura que ofereixi equipaments
adaptats i serveis socials per a persones
amb diversitat funcional, així com per
a persones grans i joves estudiants. 

• EEqquuiippaammeennttss ssoocciioossaanniittaarriiss aa
lleess aannttiigguueess ccaasseerrnneess ddee SSaanntt AAnnddrreeuu..
El 9 d’octubre es formalitzà l’acord entre
l’Institut Municipal d’Assistència Sanitària
(IMAS) i el Consorci de la Zona Franca
per a l’execució d’un CAP, un centre
de dia de salut mental, un centre de salut
mental per a adults, infants i joves i un
centre d’atenció sociosanitari. L’inici de les
obres es preveu al febrer de 2010 i la seva
finalització a l’hivern de 2012. 

• CCAAPP TTrriinniittaatt VVeellllaa.. S’han dut a terme
els tràmits urbanístics perquè comencin
les obres del nou CAP en el 2010.

• PPllaa ddee DDrroogguueess ddee TTrriinniittaatt VVeellllaa..
En el marc del Pla de Barris durant el mes
de febrer es van presentar l’informe
i les conclusions que posaven de manifest
l’estabilitat en el consum a la via pública
i la disminució de xeringues. 

• PPrrooggrraammaa ««TT’’aaccoommppaannyyeemm»».. En
aquesta campanya s’ha creat una xarxa
de tutors que ajuden les persones que es
troben en situació d’atur tant en el procés
de formació com en el de recerca de feina. 

• PPrrooggrraammaa ««TTrreebbaallll aallss bbaarrrriiss»»..
El 27 de maig Trinitat Vella va celebrar
una jornada de divulgació ocupacional
i desenvolupament local amb la intenció
d’apropar a la ciutadania els recursos en
matèria de polítiques actives que es duen
a terme a Barcelona.

Sant Andreu, ubicat al nord de la ciutat,
és el novè Districte, amb una extensió
de 656,4 ha. i 143.540 habitants,
segons el cens de 2006, que suposa una
densitat de població de 159 habitants
per hectàrea. L’espai físic s’aglutina
entorn del nucli més antic, el poble
de Sant Andreu de Palomar, annexionat
a Barcelona a finals del segle XIX.
Hi trobem uns barris de composició
i configuració diverses –Trinitat Vella,
Baró de Viver, Bon Pastor, la Sagrera,
Navas, el Congrés i els Indians i Sant
Andreu de Palomar– que conformen
un districte heterogeni, una cartografia
a escala de la realitat física i humana de
la nostra ciutat. L’arribada a Barcelona
del tren d’alta velocitat (AVE) suposarà
un abans i un després ja que tindrà una
de les dues parades a la nova estació
de la Sagrera. Els canvis urbanístics
vinculats a aquesta iniciativa ja han
començat a marcar-ne la nova realitat
territorial amb un clar objectiu: eliminar
les barreres físiques entre els barris i
fer d’aquest territori un espai cohesionat
urbanísticament i social i, alhora,
un pol d’atracció per la seva singularitat
en la concentració de comunicacions
terrestres i projectes culturals.

Sant Andreu

Regidora: 
Ima. Sra. Gemma Mumbrú i Moliné 

Gerente: 
Sr. Miguel Ángel Valdueza i Romero



• CCoonnvveennii ddee pprrààccttiiqquueess.. El Consorci
d’Educació de Barcelona i el centre
d’educació especial Pont del Dragó
van acordar que els alumnes procedents
dels Programes de Garantia Social (PGS)
farien pràctiques a les dependències
municipals, a entitats, a petites empreses
i a comerços de Sant Andreu. 

• IInnsseerrcciióó llaabboorraall.. El Districte i el centre
comercial La Maquinista i l’empresa
Carrefour subscriuen un conveni en el qual
totes dues empreses es comprometen a
contractar personal resident a Sant Andreu.

• PPllaannss ooccuuppaacciioonnaallss.. Enguany al
Districte s’han contractat 25 persones. 

Gent gran
• PPrrooggrraammaa ««VViiuurree llaa vviiddaa aallss 8800 aannyyss»».

Els Districtes de Sant Andreu i Horta-
Guinardó han estat escollits per realitzar
una prova pilot d’aquest programa,
encarregat per l’Institut d’Envelliment
de la UAB. 

• CCaassaall ddee MMoossssèènn CCllaappééss.. Des del febrer
s’hi aplica la nova gestió dins del Pla de
millora dels casals de gent gran. [Vegeu
taula 9.1]

Promoció ciutadana i cultural

Dones
• TTaarrddoorr ssoolliiddààrriiaa.. L’esdeveniment

va dedicar el programa d’activitats
a aprofundir en el paper de la dona en
el camp de la cooperació i la solidaritat. 

• DDiiaa ddee llaa ddoonnaa ii DDiiaa ccoonnttrraa llaa vviioollèènncciiaa
ddee ggèènneerree.. Durant els dos dies es
van celebrar un total de 45 activitats
monogràfiques.

Joventut
El Centre Garcilaso del barri de
la Sagrera, que centra la seva activitat
en l’àmbit de joventut, ha celebrat
el 10è aniversari. 

• EEssppaaii jjoovvee ddeell CCeennttrree GGaarrcciillaassoo.. Al
març s’hi va obrir un procés participatiu
per redefinir-ne els usos. A l’experiència
hi van participar 15 entitats de joves,
20 usuaris de l’espai, 100 alumnes d’IES
del barri i 25 professionals de l’àmbit
de la dinamització juvenil. 

• ««EEll ccuulleebbrroonn ddeell bbaarrrrii»».. Ha estat
una iniciativa del Centre Garcilaso que
ha volgut aglutinar el potencial creatiu
dels adolescents a través de la generació
de continguts televisius en els quals
podien expressar les seves inquietuds
i que ha servit a més, com a element
dinamitzador perquè els més joves
desenvolupin l’interès per una producció
audiovisual.

• PPuunntt dd’’IInnffoorrmmaacciióó JJuuvveenniill ((PPIIJJ)).. Aquest
nou servei va començar a funcionar
al Centre Garcilaso al setembre. 

Esports
• IIII CCuurrssaa ppooppuullaarr ppeerr aa llaa iinntteeggrraacciióó

LLaa MMaaqquuiinniissttaa.. Aquest esdeveniment
que forma part de la Challenge BCN 10K,
va tenir lloc el 5 de juliol i va comptar
amb la participació d’atletes de prestigi
reconegut. 

• 99aa NNiitt ddee ll’’EEssppoorrtt. Enguany es va retre
homenatge a la Unió Esportiva Sant
Andreu, al Club Patí Congrés, i a la Penya
Barcelonista del Congrés per haver
complert, respectivament, 100, 50 i 25
anys de vida esportiva. 

