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PARAULES DE L'ALCALDE DE BARCELONA.

En el curs de la campanya de les eleccions municipals
de 1983 el candidat a Alcalde, Pasqual Maragall, » a de
clarar : "Ara cal concretar tot el programa de Descen¬
tralització". I va afegir : "Tenim la idea d'implantar
autèntics ajuntaments als districtes. Volem que els
presidents de districte siguin autèntics alcaldes de -
lase"a area, que els Consells de Districte siguin la
Casa de la Ciutat petita de cadascú. Esta pre"ist do -
tar-los de funcionaris. Fins ara hi ha hagut desconcejn
tració, no autèntica descentralització. Ara facilita -
rem equips humans i tècnics, i recursos. Pocs o molts
menys regidors d'area, un futur govern municipal més -
reduït i, en can*'i, més poder als districtes i a llurs
presidents, com a autèntics tinents d'alcalde ... Dis¬
trictes relativament grans, perquè els estudis demos -
tren que participar en alguna cosa que és molt petita,
suposa no participar-hi. L'òptim vital perquè un cos -
politic existeixi es situa per sobre dels 150.000 o
dels 200.000 habitants. Pensem més bé en una petita r_e
ducció de districtes, on coexistiran barris de molta -

personalitat, com Sarria o Sant Ger*'asi. Ja és a p r o p a_r
se molt a una autèntica vida als barris, perquè no ca 1_
dra desplaçar-se a la Plaça de Sant Jaume, sinó a un -
barri molt més proper, per a resoldre alguns, no tots,
dels temes que afecten als veïns: padró, inspecció ur¬
banística, llicència d'obres ... La reducció seria
probablement d'uns dos districtes, per tal que en que¬
dessin entre nou i onze. De fet, ja hi ha un parell de deci¬
sions clares: la unió dels dos Eixamples, per una ban¬
da, i de la Barcelona Vella i el Ra»'al".

Avui l'Alcalde de Barcelona pot dir que sis mesos des¬
prés de les eleccions s'ha fet un pas endavant decisiu
en el procés de Descentralització: establir una no»a -
divisió en Districtes de Barcelona, que estem conven -

çuts que comptaré amb el suport de la gran majoria del
Consistori i de la Ciutat, i que recull els criteris i
objectius expressats anteriorment.

Per aconseguir aquest acord hem defugit tots plegats -
les posicions partidistes, i si bé és possible que la
nova divisió en Districtes no sigui la que hauríem fet,
sí que és, pensem, satisfactòria per a tothom. Un cop



0-2.

aprovats els nous Districtes, el procés de Descentra¬
lització podra concretar-se i realitzar-se segons uns
programes de descentralització de funcions, de perso¬
nal i de recursos que ja estan en gran part elaborats,
i fins i tot, comencen a portar-se a la practica.

Aquesta carpeta, que inicia una série de publicacions
de Documentació sobre la Descentralització, permetré
a tots els Regidors, Consellers de Districte, tècnics
i funcionaris, dirigents d'entitats i organitzacions -
socials i altres ciutadans interessats, conèixer com
s'ha treballat a la Ponència i a la Comissió Ciutada¬
na per a la divisió administrativa de Barcelona, per
arribar al resultat que avui presentem i que molt a-
viat podra ésser aprovat pel Consell Plenari de l'A -

juntament de Barcelona.

PASQUAL MARAGALL.
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INTRODUCCIÓ

1.- ELS OBJECTIUS OE LA DESCENTRALITZACIÓ.

1. La descentralització és un objectiu polític, que es proposa primer que
tot, apropar el govern municipal al ciutada, i augmentar la quantitat
i la qualitat dels serveis que l'Ajuntament proporciona als barcelo -
nins.

Així mateix, la descentralització es proposa contribuir a combatre les
desigualtats i els desequilibris. La descentralització, és donar més -
veu i vot a cadescuna de les zones del territori, ha de permetre tenir
més en compte a aquells que més ho necessiten. La participació ciutad£
na facilitara també que siguin escoltats els grups socials que reque -
reixen atenció especial.

2. La descentralització és també un objectiu funcional: ha de servir per
multiplicar l'eficècia dels serveis municipals. Per tant, abans que
tot, caldra configurar uns districtes amb una població i una superfi -
cie més equilibrats que actualment, i reduïts en nombre per fer viable
la descentralització.

La descentralització forma part d'un projecte més ampli de reforma ad¬
ministrativa que es proposa racionalitzar i tecnificar l'Administració
municipal, millorar la qualitat de la funció pública i donar prioritat
a la prestació de serveis i no a l'augment de les funcions internes.