• MMiilllloorraa dd’’eeqquuiippaammeennttss.. Es van posar
en funcionament els camps de gespa
artificial de Trinitat Vella i de Bon Pastor
i s’ha iniciat la reforma dels vestidors
de la pista esportiva de Baró de Viver.
[Vegeu taula 9.2]

Cultura

Promoció, difusió i acció cultural
• FFaabbrraa ii CCooaattss.. Al març es va signar

un conveni entre l’Institut de Cultura
de Barcelona (ICUB), el Districte de Sant
Andreu i l’Associació d’Amics de la Fabra
i Coats per a la cessió d’una col·lecció
de 900 peces de l’antiga fàbrica tèxtil.
L’ICUB a través del Museu d’Història
de Barcelona s’encarregarà de preservar
aquest llegat històric conformat per
maquinària, estris fabrils i documentació,
que s’exposaran en el futur museu que
s’ubicarà en un dels espais de la fàbrica.
Al juny, es va incorporar com a espai
del Grec ‘09, amb l’espectacle «Filatura».
També al juny s’hi van lliurar els premis
del Concurs d’Arts Visuals Miquel de
Casablancas, dins del programa Sant
Andreu Contemporani del Centre Cívic
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de Sant Andreu. Al setembre, va acollir amb
molt èxit de públic, la Mercè i així aquest
espai es consolidava com a plataforma
creativa de les festes. A l’octubre es van
fer públiques les condicions reguladores
per a la cessió temporal d’espais per
al desenvolupament de tot tipus
de projectes de creació artística. 

• TTaalllleerr ddee MMúússiiccss.. L’escola Taller de
Músics va començar al setembre, en l’any
de celebració del seu trenta aniversari,
a impartir els estudis oficials de Grau
Superior de Música a la 3a planta de
Can Fabra, on més endavant està previst
que s’hi ubiqui també l’Institut Superior
d’Estudis Musicals Taller de Músics, un nou

organisme que aglutinarà l’ensenyament,
la difusió i la promoció de la música.

• PPuubblliiccaacciioonnss.. El Districte ha impulsat
la publicació de dos llibres: Sant Andreu
de Palomar i la Sagrera. Com era i com
és de Pau Vinyes i Jordi Rabassa, amb
fotografies de Xavier de la Cruz i Xavier
Basiana i Itineraris: la Trinitat Vella
de María José Durán.

Equipaments 
• CCaannòòddrroomm MMeerriiddiiaannaa.. S’ha començat,

gràcies a l’impuls dels Fons Estatals,
la restauració del Canòdrom del Congrés,
catalogat per la seva importància
arquitectònica i premi FAD 1963, per tal

Esport i promoció esportiva

Promoció esportiva 2009 2008 Variació %

Participants a «Viu l’esport» 3.400 3.700 -300 -8,11
Entitats participants a «Viu l’esport» 71 72 -1 -1,39
Participants a la Nit de l’Esport 540 406 134 33,00

Consell de l’esport

Entitats membres del Consell de l’esport 49 48 1 2,08
Mitjana d’assistents 26 22 4 18,18

Complexos esportius municipals (CEM)

Nombre d’abonats 5.600 5.700 -100 -1,75
Activitats d’iniciació o promoció esportiva 1.050 1.009 41 4,06
Inscripcions a cursos 1.600 1.620 -20 -1,23
Participants en educació física escolar 625 757 -132 -17,44

Instal·lacions esportives d’ús social (IEUS)

Nombre d’abonats 180 179 1 0,56
Activitats d’iniciació o promoció esportiva 1.750 1.652 98 5,93
Participants en educació física escolar 300 261 39 14,94

Taula
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Gent gran i promoció social

Espais per a la gent gran 2009 2008 Variació %

Tallers i cursos 221 165 56 33,94
Hores programades 5.625 4.200 1.425 33,93
Inscripcions a tallers i cursos 3.615 2.816 799 28,37
Activitats 427 400 27 6,75
Participants en activitats 29.700 30.100 -400 -1,33
Nombre de socis dels casals 8.215 7.502 713 9,50

Taula
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d’ubicar-hi en l’edifici central el nou
Centre d’Art Contemporani.

• NNaauu IIvvaannooww.. Al març, aquest espai
de difusió cultural al barri de la Sagrera
es va ampliar en 1.200 m2 amb dues naus
annexes que fins llavors no tenien cap ús.
Ara te un total de 3.000 m2 dedicats
cultura i innovació.

• BBiibblliiootteeccaa LLaa SSaaggrreerraa--MMaarriinnaa CCllootteett.
Inauguració d’una nova biblioteca,
que es el quart equipament d’aquestes
característiques al Districte.

Dinamització comercial
• TTaauulleess ddee ttrreebbaallll ii ddee sseegguuiimmeenntt..

S’han consolidat les taules de treball i de
seguiment de les obres a l’espai públic per
avaluar-ne la incidència sobre l’activitat
comercial i disminuir-ne els riscos. 

• TTaarrggeettaa BBaarrcceelloonnaa CCoommeerrçç.. Es va
implantar l’1 de març en els comerços
adherits de l’Eix Comercial de Sant
Andreu i posteriorment a l’Eix Maragall
i suposa descomptes i promocions amb
l’objectiu de potenciar l’activitat comercial
de les botigues de proximitat. 

• RReehhaabbiilliittaacciióó ddee ccoommeerrççooss.. Protocol
entre l’Institut Municipal del Paisatge Urbà
i la Qualitat de Vida, el Districte i
l’Associació de Comerciants per a la
rehabilitació de comerços del barri de
la Trinitat Vella, cosa que suposarà ajuts
de fins a un 30 % del total de la reforma.

• PPrreemmii BBoottiiggaa CCeenntteennààrriiaa.. El Districte
ha impulsat aquest premi amb la finalitat
de reconèixer el valor patrimonial dels
comerços centenaris. El desembre es
va lliurar el primer guardó al Forn Girabal,
del barri de Sant Andreu. Aquest guardó
ha estat elaborat per alumnes de la Llotja
que van participar en un concurs artístic.

• MMeerrccaattss mmuunniicciippaallss.. S’ha millorat el
mercat de Felip II amb la reordenació
de l’espai interior i l’enderrocament
de les parades exteriors. Al desembre
es va traslladar el mercat del Bon Pastor
a una carpa provisional per iniciar les
obres de remodelació de l’antic espai per
incrementar el nombre de clients gràcies
a les noves instal·lacions, l’ampliació
d’horaris i la nova targeta comercial.

Participació Ciutadana
• MMoossttrraa dd’’EEnnttiittaattss.. Els dies 12 i 13 de

juny va tenir lloc al Parc de la Pegaso

la 7a edició de la Mostra d’Entitats
amb la participació de 126 associacions.
La trobada va servir per donar a conèixer
la campanya «Junts sumem», impulsada
pel Districte i els bancs d’aliment que
actuen en el territori. El barri de la
Sagrera, en el marc de la seva Festa Major,
va muntar la seva pròpia Mostra
d’Entitats.