3. La descentralització com objectiu polític democratic , en una gran ci£
tat com és Barcelona, suposa aconseguir uns Consells de Districte re -

presentatius i responsables davant de la població. Per això, en el
marc de la Carta Municipal, es proposaré que els Consellers de Distri£
te siguin elegits directament per sufragi universal.
Els Consells de Districte han d'ésser així mateix un mitja fonamental
per desenvolupar la participació ciutadana en dos sentits. Primer per¬
qué els mateixos instruments participatius de carécter general (dret -
d'audiència pública, de petició i d'iniciativa popular, de consulta p£
pular, etc.) poden ser molt més efectius en el sí del Districte. Segon,
perquè en els Districtes poden existir uns mitjans específics de part£
cipació ciutadana: carécter públic de les sessions del Consell de Dis¬
tricte, Consell Consultiu d'Entitats, participació a les Comissions
per érea especials i édhuc, Comissions o reunions regulars per barris,
suport a les entitats i a les activitats promogudes per grups de veïns,
etc.

4. Els objectius assenyalats : justícia social, eficécia administrativa
i participació ciutadana, suposen desenvolupar la comunicació i la co£
peració entre l'Ajuntament i els ciutadans. Comunicació vol dir infor¬
mació i transparència de la gestió municipal, però també dièleg i neg£
ciació amb els ciutadans; donar-los la paraula i fer possible que pu -

guin exercir un control i una influència reals en la política munici -

pal quotidiana, i també que hi contribueixin eficaçment. Per això cal
que els Districtes serveixin per potenciar els canals de comunicació -

(importéncia de la informació municipal, possibilitat de rédio, vídeo
i televisió d'èmbit local o de districte, multiplicació d'actes pú
blics, oficines de reclamacions i iniciatives, etc.). Els Districtes -
també han de servir per potenciar la Cooperació ciutadana i donar su¬
port a totes les iniciatives de cooperativisme i d'economia social en
general.



2.- ELABORACIÓ D'UNA NOVA DIVISIÓ DE LA CIUTAT

La necessitat d'establir uns nous districtes, més equil^L
brats entre ells i amb més coherència interna, adeqüats
per la descentralització de funcions i que facilitin la
participació ciutadana integrant barris i no trencant
los, ha estat considerat un objectiu prioritari, tant en
el anterior Consistori com en el actual. El procés de
Descentralització, per anar endavant, ha de basar-se en
Districtes definitius. Aleshores podra consolidar-se la
figura del President de Districte, es podran acondicio -
nar definitivament seus dignes i suficients, s'accelera-
rà la transferència de personal i la Descentralització -
donara fruits visibles per a tots els ciutadans.

L'equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona,sota l'im
puis directe del mateix Alcalde, es va proposar elaborar
i aprovar la no*/a divisió en Districtes en els primers -
mesos del seu mandat. Va constituir-se la Ponència i la
Comissió Ciutadana amb aquest objectiu. Ara presentem
els resultats del seu treball.

Cal dir abans que tot aquest treball no hagués estat pos
sible, o no s'hagués pogut fer tan ràpidament, sense una
tasca anterior que va culminar en la proposta de divisió
de la ciutat que va presentar l'Area de Descentralitza -
ció de l'Ajuntament de Barcelona el 1982. La reflexió i
el debat ciutada que van impulsar els seus responsables,
Jordi Vallverdú i Graziel.la Costa, han estat aportacions
decisives pel nostre treball. La proposta de 1982 es ba¬
sava en un estudi de gran valor elaborat per Lluís Casas
sas i Joaquim Clusa, realitzat el 1981. La divisió que £
ra es proposa no és exactament la mateixa però es recol¬
za en criteris similars als que ells van exposar i les -
diferències amb la seva proposta són secondaries. Ante
riorment, el 1980, la Federació d'Associacions de Veïns
de Barcelona, a partir d'una proposta elaborada per Anna
Alabart i amb l'assessorament de destacats professionals
va elaborar el mapa de les barriades de Barcelona, que -

esdevingué un esglaó fonamental per arribar a la propos¬
ta actual. No citarem, doncs són nombrosos, els treballs
anteriors (sobre els barris i els districtes, les zones
i les àrees funcionals, etc.) que han contribuït també a
que es pugui presentar avui una proposta que si ha estat
aparentment, elaborada en poc temps, no és improvisada,
ans al contrari.

El President de la Ponència i de la Comissió Ciutadana -

vol fer constar l'esprit de cooperació que ha trobat en
els altres representants dels grups municipals i, en es¬
pecial, la col·laboració del seu company Pau Cernuda.

JORDI BORJA.
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CONTINGUT DE LA CARPETA.

La carpeta que presentem conté els següents materials :

- Un díptic en el que es resumeix la proposta de no>'a -
divisió en Districtes de la Ciutat.

- Els principals documents aportats a la Ponència o elja
borats com a resultat del seu treball.

- Un resum dels debats de la Comissió Ciutadana y dues
aportacions de membres d'aquesta Comissió.

- Un conjunt de documentació complementaria : història
de les divisions territorials, informació estadística
i cartogràfica sobre els barris de la ciutat i aportjí
cions de diferents àrees i serveis de l'Ajuntament de
Barcelona.

Aquesta carpeta inicia una serie de Documents de Deseen
tralització i Participació Ciutadana. A les pròximes, -

que apareixeran a finals de 1985 i a començaments de
1984, estaran dedicades a :

- Programa basic de Descentralització.

- La Descentralització a Europa.

- La Descentralització territorial de funcions :

programa, normativa i personal.

- Necessitats dels barris i districtes i ente -

ris d'actuació municipal.

Advertència.

La proposta de Divisió en Districtes que ara presentem,
pot ser encara objecte d'alguns canvis quenomés afecta¬
ran a la inclusió d'alguns carrers a un o altre Distri£
te (límits entre dos districtes).



HAN FET POSSIBLE AQUEST TREBALL

Tots els membres de la Ponencia i de la Comissió Ci]j
tadana que han contribuit amb desinterés i eficàcia
a la tasca que se'ls hi «a encomanar. A tots ells el
nostre agraïment. La Secretària dels dos organs ci -
tats, Margarida Obiols, ha recollit fidelment en les
actes totes les discussions realitzades, el que ha -

fet possible el treball de síntesi posterior.

El grup de tècnics que han col·laborat decisivament
en l'elaboració de les propostes inicials i han estjj
diat totes les propostes que s'han anat fent durant
aquests gairebé tres mesos de feina, són: Anna Ala -
bart (professora de Sociologia),Josep M. Canals (Cap
d'Estadística Municipal), Lluís Casassas (professor
de Geografia) i Ernest Maragall (Cap del Pla de la -
Ciutat ) .

També hem comptat amb la col·laboració de totes les
Àrees de l'Ajuntament, algunes de les quals han apo£
tat contribucions a aquesta carpeta: Planejament Ur¬
banístic, Serveis Socials, Circulació, Serveis Muni¬
cipals i Protecció Ciutadana.

La realització final de la carpeta de documentació -

ha estat obra especialment de Josep M. Canals i Er -
nest Maragall i dels seus col·laboradors (informació
estadística i cartografia), de Jordi Forcén (coordina
ció tècnica) i de Marina Curià i Jesús Marcos (Publ^
cacions). El treball de mecanografia ha estat realit_
zat per M.Angels Bertrán, Elvira Casas, Ray Mayol i
Montserrat Ubach.



ALS CONSELLS DE DISTRICTE

La proposta que presentem ha estat discutida i

aprovada per la Comissió de Descentralització
de l'Ajuntament de Barcelona, de la qual for -

men part els Regidors-Presidents dels actuals
Districtes de la Ciutat. La seva aportació, per_

sonal i en nom del Consell de Districte, ha ejs

tat determinant per elaborar una proposta que

vol tenir en compte les caraccterístiques dels
barris i districtes i les opinions dels Conse¬
llers i de les Entitats.

Ara, amb aquesta carpeta,volem posar a l'abast
dels Consells de Districte la documentació ne¬

cessària per informar i per demanar el parer -

de tots els ciutadans interessats en la nova -

Divisió en Districtes de Barcelona. Necessitem

la col. laborado de tots els Consellers de Dijs
tricte pèr aconseguir una Divisió Territorial
de la Ciutat, coneguda i acceptada per la gran

majoria dels ciutadans.
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Per què una nova divisió en Districtes?
• Perquè és voluntat de l'Ajuntament descentralit¬

zar l'administració, el que vol dir apropar la decisió
política als ciutadans i gestionar amb eficàcia els
serveis.

• Els dotze Districtes actuals són diferents en
extensió, residents i problemàtica (el Districte Ve amb
60.000 persones, el Districte XIe (Les Corts) amb
111.000 persones, el Dictricte IXe (Sant Andreu, Els
Nou Barris) amb 421.000 persones, etc.

• Els Districtes actuals trenquen barriades històri¬
ques (Clot, Sagrada Família, Sant Martí, El Carmel,
Eixample, etc")

• Hi ha moltes divisions administratives dife¬
rents (Districtes municipals, Comissaries,Jutjats, Regis¬
tre de la Propietat, Correus, etc.) i, fins i tot, les de molts
serveis de l'Ajuntament: convé una divisió territorial
d'ús generalitzat.

• La divisió actual és del 1949 i reprodueix, amb
dos Districtes més, la del 1878. Des d'aleshores hi ha
hagut molts canvis a la ciutat.