• CCoonnsseellllss ddee BBaarrrrii.. El 10 de novembre
es constitueix el Consell de Barri de
Navas, el primer d’aquests nous òrgans
de participació ciutadana segons
les normes reguladores aprovades pel
plenari el setembre de 2009. El Districte
ja venia celebrant aquestes reunions
des de l’abril de 2008, amb caràcter
provisional i periodicitat trimestral.

Atenció Ciutadana
S’han superat i validat, un cop més,
procediments, requisits i condicions
del sistema de gestió de les incidències,
reclamacions, i suggeriments
dels ciutadans (sistema IRIS) que
asseguren, entre d’altres especificitats,
la resposta als ciutadans en un temps
inferior a 30 dies.

Urbanisme, obres
i espai públic

Espai públic
• FFoonnss EEssttaattaallss dd’’IInnvveerrssiióó LLooccaall..

L’arribada dels Fons Estatals d’Inversió
Local ha suposat una injecció econòmica
que ha permès renovar els jocs infantils
de totes les places, el soterrament de
les línies elèctriques i tirar endavant
els següents projectes:

• LLaa SSaaggrreerraa.. El condicionament de
les voreres de Felip II, la pacificació del
carrer de Vallès i Ribot, la construcció
de l’escola bressol al carrer de Costa
Rica, la reforma i incorporació
d’ascensors al Mercat de Felip II. 

• BBaarróó ddee VViivveerr.. La instal·lació de
pantalles acústiques a la ronda del
Litoral i la remodelació de La Llosa
esportiva.

• SSaanntt AAnnddrreeuu.. La pacificació dels carrers
de Nadal, Dragó, Vallès, Sant Ildefons,
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Sant Sebastià i el condicionament
i enjardinat del Mur de la Meridiana.

• NNaavvaass.. El condicionament de les voreres
de Felip II i el manteniment integral
del carrer de Bofarull.

• BBoonn PPaassttoorr.. El manteniment integral
dels carrer del Foc Follet i la Mare
Eterna, la millora de les voreres
del carrer de Ciutat d’Asunción,
el condicionament de la plaça de Félix
Rodríguez de la Fuente, la instal·lació
de gespa artificial al camp de futbol
del Bon Pastor, la millora del
poliesportiu municipal i la instal·lació
de la carpa provisional del mercat
municipal.

• CCoonnggrrééss--IInnddiiaannss.. Les noves voreres
del carrer de Felip II, la pacificació
dels carrers de Matanzas, Can Berdura,
Biscaia, Sant Tarcisi i Vèlia.
El condicionament de l’edifici
del Canòdrom i de les illes interiors
del barri.

Altres actuacions
• UUrrbbaanniittzzaacciióó ddeell ppaasssseeiigg ddee SSaannttaa

CCoolloommaa.. Es va començar per unir
els barris de Sant Andreu, Baró de Viver
i la Trinitat Vella.

• NNoouu ccaarrrriill BBuuss--VVAAOO.. S’han fet els
treballs previs per a la construcció del nou
carril Bus-VAO, destinat exclusivament
al trànsit de vehicles de transport públic
i vehicles amb un determinat nombre
d’ocupants anomenats vehicles d’alta
ocupació (VAO), que comportarà la
millora de la comunicació interna del barri
de la Trinitat Vella i la connexió amb
el de la Trinitat Nova.

• EEssccaalleess mmeeccàànniiqquueess.. Es van inaugurar
les del carrer de la Vinya Llarga i les del
carrer d’Almassora, al barri de la Trinitat
Vella. 

• RReeuurrbbaanniittzzaacciioonnss.. Reurbanització
dels carrers de César Augusto Sandino.
Reurbanització i enjardinat de l’interior
d’illa compresa entre els carrers de Vèlia,
Riera d’Horta, Pardo i Ignasi Ros.
Condicionament per a nous usos
de la pista del Canòdrom Meridiana.
Reurbanització dels carrers de
Llenguadoc, Monlau, Neopàtria,
Mossèn Juliana, Biscaia (entre Olesa
i Sant Antoni Maria Claret), Pont, Montsec,
Collegats, Garcilaso (per sobre de

la Meridiana), Barri Vermell i Peníscola.
Instal·lació de pantalles acústiques al Nus
de la Trinitat.

Planejament
• EEssttaacciióó ddee ll’’AAVVEE aa llaa SSaaggrreerraa.. Al maig

l’Ajuntament va assolir l’acord per al
finançament i la construcció de l’estació
intermodal i al desembre es va aprovar
la licitació de la primera fase. El projecte
inclou les actuacions necessàries
per executar les obres d’infraestructura, via
i edificació. Perquè aquest projecte millori
l’entorn dels barris, s’ha continuat treballant
en les diferents comissions de seguiment
veïnal, que han aportat diverses propostes,
com ara la cobertura dels entorns del pont
de Felip II i de l’espai entre les rambles
Onze de Setembre i Prim.

• EEssttaacciioonnss ddee RRooddaalliieess.. També cal
subratllar l’avenç important de les obres de
la nova estació de Rodalies de Sant Andreu
Comtal i l’inici a l’estiu de les obres de
l’estació de Rodalies de la Sagrera, fet que
ha comportat el desviament del col·lector
que passa pels carrers d’Olesa i de
Garcilaso.

• LL99 ddee MMeettrroo.. S’ha tallat al trànsit
el carrer d’Olesa a l’alçada de la plaça de
les Havaneres pels treballs de substitució
de la roda de tall de la tuneladora, per
poder continuar el trajecte cap a l’estació
de Mandri. El 23 de desembre es va obrir
al trànsit el carrer de Felip II de manera
que s’alliberà de nou la Meridiana
per accedir a la plaça del Virrei Amat.
L’estació del metro del Bon Pastor
s’inaugurarà el 18 d’abril de 2010.

• PPllaa ddee BBaarrrriiss.. Els barris del Bon Pastor
i Baró de Viver han guanyat la
convocatòria 2009 dels ajuts del
Pla de Barris que atorga la Generalitat
de Catalunya. En aquestes dues àrees
urbanes, separades pel polígon industrial
del Besòs, es proposa fer una intervenció
integral per eliminar l’aïllament històric
que les separa, millorar-ne la qualitat de
l’espai públic i els equipaments, obrir-los
al riu Besòs i connectar-los amb
els municipis limítrofs.

• CCeennttrree ppeenniitteenncciiaarrii ddee llaa TTrriinniittaatt VVeellllaa..
El 25 de gener va tenir lloc l’acte d’inici
del procés de demolició del centre
penitenciari de la Trinitat Vella. L’espai
allotjarà habitatges, nous equipaments



i zones verdes. Per tal de consensuar
una proposta única i redactar el pla
d’urbanització es va constituir una
Comissió de Seguiment en la qual tothom
està representat. 

• PPllaa eessppeecciiaall uurrbbaannííssttiicc ddee mmiilllloorraa
ddeell sseeccttoorr CCaasseerrnneess ddee SSaanntt AAnnddrreeuu..
Al setembre es va aprovar aquest Pla
que ha estat promogut per iniciativa
del Consorci de la Zona Franca i abarca
25.000 m2 de sòl edificable per a una
residència d’estudiants i un altre
equipament encara per determinar.

• PPllaa eessppeecciiaall uurrbbaannííssttiicc ddee mmiilllloorraa ppeerr aa
llaa rreegguullaacciióó ddeellss eeqquuiippaammeennttss.. A l’octubre
es va aprovar aquest Pla per als
equipaments ubicats a l’illa compresa entre
els carrers del Camp del Ferro, Berenguer
de Palou i Pare Manyanet, al barri de la
Sagrera, per a la construcció d’un important
conjunt d’equipaments que inclouran una
escola bressol, un poliesportiu, una caserna
de la Guàrdia Urbana, un casal de barri,
un centre d’atenció sociosanitària, un centre
residencial d’acció educativa (CRAE),
l’Escola Superior de Disseny i d’Arts Llotja
i habitatges protegits. 

Nous equipaments
• TTrriinniittaatt VVeellllaa.. S’ha iniciat la planificació

urbanística per construir-hi un centre
d’assistència primària i una escola bressol.
També s’han iniciat les obres del nou
aparcament subterrani del carrer de
Galícia i la biblioteca que s’hi construirà
al damunt.

• SSaaggrreerraa.. S’ha inaugurat una nova
escola bressol al carrer de Costa Rica que
entrarà en funcionament el curs 2010-2011. 

• NNaavvaass.. Al novembre es va posar
la primera pedra del projecte de
reurbanització dels terrenys de la Caserna
de Navas, un espai de 3.000 m2 on
el Patronat Municipal de l’Habitatge
construirà, entre d’altres equipaments,
dos edificis d’habitatge dotacional,
per a joves i gent gran, un centre cívic,
una escola bressol i un aparcament.

• SSaanntt AAnnddrreeuu.. S’han contractat els
equip redactors dels projectes de la nau

central de Fabra i Coats, de l’institut
d’ensenyament secundari, de l’escola
bressol, del casal de barri, de la sala
polivalent i dels locals per a entitats.

Prevenció, seguretat
i mobilitat

S’han dut a terme ccaammppaannyyeess
ddee sseennssiibbiilliittzzaacciióó per a la recollida
d’excrements de gossos, per reduir el
mal hàbit de donar de menjar els coloms
i per fomentar el civisme. 

Cal remarcar també la campanya
publicitària ««SSoomm BBoonn PPaassttoorr»», ideada
per la Taula de Convivència del barri
i protagonitzada per veïns i veïnes,
que va començar al juny i que consistia
en missatges cívics sobre soroll, neteja
i convivència. 

El 2 d’abril van entrar en funcionament
els nous mmiinniibbuussooss de les línies 126 i 127
que arriben fins al barri de la Trinitat Vella.
També s’ha posat en marxa el carril bus
de sortida de la Meridiana.

Medi ambient

• ««UUnn ppaarrcc ddee jjooccss»».. El 15 de març
es va inaugurar aquest espai. Es tracta
d’un projecte de dinamització familiar
que neix amb l’objectiu de promocionar
i obrir el parc a la ciutadania durant
els caps de setmana, amb una secció
de préstec de joguines, tallers
i organització d’activitats de
coneixement de l’entorn i educació
mediambiental.

• ««DDee MMoonnttccaaddaa aa BBaarrcceelloonnaa:: uunn
rreeccoorrrreegguutt ppeerr llaa hhiissttòòrriiaa ddee ll’’aaiigguuaa»»..
El 26 d’octubre es va recuperar aquesta
ruta per divulgar el trajecte del Rec
Comtal i les mines de Montcada.

• NNoovvaa ccoonnttrraaccttaa ddee nneetteejjaa ddee rreessiidduuss..
Es va posar en marxa al novembre,
acompanyada d’una campanya
informativa sobre el nou sistema
de recollida orgànica. 
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Indicadors 

Dades de població 2009 2008 % variació

Població total 147.573 146.524 0,72
Homes 70.902 70.139 1,09
Dones 76.671 76.385 0,37
0 - 14 anys 18.419 17.944 2,65
15 - 24 anys 13.979 14.235 -1,80
25 - 64 anys 86.995 86.538 0,53
65 anys i majors 28.180 27.807 1,34

Educació - Centres públics 

Escoles bressol públiques

Nombre de places 475 265 79,25

Centres de primària públics (CEIP)

Nombre de centres 19 18 5,56
Nombre de matriculats parvulari + primària 5.378 4.589 17,19

Centres de secundària públics (IES)

Alumnat d’ESO 1.759 1.510 16,49

Pla Jove

Nombre inicial de participants 240 199 20,60

Acció social

Centres de serveis socials

Nombre d’usuaris atesos 4.783 4.430 7,97
Dies d’espera per a la primera visita 21 11 90,91

Servei d’atenció domiciliària

Nombre de llars ateses 989 785 25,99
Mitjana d’hores per setmana a les llars ateses 4,96 4,63 7,13

Equipaments municipals

Biblioteques

Nombre de visites a biblioteques 693.511 516.354 34,31

Centres cívics

Nombre de tallers 300 320 -6,25
Persones inscrites als tallers 5.287 5.397 -2,04

Producció cultural

Cicles 82 58 41,38
Activitats realitzades als cicles 371 466 -20,39
Espectadors assistents 37.911 25.426 49,10

Foment de la creativitat

Usos dels espais per a la creació 3.976 3.549 12,03
Persones usuàries 22.094 23.597 -6,37
Entitats i grups usuaris dels espais 381 272 40,07

Agenda territorial

Festes majors/calendari festiu 93 91 2,20
Activitats del Pla comunitari 39 42 -7,14
Activitats de les associacions de barri 1.209 1.049 15,25

Taula

9 3



10



95

Ajuntament de Barcelona
2009 Memòria de Gestió Territorial
Districte de Sant Martí