Els nous Districtes
Es proposen 10 Districtes.
No es divideixen barriades. El Districte no pot ésser el
barri (n 'hi haurien més de cinquanta), però tampoc els
ha de trencar, sinó agrupar. Els barris són i seran els
llocs principals on es realitzarà la vida associativa i de
participació. Els Districtes han de servir a la descentra¬
lització i, per tant, han d'ésser prou grans per poder
gestionar amb eficàcia els serveis municipals.
Esproposen Districtes que es recolzen en realitats històri¬
ques, socials i urbanístiques. Dos corresponen a la
Barcelona històrica: Ciutat Vella i l'Eixample. Els
altres, menys un, troben el seu suport en els antics
municipis: Sant Martí, Sant Andreu, Horta, Gràcia,
Sarrià-Sant Gervasi, Les Corts, Sants. Finalment es
crea el Districte Nord (actualment IX-IJord, és a dir
Nou Barris i Turó de la Peira, Vïlapicina, Horta), que
correspon a una zona de naixement més recent i amb
una forta personalitat.
Els nous Districtes tenen una població equilibrada:
entre 150.000 i 200.000 habitants aproximadament.
Dues excepcions: l'Eixample i Les Corts. L'Eixample
(307.000 habitants) té una unitat urbanística i una
cohesió interna que nofa desitjable la seva divisió. La
seva centralitat i el nivell d'equipament lipermet assu¬
mir una població superior als altres. Les Corts (85.502
habs.) és avuija la base d'un Districte (XI) i correspon a
un municipi històric. Malgrat els evidents lligams amb
Sants, s'ha volgut respectaria demanda social ipolítica
expressada.
Els Consells de Districte delfutur seran elegits i perme¬
tran el desenvolupament de la participació ciutadana.
Disposaran d'una seu adequada, de pressupost propi i
depersonal suficient (89 persones a cada seu de Distric¬
te, més la Guàrdia Urbana, Bombers i unes 70-75
persones en centres de serveis com els Centres Cívics i
Socials, Sanitaris, instal·lacions esportives i de joven¬
tut, llars de vells, etc.).

Per a què serveixen i per a què
serviran els Districtes

Avui els Districtes ja proporcionen tota la
informació sobre l'Ajuntament i la ciutat. Al Registre
vostè pot dipositar-hi qualsevol document adreçat a
l'Ajuntament. Hi pot obtenir la Targeta rosa i els
permisos d'ocupació de la via pública. Hi hafa Guàrdia Urbana, cada dia més de barri. Els
Centres Cívics del Districte i els Centres Socials,
llars de vells, casals de joves, etc., comencen a

prefigurar el què serà la futura xarxa de serveis
socials, culturals i esportius per a tothom i a prop
de tots els ciutadans.

En anys propers els Districtes serviran també
per resoldre la majoria de gestions amb
l'Ajuntament, com:

• Empadronament i certificats.
• Llicències d'obres, informació sobre

l'urbanisme i l'habitatge.
• Defensa i assessorament al consumidor.
• Sol·licituds d'exempció d'impostos

municipals.

Es a cada Districte on si han d'arribar a satisfer
les seves necessitats. Per exemple:

• Obres públiques en carrers, places, arbrat,
enllumenat, clavegueram.

• Iniciativa i primera aprovació dels plans i dels
projectes urbanístics d'interès de Districte.

• Neteja viària, higiene pública, inspecció
sanitària de mercats, establiments i
habitatges.

• Vigilància, conservació i manteniment dels
centres escolars, revisions mèdiques,
col·laboració en les matriculacions.

La descentralització contribuirà a la superació
dels desequilibris i de les desigualtats més greus
entre els barris: inversió terri to rialitzada, gestió
pròxima, millor informació, més possibilitats de
participació ciutadana. Als Districtes es podrà
coordinar la seguretat (amb la Guàrdia Urbana i la
Policia), apropar la justícia i millorar la protecció
civil. Els Consells de Districte es coordinaran amb
les altres Administracions públiques per tractar
els problemes més greus o urgents com l'atur i
creació de llocs de treball, i per facilitar la relació
amb els ciutadans (Correus, Hisenda, Telèfon, etc.).

La informació i la comunicació entre el
Districte i els ciutadans, els llibres de reclamacions i
suggeriments, el dret de petició i la consulta
popular, el suport a la vida associativa, etc., faran
possible que la descentralització serveixi per
crear una ciutat en la qual els ciutadans sentin cada
dia com a més propi el seu Ajuntament, el de
Barcelona i el del Districte.