Durant tot l’any s’ha continuat treballant
en les polítiques de proximitat i en
el foment de la participació ciutadana.
S’ha intentat aconseguir la
corresponsabilització de les entitats
i associacions en la presa de decisions
que millorin la qualitat de vida de veïns
i veïnes. L’espai públic és un eix
fonamental de vertebració social
i millorar-lo és un dels objectius prioritaris
de la política municipal. En aquest sentit,
s’ha remodelat la plaça de Puigcerdà
i s’ha prolongat el carrer del Degà Bahí
amb l’obertura del carrer de Trinxant
a l’avinguda Meridiana. Seguint aquesta
línia, s’han incorporat nous equipaments,
dels quals destaquem Can Saladrigas
(amb la reurbanització dels seus voltants
i la construcció d’un pàrquing soterrat)
i el Centre de Barri de la Verneda. També
s’ha completat l’aportació de gespa
artificial en tots els camps de futbol i la
finalització del projecte urbanístic i social
de Via Trajana, amb la inauguració del
Casal del Drac i de l’espai d’intercanvi
social i cultural Via Trajana. Finalment,
cal destacar també que s’ha seguit
portant a bon fi el programa de conversió
en zona de vianants i la millora
de l’accessibilitat de l’espai públic,
amb la reurbanització de diversos carrers
i passatges i la implantació de noves
Zones 30 als barris del Clot, el Camp de
l’Arpa del Clot, la Verneda i la Pau i Sant
Martí de Provençals.

Cohesió social i atenció
a les persones

Educació

Promoció de la infància
• FFeessttaa aall ccaassaall iinnffaannttiill eell DDrraacc. El 23

de gener s’hi va celebrar una gran festa
perquè desprès de vint anys de
funcionament i havent estat situat
en diferents locals del barri, finalment,
ha trobat el seu lloc a la Via Trajana, 12,
la qual cosa significa l’inici d’una nova
etapa, en un edifici nou amb espais
més amplis i ben equipat per a nens
i adults.

Serveis socials i salut pública

Atenció a les persones
• CCeelleebbrraacciióó ddeell DDiiaa ddee lleess ppeerrssoonneess

aammbb ddiissccaappaacciittaatt.. S’ha organitzat una
activitat lúdica de sensibilització envers
les discapacitats dirigida als infants.
A la seu del Districte es va instal·lar una
carpa on es van portar a terme jocs per
donar a conèixer els diferents recursos
que garanteixen la igualtat d’oportunitats
a les persones amb discapacitat.
L’activitat es va complementar amb un
espai de contes per a tothom relacionats
amb les discapacitats. [Vegeu taula 10.1]

Gent gran
• IIIIII TTrroobbaaddaa ddee ttaalllleerrss ddee mmeemmòòrriiaa..

La trobada es va celebrar el 21 de maig al
Centre Cívic Parc-Sandaru com a cloenda
del curs de tallers de memòria, els quals
s’han anat consolidant, any rere any, com
una de les activitats més demanades pels
usuaris i usuàries dels casals de gent gran.
Cada casal ha participat mitjançant un
equip que ha de resoldre els diferents
exercicis que se li plantegen. S’hi treballen
els diferents tipus de memòria: l’auditiva,
la visual, la lògica, etc. En total hi van
participar 58 persones.

Promoció ciutadana i cultural

Esports
• GGeessppaa aarrttiiffiicciiaall aallss ccaammppss ddee ffuuttbbooll..
Com a resposta a la demanda feta,
tant per part dels clubs de futbol i d’altres
esports, com per part dels usuaris, aquest
any s’ha aportat gespa artificial als camps
del Júpiter, Sant Martí de Provençals,
Maresme i el Clot de la Mel sumant-se
als del Menorca i l’Agapito Fernández-
Poblenou que ja en tenien.

Cultura

Promoció, difusió i acció cultural
• 88aa eeddiicciióó ddeell FFeessttiivvaall dd’’AArrttss

EEssccèènniiqquueess ddeell PPoobblleennoouu. Es va celebrar
del 15 al 18 d’octubre i va aplegar més
de 4.000 persones distribuïdes tant entre
els espais escènics de tradició al barri

Sant Martí és el desè Districte de
Barcelona, té una superfície de 1.079 ha,
i acull en un mateix territori el passat
i el futur de la ciutat. Vol ser el referent
de la Barcelona del futur, fet que
es reflecteix especialment en la
transformació de l'antic Poblenou
industrial en el nou Districte tecnològic
22@. Aquest projecte suposa barrejar
l'activitat econòmica (empreses
i oficines) amb la formativa (campus
universitaris) i la residencial. Altres
projectes estan canviant també la seva
fesomia: la prolongació de l'avinguda
de la Diagonal fins al recinte del Fòrum,
la remodelació de la plaça de les
Glòries, la semicobertura de la Gran Via
i la urbanització del litoral, des de la
Vila Olímpica fins al Besòs. Tots aquests
canvis es concreten en deu barris.
Per damunt de la Gran Via, hi ha el
Camp de l'Arpa, el Clot, la Verneda
i la Pau i Sant Martí de Provençals.
En l'antic territori del Poblenou
hi trobem, a més del nucli central,
els barris de Provençals, el Parc
i la Llacuna, la Vila Olímpica, Diagonal
Mar i el barri de Besòs-Maresme.

Sant Martí

Regidor: 
Il·lm. Sr. Francesc Narváez i Pazos

Gerent: 
Sr. Víctor Gimeno i Sanjuán



com en d’altres d’exteriors on també
es feien actuacions. El Festival està
organitzat per l’Associació Escena
Poblenou amb la participació del Centre
Cívic Can Felipa. En aquests 8 anys s’ha
allargat la durada, dels 2 dies del primer,
als 4 dies de les darreres edicions. També
s’ha col·laborat amb diverses entitats
i associacions culturals de la nostra ciutat
com de l’estranger; s’han organitzat tallers
de caire internacional; s’ha engegat
un projecte euro-regional amb festivals
francesos; s’han fet coproduccions,
s’ha iniciat la beca d’ajut als processos de
creació NOF (Noves Formes Escèniques);
s’ha contribuït a crear la companyia
de teatre de carrer Kamchatka que
actualment és la companyia resident
i s’han dut a terme coproduccions amb
la Sala d’Art Contemporani de Can Felipa.

• CCiiccllee FFrraaggMMeennTTss.. Un cicle en
format cabaret organitzat pel Centre Cívic
Parc-Sandaru i on tenen cabuda tot tipus
d’arts escèniques: teatre, música,
dansa, circ…

• MMeerrccaatteeaattrree,, XXIIII ffiirraa ddee tteeaattrree ii
aanniimmaacciióó aall ppaarrcc ddee SSaanntt MMaarrttíí.. El Centre
Cívic de Sant Martí va organitzar,
el 4 de juliol, la dotzena edició del
Mercateatre, que és una fira de teatre
i animació de carrer que pretén oferir
una via per a què els joves creadors
mostrin les seves propostes escèniques.
En aquesta edició es van presentar
12 propostes amb una assistència
de públic d’unes 600 persones.