DADES
DELS NOUS
DISTRICTES

1. CIUTAT VELLA

Habitants 118.940
Superfície 386,2 Hes.
Seu Plaça del Bonsuccés, 3
President Rodolf Guerra I Fontana
Límits Av. del Paral·lel - Ronda

de Sant Pau - Ronda de
Sant Antoni - Pelai - La
Rambla - Fontanella -

Trafalgar - Roger de
Flor - Passeig de
Pujades - Carrer del Gas

2. SANTS

Habitants
Superfície
Seu
President
Límits

186.844
2.089,9 H es.
Creu Coberta, 104
Josep Espinàs i Xivillé
Riu Llobregat - Terme
Municipal del Prat de
Llobregat - Terme
Municipal de l'Hospitalet
de Llobregat - Riera
Blanca - Coll Blanc - Av.
de Madrid - Berlín -

Infanta Carlota -

Tarragona - Av. del
Paral·lel

3. LES CORTS

Habitants 85.493
Superfície 551,6 Hes.
Seu Plaça Comas, 18
President Enric Vila i Andreu
Límits Can Caralleu - Passeig

de la Reina Elisenda de
Montcada - Domínguez
Miralles - Trinquete -

Passeig de Manuel
Girona - Av. de Sarrià -

Av. Diagonal - Infanta
Carlota - Av. de Madrid -

Berlín

4. EIXAMPLE

Habitants 307.773
Superfície 745,2 Hes.
Seu Aragó, 311
President Joaquima Alemany i

Roca
Límits Tarragona - Av.

Diagonal - Passeig de
Sant Joan - Sardenya -

Plaça de les Glòries
Catalanes - Passeig de
Pujades - Fontanella - La
Rambla - Pelai -

Av. del Paral·lel

5. SARRIÀ-SANT GERVASI

Habitants 142.886
Superfície 1.975,2 Hes.
Seu Consell de la Vila, 7
President Fèlix Amat i Parcerisa
Límits Av. Diagonal - Av. de

Sarrià - Passeig de
Manuel Girona -Trinquete
- Passeig de la Reina
Elisenda de Montcada -

Can Caralleu -

Collserola - República
Argentina - Saragossa -
Via Augusta

6. GRÀCIA
Habitants
Superfície
Seu
President

Límits

149.521
526,4 Hes.
Plaça Rius i Taulet; 2
M.a Francesca Masgoret
i Llardent
Via Augusta - República
Argentina - Collserola -

Carretera de les Aigües -

Passeig de la Vall
d'Hebron - Camí dels
Àngels - Portell - Plaça
de Santllehy -

Còrsega - Av. Diagonal

7. HORTA

Habitants
Superfície
Seu

President
Límits

202.440
1.112,3 Hes.
Av. Verge de Montserrat,
134-138 (Provisional)
Albert Batlle ¡ Bastardas
Plaça de Santllehy -

Passeig de la Vall
d'Hebron - Carretera de
les Aigües - Camí de
Sant Llàtzer -Passeig de
Fabra i Puig - Passatge
del doctor Letamendl -

Petrarca - Passeig de
Maragall - Sant Antoni
Maria Claret - Cartagena

8. DISTRICTE NORD

Habitants 208.161
Superfície 759,7 Hes.
Seu Polígon Canyelles -

Edifici Residència Pau
Casals - Ronda del
Guinardó Vell
(Provisional)

President Joan-Josep Ferreiro i
Suàrez

Límits Ramón Albó - Passeig
de Maragall - Petrarca -
P. de Fabra i Puig - Anell
de Valldaura - Camí de
Sant Llàtzer - Torrent de
Can Sangenís - Av. de
la Meridiana - Concepció
Arenal - Riera d'Horta

9. SANT ANDREU

Habitants 155.267
Superfície 702,6 Hes.
Seu Plaça d'Orfila, 1
President Germà Vidal i Rebull
Límits Passeig de Maragall -

Prats i Roqué - Riera
d'Horta - Av. de la
Meridiana - Passeig de
la Verneda -Ronda de
Sant Martí-Espronceda-
Mallorca - Sant Antoni
Maria Claret

10. SANT MARTÍ
Habitants 210.871
Superfície 912,9 Hes.
Seu Plaça de Valentí Almirall,

s/n.
President Joan A. Garcia I España
Límits Av. de la Meridiana -

Gran Via de les Corts
Catalanes - Plaça
de les Glòries - Dos de
Maig - Mallorca -

Espronceda - Ronda de
Sant Marti-Via del Tren-
Passelg de la Verneda

INFORMACIÓ: Tel. 3182525
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del carrer Saragossa.
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INFORME-RESUM DE LA PONENCIA PER A L'ESTUDI DE LA NüV/A
DIVISIÓ ADMINISTRATIVA DE LA CIUTAT.

1 . Treball de la Ponencia.

La Ponencia presidida pel Sr. Jordi BORJA ha estat
formada pels Srs. Pau CERNUDA, Germa VIDAL, Guerau
RUIZ I PENA i Jordi VALLVERDÚ (PSC), Joaquima ALE¬
MANY i Enric VILA (C i U) i Josep M. PUJADAS (Grup
Popular).

Ha fet quatre sessions de treball, entre el 16 de
setembre i el 6 d'octubre. S'hi han presentat tres
propostes diferents i s'ha elaborat la informació
i les análisis necessaries per avaluar les propos¬
tes.

Els problemes i deferències, bastant nombrosos al
començament, han quedat réduits a dos entre l'equip
de Gov/ern i C i U i a quatre entre l'equip de Go -
«em i el Grup Popular.

La Ponencia ha treballat amb un esperit de gran
col·laboració i amb voluntat d'arribar a un acord.
Es va decidir, des del començament, no fer cap de¬
claració pública que pogués alimentar la polèmica.
Per part de tots els reunits es va manifestar 1'es
perança d'aconseguir una divisió en districtes que
fos acceptable per a tots. Els ponents consideren
que s'han sentat les bases per aquest acord al ha¬
ver-hi coincidència sobre el caràcter dels Distr.i£
tes, en haver-se resolt la quasi totalitat de pro¬
blemes de barris i limits dels diversos Distric -

tes i en haver-se réduit les alternatives a dos C£
sos principals (Eixample i Sants-Les Corts).

2. Sobre la concepció del Districte i els objectius -

de la Descentralització.

2.1. El Districte és considerat com la unitat ter
ritorial bàsica de la Descentralització . Per
tant es tenen en compte, principalment, els
condicionants de la Descentralització de com

petències, funcions, personal i recursos : -

població relativament equilibrada, centrali-
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tat i. comunicació internes, identitat socio-
cultural, ambit adequat per a la gestió muni
cipal i la prestació de serweis, existencia
d'infrastructura admini strativa (Consell de
Districte, Centre Cívic, zona o unitat terri^
torial d'Àrea de l'Ajuntament, etc.) i potein
cial i precisions de creixement.

2.2. El Districte no es confon per tant amb els -
barris i barriades pero tampoc els ha de di¬
vidir. Cada Districte és doncs una suma de -

barris, que són unitats elementals d'organit_
zació de la vida social i associativa.

2.3. L'objectiu de la Divisió administrativa és -
crear unitats que serveixin per a la Descen¬
tralització i per a la Participació Ciutada-
na. La Descentralització, per ella mateixa,
ja permet el desenvolupament de la Participa^
ció pero cal que els Districtes, pel seu for_
mat i pel conjunt de les seves caractérisé
ques la facilitin. En aquest sentit s'han
d'entendre també els condicionaments indi
cats (2.1).

2.A. L'objectiu participatiu, de cohesió social i
d'identitat cultural, pero, no pot portar a
reconstituir aixi els antics municipis,doncs
lanistoria ha canviat profundament 1 ' estruc¬
tura de la Ciutat i la seva recreació crea -

ria unitats molt poc funcionals. Ara bé, hem
considerat que convenia acostar-se el més
possible a l'antiga estructura municipal i -
amb una o dues excepcions es proposa que
tots els antics municipis que fins el segle
passat "olta»en Barcelona siguin la base prin
cipal dels Districtes.

2.3. Aixi mateix no hem considerat que els argu -

ments de la cohesió i de la participació ha¬
gin de definir Districtes d' e tricte homoge
neitat social, on grups, nivells d'equipa¬
ment, "alor del sòl, etc., es correspongui
exactament. Al contrari, hem considerat de -

sitjable la diversitat social i urbana, sem¬
pre que no impedeixi el funcionament del fu¬
tur Districte.
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2.6. Hem tingut molt en compte la xarxa » i aria bá¬
sica encara que hem pogut comprobar gue no im
posa solucions úniques sino que permet sempre
optar entre diverses alternatives. En alguns
casos, pero, sembla evident que crea lligams,
i en altres distancies. Per exemple: Trinitat
Vella (St. Andreu i Nou Barris) o La Verneda
(St. Marti i St. Andreu). En general hem uti¬
litzat les vies grans com a divisió de Distric¬
tes (p.ex. Diagonal).

2.7. Els parcs i grans eguipaments en general són
sovint un element urbà adequat per a dividir
dos Districtes, encara que sembla millor que

quedin integrats en un de sol. En aquest cas
s'ha de deixar molt clar que aquests equipa -

ments seran o d'ús de tots els ciutadans, o -

d'ús compartit entre els Districtes fronterers
quan es tracti d'equipament de Districte.