• ((IInn))ffuussiióónn ffllaammeennccaa,, cciiccllee ddee ffllaammeenncc
aall BBeessòòss.. Del 6 al 20 de novembre
es va celebrar la 7a edició en la qual
van participar artistes de gran nivell,
com Carles Benavent o Cathy Claret
amb l’assistència d’unes 900 persones.
El cicle, mitjançant activitats molt
diverses, té com a objectius el suport a
la creació, la formació i la difusió cultural.

• PPeerrppeettrraacciioonnss. És una mostra anual
d’intervencions efímeres a l’espai urbà
amb el propòsit de crear i enfortir espais
de comunicació i de reflexió i que és
va realitzar el 23 de maig a la rambla
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Centres cívics i biblioteques

Centres cívics 2009 2008 Variació %

Nombre d’espectacles 216 211 5 2,37
Nombre d’espectadors 20.342 20.185 157 0,78
Nombre de cursos i tallers 237 230 7 3,04
Nombre de persones inscrites 5.523 5.435 88 1,62
Nombre d’usuaris d’espais de creació 24.762 24.582 180 0,73
Nombre de cessions d’espais 12.896 11.778 1.118 9,49

Biblioteques

Nombre de visites a biblioteques 344.147 323.843 20.304 6,27

Taula

10 2

Acció social

Centres de serveis socials 2009 2008 Variació %

Nombre d’usuaris atesos 7.243 6.516 727 11,16
Dies d’espera per a la primera visita 24,7 17 7,7 45,29

Servei d’atenció domiciliària

Nombre de llars ateses 1.677 1.323 354 26,76
Mitjana d’hores/setmana a les llars ateses 5,34 5,45 -0,11 -2,0

Taula
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de Guipúscoa. Aquesta edició va comptar
amb 17 propostes artístiques i va tenir
un públic d’unes 2.000 persones.

• BBeessmmiinnaa,, ffeessttiivvaall dd’’aarrtt jjoovvee aall ccaarrrreerr..
Al juliol va tenir lloc la 2a edició a diversos
espais del barri Besòs-Maresme, i del barri
de La Mina de Sant Adrià de Besòs. Amb
la col·laboració del Centre Cívic del Besòs
i de l’Espai Jove de La Mina, uns 100 joves
artistes van oferir més de 20 mostres,
que van ser visitades per aproximadament
400 persones.

• EEssttiiuuààss ddee SSaanntt MMaarrttíí.. A l’estiu, el
Districte, les associacions i les entitats
dels diferents barris organitzen un seguit
de propostes lúdiques, festives i culturals.
Les activitats són ben diverses: música,
cinema, teatre, dansa, circ, gastronomia,
etc. Tradició i noves propostes a més
d’accions solidàries i tot dins el marc
de la sostenibilitat. Enguany, per celebrar
el 20è aniversari, les propostes han estat
especiament dirigides a fer que els més
menuts de la casa hi intervinguessin
activament. El nombre de participants
als 26 actes va ser d’unes 4.000 persones.

• HHaavvaanneerreess aa llaa ppllaattjjaa. La cantada
d’havaneres a la platja del Bogatell és ja
una tradició dins les activitats de l’Estiuàs
de Sant Martí. Coincideix amb la Festa
Major de la Vila Olímpica el primer cap
de setmana de juliol, a més de diversos
grups d’aquest gènere musical també
es varen fer altres d’activitats lúdiques.
Enguany va aplegar al voltant de 4.000
persones. 

• IIttiinneerraarriiss lliitteerraarriiss.. El Consorci de
Biblioteques de Barcelona i el Districte
col·laboren amb l’objectiu de donar
a conèixer escriptors mitjançant els espais
dels diferents barris que han estat
escenari de la seva obra per tal d’acostar
nous públics a les biblioteques. [Vegeu
taula 10.2]

Actes institucionals
• 4477aa eeddiicciióó ddeellss PPrreemmiiss SSaanntt MMaarrttíí.

Els premis se celebren cada any l’11 de
novembre, diada de Sant Martí. Enguany,
el lloc escollit va ser la Torre Agbar i es
va comptar amb l’assistència de l’Alcalde.
Els premis s’atorguen a persones o
entitats que han destacat en el seu àmbit
o pel seu treball. Es van lliurar un total
d’onze premis i van assistir prop de 300

convidats que representaven bona part
de teixit associatiu i comercial del
Districte.

• EEll DDiiaa dd’’AAnnddaalluussiiaa, llaa DDiiaaddaa ddee
CCaattaalluunnyyaa i eell DDiiaa ddee CCeeuuttaa són actes
institucionals i commemoratius que tenen
molta participació i estableixen lligams
entre les associacions.

• PPrreemmiiss ««PPaarraauulleess aa IIccààrriiaa»».. Certamen
literari que enguany s’ha celebrat
a la seu del Districte i en col·laboració
amb Edicions Saragossa. Primera edició
d’aquests premis literaris dirigits a joves
escriptors i escriptores tant de Sant Martí
com de la resta de la ciutat.

• CCeenntteennaarrii ddeell CClluubb EEssppoorrttiiuu JJúúppiitteerr.
Presentació del cartell commemoratiu
del centenari que ha estat dissenyat
per Javier Mariscal.

• Col·laboració en el desenvolupament
de les ffeesstteess mmaajjoorrss ddeellss bbaarrrriiss.

• Col·laboració en l’organització de la
FFeerriiaa ddee AAbbrriill que té lloc al recinte Fòrum.

L’interès del Districte per continuar
donant a conèixer el seu patrimoni
cultural i potenciar-ne les entitats
ha tingut com a resultat les següents
publicacions:

• 110000 aannyyss dd’’eexxccuurrssiioonniissmmee ddeell FFoommeenntt
MMaarrttiinneenncc. Escrit per Josep Formatger
(a excepció del capítol dedicat al jovent
que l’ha escrit Jordi Hernández), és
un recull dels fets més significatius de la
secció excursionista del Foment Martinenc
al llarg dels seus 100 anys d’història,
que es van commemorar l’any passat.

• LLaa ggeenntt ii eellss bbaarrrriiss ddee SSaanntt MMaarrttíí. S’ha
fet una nova edició actualitzada d’aquest
llibre, escrit per Josep Maria Huertas
Clavería al 2001, en col.laboració amb
el seu fill, Guillem Huertas.

• PPllàànnooll ttuurrííssttiicc ddee SSaanntt MMaarrttíí. En
col·laboració amb Hotels Catalonia
i coincidint amb la creació de l’Eix
Comercial Clot, s’ha editat un plànol-guia
dirigit als nombrosos turistes que
pernocten a Sant Martí durant la seva
visita a Barcelona.