2.8. Hem procurat així mateix incloure en un sol -
Districte les grans actuacions de planejament
i de projectes urbans, per facilitar la
gestió descentralitzada i la participació cíjj
tadana .

2.9. Així mateix, hem tingut en compte la xarxa ba
sica de centres cívics i de centres adminis -

tratius de Districte procurant que els nous -
Districtes estiguessin dotats des del comença
ment d'aquests equipaments fonamentals.

2.10. El criteri de població ja hem dit que és im -

portant. Convé una població relativament equi.
librada a fi i efecte que tots els Districtes
puguin tenir les mateixes competències i fun¬
cions. Així mateix cal situar-se per sobre
d'uns mínims (per fer possible la gestió, el
ni»ell d'equipaments, etc.) i per sota d' uns
maxims (per fer possible l'acostament de la -

gestió a la ciutadania). Ara bé, hem conside¬
rat que no es podria aplicar aquest criteri -

rígidament. Hem considerat desitjable la xi -
fra de 150.000 a 250.000 habitants amb alguna
possible excepció. Per l'equip de Govern
1'Eixample n'és una doncs considera que reque
reix una gestió conjunta i que la trama pot -
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suportar molt bé la xifra de 300.000 habs. -
Per C i 0 l'excepció és Les Corts, en un se ri
tit contrari (població més baixa) al conside
rar que hi han altres requeriments més impoj:
tants .

2.11. No s'ha considerat el Districte com a cir
cumscripció electoral, ni s'han tingut en

compte els indicadors de representació polí¬
tica, encara que s'ha manifestat l'opinió de
que congenia que els nous districtes no modi_
fiquessin significativament la representació
actualment existent. Si bé s'ha considerat -

que en el futur els Districtes seran possi -
blement la circumscripció electoral per a l'_e
lecció dels consellers de Districte, no s'ha
discutit la temática politico-electoral.

2.12. Si bé no s'han pogut tenir en compte els tre
balls de la Descentralització de funcions
(en curs) sí que es coneixen les propostes -

basiques (Informe del Gabinet de Programació)
així com el fet que les àrees municipals,
quan es desconcentren o s'organitzen territ£
rialment,ho fan en grans unitats, encara que
diverses (de quatre a vuit en general).

3. Principals acords i problemes de caràcter general .

3.1. La Ponència s'ha proposat arribar a un acord
precís sobre el nombre i els límits de tots
i cadascun dels Districtes, malgrat que els -

punts de partida eren molt diferents, si bé
s'havien aproximat en relació a l'anterior -

consistori .

3.2. El nombre de Districtes oscil·larà entre 9 i 11.
Aquesta posició es compartida p;r l'equip de
Govern i per C i U i el Grup Popular,i si bé
proposa dotze Districtes també considera ac¬
ceptable la proposta d'onze.

3.3. Un dels dos problemes principals pendents és
l'Eixample. Els arguments donats en favor
d'un o dos Districtes es consideren vàlids -
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per part de tots els ponents si bé s 1a»aluen
diferentment. L'equip de Govern considera
que l'Eixample és una unitat de gestió (urba
na i de serveis) i que la qualitat de la tra
ma, la facilitat de comunicació interna, la
proximitat d'equipaments fa possible assumir
una població superior als altres districtes.
En canvi C i U i el Grup Popular consideren
que el nombre de població resultant és exces
siu i que dificultara que el nou Districte -

compleixi correctament els objectius d'acor-
dament de la gestió i de la participació ciuta¬
dana. Així mateix, consideren que les dife -

réncies internes de l'Eixample faciliten la
seva divisió en dos districtes.

3.4. L'altre problema important no resolt és el -
de Sants-Les Corts. També en aquest cas es -

coincideix a considerar que hi han arguments
vàlids en favor d'un o dos Districtes, enca¬
ra que s'a valu'in de forma diferent. C i U i
el Grup Popular s'inclinen per dos Distric -

tes: Sants-Zona franca i Les Corts-Pedralbes,
consideren que un sol Districte és massa
gran, sobretot en extensió i de comunicació
interna difícil i de gran heterogeneïtat so¬
cial. L'argument principal és el de tenir en
compte la historia i la personalitat adminis¬
trativa i la representativit at política espe
cífica de Les Corts i el fet de que un Dis -
triete format per Les Corts-Pedralbes corn
pleix els requeriments mínims per ser viable.
L'equip de Govern opta per un sol Districte
doncs considera de més els altres arguments:
la coherencia de la divisió (si s'accepta el
Districte de Les Corts se'n poden fer molts
altres: Sagrada família, St. Gervasi, Mont -

ju'ic, Turó de la P e i r a - V i 1 a p i s c i n a , Clot-Camp
de l'Arpa, etc.);la viabilitat del Districte
Sants-Les Corts (les fronteres a»ui són tan
imprecises que es polemitza sobre l'adscrip¬
ció de la zona entre l'Av.Madrid i de la Travessera
de Les Corts); i la necessitat d'incloure
(per no situar-se per sota de 100.000 habs.)
en el Districte de Les Corts d'una zona com Pes
dralbes més próxima a Sarrià i separada per
la Diagonal-Ciutat Uni»ersitària.