Dinamització comercial
Durant l’any s’han realitzat diverses
activitats en favor del comerç de
proximitat a més de l’organització de la
SSeettmmaannaa ddeell CCoommeerrçç, de l’1 al 6 de juny,



i de totes les activitats que hi estan
associades. S’ha creat i assentat,
amb el suport de la Direcció de Comerç
i de Barcelona Activa, ll’’EEiixx CCoommeerrcciiaall ddeell
CClloott.. També s’han dut a terme els ««PPllaannss
dd’’ooccuuppaacciióó»» que han suposat la
contractació de 4 persones, procedents
de l’atur, amb l’objectiu de dinamitzar
el comerç al territori.

Participació ciutadana
• XXaarrxxaa ddee ccoolloorrss. Forma part

del programa «Els colors de la pau»
que es va iniciar al 2008. L’objectiu es
crear una xarxa solidària i de cooperació
entre les nombroses entitats del Districte
–associacions de veïns, culturals,
esportives, juvenils, etc.– per a la
col·laboració en projectes de cooperació
internacional. Durant els mesos de juny,
juliol i la primera meitat de setembre,
es va contactar amb 98 entitats,
de les quals 37 es van adherir al projecte,
col·laborant-hi o bé en la difusió,
o de manera econòmica o mitjançant
actes de recolzament a diverses
campanyes. 

• IIII JJoorrnnaaddaa ddee ccooooppeerraacciióó iinntteerrnnaacciioonnaall
ii ssoolliiddaarriittaatt. En aquest acte festiu del 14
de novembre, les entitats de cooperació
del Districte van exposar els seus treballs
en suport DVD, també es van fer xerrades
i en la cloenda es va organitzar una taula
rodona amb la participació de tres
ponents del món de la cooperació.
A la mostra van assistir unes 300
persones i a la taula rodona al voltant
de 90 persones. 

Urbanisme, obres i espai
públic

Espai públic
• PPrrooggrraammaa ddee ccoonnvveerrssiióó eenn zzoonnaa

ddee vviiaannaannttss ii mmiilllloorraa ddee ll’’aacccceessssiibbiilliittaatt
ddee ll’’eessppaaii ppúúbblliicc. S’han fet actuacions
al passatge del Dos de maig, passatge
de Klein, passatge de Saladrigas, carrer de
Llatzeret, carrer de Venero, carrer del Ter,
carrer d’Almenara Alta, plaça del Canonge
Rodó, carrer de Puiggener, passatge
del Treball, passatge de la Travessera
i passatge de Ginecòs.

• PPrrooggrraammaa ddee ppaacciiffiiccaacciióó ddeell ttrràànnssiitt.
S’ha fet la senyalització de Zones 30
als barris del Clot, del Camp de l’Arpa
del Clot, de la Verneda i la Pau i de Sant
Martí de Provençals.

Planejament
• MMooddiiffiiccaacciióó ddeell PPllaa ggeenneerraall mmeettrrooppoolliittàà

eenn ll’’ààmmbbiitt ddeell cceennttrree hhiissttòòrriicc ddeell PPoobblleennoouu..
Com a resultat d’un exhaustiu treball
urbanístic liderat pel 22@, que ha
comptat amb la participació de les
associacions i entitats del barri del
Poblenou, el 20 d’octubre es va aprovar
inicialment aquest Pla que té l’objectiu
de preservar els valors patrimonials
del teixit històric: els carrers, passatges,
arquitectures tradicionals, i també
vol incentivar la rehabilitació, la
conservació i la integració de les noves
construccions.

• MMooddiiffiiccaacciióó ddeell PPllaa ggeenneerraall mmeettrrooppoolliittàà
aall sseeccttoorr PPrriimm.. El Pla, que afecta l’espai
entre les vies del tren i el carrer de
Santander, forma part d’un àmbit superior
que va des del que serà l’estació de
la Sagrera fins al nus de la Trinitat.

• PPllaa ddee ll’’hhaabbiittaattggee ddee BBaarrcceelloonnaa 22000088--
22001166.. Aquest Pla d’àmbit ciutat que
impulsarà la construcció de nous
habitatges protegits té la voluntat d’incidir
en les disfuncions del mercat immobiliari.

Nous equipaments
• BBiibblliiootteeccaa ii CCeennttrree dd’’IImmaattggeerriiaa FFeessttiivvaa

ddee CCaann SSaallaaddrriiggaass. Finalització de la
rehabilitació de l’antic edifici de la fàbrica
del mateix nom per ubicar-hi, a més
del Casal d’avis que ja existia, un Centre
d’Imatgeria Festiva i la Biblioteca
Poblenou-Manuel Arranz. Els voltants
de l’equipament també s’han reurbanitzat
i al carrer de Ramon Turró s’ha construït
un aparcament soterrat amb 252 places.
La inversió total supera els 4,5 milions
d’euros. 

• AAppoorrttaacciióó ddee ggeessppaa aarrttiiffiicciiaall als camps
de futbol de Júpiter, Maresme, Sant Martí
i Clot de la Mel, que han suposat una
inversió total de més de 2.380.000 e.

• CCaassaall ddee BBaarrrrii VVeerrnneeddaa.. Ocupa la
1a planta de l’edifici de l’antiga escola
Montseny. Té una superfície de 378,73 m2.
El cost de les obres de rehabilitació ha
estat de 143.673,55 e. El centre disposa
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de diferents espais: ciberaula, aula
multimèdia, sala d’entitats i gestió, aules
de tallers i aules polivalents. A més de
la primera planta, les obres han inclòs
la consolidació estructural de la resta
de l’edifici per tal d’habilitar-lo per a
futurs equipaments. Així mateix, el Fons
Estatal d’Inversions Locals ha finançat
la substitució de la fusteria.

Nous espais públics
• RReemmooddeellaacciióó ddee llaa ppllaaççaa ddee PPuuiiggcceerrddàà,,

al barri de Provençals del Poblenou.
El projecte va mantenir els arbres
existents, va incorporar una zona de jocs
infantils i va reservar un espai per a ús
cívic, activitats culturals i manifestacions
de caire popular.

• La pprroolloonnggaacciióó ddeell ccaarrrreerr DDeeggàà BBaahhíí,
entre els carrers de la Nació i de Trinxant,
permet l’obertura del barri del Camp
de l’Arpa del Clot a l’avinguda Meridiana
i en millora la comunicació amb la resta
de la ciutat. El solar resultant permetrà
ubicar-hi una escola bressol i un
aparcament soterrat de quasi 300 places.

Projectes d’obres
• AAccttuuaacciioonnss ddeell FFoonnss EEssttaattaall

dd’’IInnvveerrssiióó LLooccaall ((FFEEIILL)). S’han
desenvolupat 36 projectes d’inversió
per import de 30 milions d’euros, entre
els quals destaquen la construcció
del Centre de Barri Bac de Roda-
Poblenou i el Casal de Gent Gran
al carrer del Camí Antic de València,
el Centre de Serveis Socials El Parc,
i la construcció de les escoles bressol Clot
de la Mel i El Gronxador (ubicada al CEIP
Els Horts).

• PPllaa ddee BBaarrrriiss BBeessòòss--MMaarreessmmee..
S’ha començat a desenvolupar el Pla
i s’ha treballat especialment en el teixit
associatiu per tal de definir-ne les
necessitats i començar a redactar els
projectes que s’executaran en els propers
anys. 

Manteniment
• PPllaa ddee MMaanntteenniimmeenntt IInntteeggrraall ddee ll’’EEssppaaii

PPúúbblliicc ((PPMMII)).. Renovació de 22.000 m2

de pavimentació de calçades de la xarxa
bàsica. Renovació de l’enllumenat
en 700 m de carrers i substitució
de la lluminària contaminant.



Medi ambient 

• CCiicclleess ddee SSOOSStteenniibbiilliittaatt.. Es basen
en la programació d’activitats trimestrals,
des de tallers fins a exhibicions, mostres o
xerrades, que giren al voltant de l’ecologia
des de les vessants més diverses. Cada
cicle, que pot variar en estructuració
i durada, tracta d’un determinat tema
referent a la sostenibilitat (mobilitat,
reciclatge, energies…).

Prevenció, seguretat
i mobilitat

• PPoossaaddaa eenn mmaarrxxaa ddee lleess ppaattrruulllleess
cciicclliisstteess.. El 13 de novembre van començar
a patrullar les primeres patrulles ciclistes
de la Guàrdia Urbana. Són dos equips per
torn, cadascun format per dos agents,
que contribuiran a reforçar la proximitat,
augmentar la detecció d’incidències
i d’anomalies a la via pública i patrullar
pels llocs on el vehicle a motor és molt
agressiu, especialment als barris del Clot,
Camp de l’Arpa i Poblenou. Les zones
d’actuació prioritàries són, per una banda,
l’entorn del carrer de Rogent, el Mercat
del Clot i la zona del parc del Clot i, per
l’altra, la rambla del Poblenou i el carrer
de Marià Aguiló. Durant l’estiu la vigilància
s’estén a la zona de platges. 

• Arribada del TToouurr ddee FFrraannççaa. El passat
9 de juliol va arribar a Barcelona la carrera
ciclista més important del món. Va entrar
a la ciutat pel Districte de Sant Martí, des
de la rambla de Guipúscoa fins l’avinguda
Meridiana, passant després pel carrer
del Consell de Cent, ja al Districte de
l’Eixample. Va ser un esdeveniment únic
que feia molts anys que no es produïa.
Tot i la pluja, va registrar una afluència

massiva de persones cosa que va significar
un esforç important per als serveis
municipals i per a la Guàrdia Urbana
que va haver de desplegar un dispositiu
especial amb el qual va aconseguir que
l’esdeveniment es desenvolupés amb èxit
i sense gaires repercussions per a la
mobilitat de la ciutat.

• RReedd BBuullll AAiirr RRaaccee.. Els dies 3 i 4
d’octubre es va desenvolupar per segona
vegada en Barcelona, a la zona de platges
del Districte, la Red Bull Air Race, dins la
programació de la Festa del Cel, un dels
esdeveniments més importants de les
Festes de la Mercè. També va resultar
un èxit d’assistència amb més d’1,5 milions
de persones i va representar el
desplegament d’un important dispositiu
de la Guàrdia Urbana que va aconseguir
reduir l’impacte que un acte d’aquesta
magnitud té en relació a la mobilitat
de la zona i de la ciutat.

• CCaarrnnaavvaall ddee llaa cciiuuttaatt.. Enguany la rua
va recórrer tota la rambla de Guipúscoa
del Districte de Sant Martí i va resultar
tot un èxit de públic i d’organització.

• BBiicciinngg.. Aquest any s’han implantat
2 noves eessttaacciioonnss, una al carrer de Joan
Miró, 2-12, i l’altra a l’avinguda del Litoral.
A més, en 4 de les ja existents, atesa la
demanda ciutadana, s’hi han ampliat
el número de bicicletes. 

• XXaarrxxaa ddee CCaammiinnss EEssccoollaarrss ddeell
PPoobblleennoouu.. Se n’ha posat en marxa la
primera fase. Per celebrar-ho es va fer una
festa el 30 d’octubre que va consistir que
els nens i nenes de les escoles implicades
realitzessin el recorregut del camí escolar
acompanyats de capgrossos, gegants
i dracs de les escoles i del Centre
d’Imatgeria Festiva de Sant Martí. L’acte
va ser un èxit de participació de pares,
alumnes i públic en general.
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Indicadors 

Dades de població 2009 2008 % variació

Població total 231.928 228.480 1,51
Homes 112.517 110.632 1,70
Dones 119.411 117.848 1,33
0 - 14 anys 29.734 28.992 2,56
15 - 24 anys 21.078 21.165 -0,41
25 - 64 anys 136.763 134.561 1,64
65 anys i majors 44.353 43.762 1,35

Educació - Centres públics 

Escoles bressol públiques
Nombre de places 560 560 0,00

Centres de primària públics (CEIP)
Nombre de matriculats parvulari + primària 9.692 9.360 3,55

Centres de secundària públics (IES)
Alumnat d’ESO 3.560 3.523 1,05

Centres de formació professional (FP)
Nombre de matriculats 1.650 1.548 6,59

Pla Jove
Nombre inicial de participants 6.720 6.024 11,55
Nombre d’alumnes que finalitzen el programa 48 29 65,52

Equipaments municipals

Espais per a la gent gran
Nombre de socis 18.522 18.159 2,00
Nombre de tallers i cursos 775 184 321,20
Nombre d’inscripcions a tallers i cursos 13.686 3.228 323,98
Nombre d’activitats 796 204 290,20
Nombre de participants a activitats 14.455 10.527 37,31

Esports - Equipaments i promoció esportiva
Nombre d’abonats 32.802 32.803 0,00
Nombre d’usuaris 62.277 61.661 1,00
Promoció esportiva 10.967 11.087 -1,08
Curses populars 6 3 100,00
Nombre de participants en curses populars 5.380 2.050 162,44

Centres de barri 6 4 50,00

Espais d’intercanvi social i cultural 2 1 100,00

Obres i llicències

Llicències d’obres
Nombre de sol·licituds d’obra major 27 40 -32,50
Mitjana de dies de resolució per llicència d’obra major 108 162 -33,33
Nombre de sol·licituds d’obra menor i comunicats 793 912 -13,05
Mitjana de dies de resolució per llicència d’obra menor 67 36 86,11

Llicències d’activitat
Nombre sol·licituds 552 724 -23,76
Nombre de resolucions 218 191 14,14

Inspeccions
Nombre inspeccions fetes 3.165 3.407 -7,10
Nombre expedients sancionadors iniciats 120 275 -56,36

Taula
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