3.5. Els altres problemes o diferencies són més -

fàcilment superables com Fort Pius (límit iri



ferior: Meridiana) o Gracia (amb Vallcarca de
preferencia a Guinardó). S'ha adoptat el cri¬
teri que en tots el casos que hi han proble -

mes de limits o d'adscripció de nuclis o bar¬
ris es consultara a les entitats de la zona -

(Poble Sec-Montju"ic, Pare, limits de Gracia -

amb St. Ger v asi, Penitents-TeLxonera, Verneda,
etc . ) .

En l'apartat següent es resumeixen els probl£
mes de barris i limits plantejats i la solu -

ció que se'ls ha donat.

Problemes concrets i solució proposada.

4.1. Montju'ic-Poble Sec.

Acord sobre la possible integració a Barcelo¬
na Vella o a Sants. Tots els grups estan d'a¬
cord en tenir en compte la relació Zona Fran-
ca-Montju'ic.

4.2. Gracia-Vallcarca o Gracia-Guinardó.

Acord entre Equip de Govern i C i U en favor
de Gracia-Vallcarca. El Grup Popular opta per
Gracia-Guinardó pero no en fan una qüestió fo
namental.

4.3. Trinitat Vella.

Acord de tots els grups per integrar Trinitat
Vella a St. Andreu (i no a "Nou Barris").

4.4. St. Marti-Verneda.

Disposició de tots els grups a tenir en comp¬
te l'opinió de les entitats de la zona per d£
cidir sobre la seva integració a St. Marti
(Poble Nou - Besòs) o a St. Andreu. L'Estació
i la via de ferrocarril separen jquests bar -

ris de St. Andreu, més que la Gran Via, res -

pecte a Poble Nou-Besòs, pero es considera --

que cal confirmar-ho.

4.5. Districte "Besòs".

La proposta del Grup Popular, que crearia un
nou districte amb barris dels Districtes de -

St. Andreu i de St. Martí no és assumida pels
altres grups. El Grup Popular tampoc en fa --

una qüestió fonamental.
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4.6. Clot-Camp de l'Arpa.

Acord per incloure el barri al Districte de St.
Marti limit superior Pare Claret.

4.7. Limits de Gracia.

Acord per revisar límits de Gracia pel costat -
de St. Geri'asi i pel costat de Penitents-Teixonjs
ra (consultar a entitats).

4.8. Fort-Pius.

Alternatives : Gran Via (Grup Popular); C. Ri -

bas (E. Govern) o Meridiana (C i U). Solució --

preferida pero no decidida : Meridiana.

4.9. Barri "Parc".

Acord en decidir definitiuament sobre la base -

-de consultar a les entitats-. Solució preferi¬
da: St. Martí. Alternatives : Barcelona Vella o

Eixample.

4.10. Límits superiors de Barcelona Vella.

Per carrer Pelai i Plaça Catalunya millor que -

per Tallers.

4.11. Eixampla.

Dues alternatives : un o dos Districtes.

4.12. Les Corts.

Dues alternatives: Districte Les Corts-Sants o

dos Districtes : Les Corts-Pedralbes i Sants
Zona Franca. '

Com ja hem dit els casos de l'Eixample i Les
Corts són els dos problemes importants no re
solts.

5. Nota sobre revisió de límits.

Entre St. Martí i St. Andreu : c/. Mallorca en lloc de
c/. Múrcia.

Entre Horta i St. Martí : c/. Pare Claret en lloc
de c/. Freser .
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Entre Horta i St. Andreu

Entre Gracia i Horta

Eixample - Barcelona Vella

5t. Elartí - Eixample

Sobre barris Verneda-Sant Martí

Sobre el barri del Parc

: Pg. Maragall per deixar
Torre Llobeta i Congrés
en el mateix Districte.

: Establir el límit per -

Morato-Taradell (per s£
guir més exactament el
peu de la Creueta del -

Coll) .

: Pelai en lloc de Tallers.

: Meridiana en lloc de c/.
Ribas.

: Es manté la proposta ini.
cial (St. Martí ) .

: Es manté la proposta in^L
cial (St. Martí) pero
pot acceptar-se la se*'a
integració a Barcelona -

Vella.

6. Numeració i nom dels Districtes.

NO 1 - CIUTAT VELLA

NO 2 SANT MARTI

N° 3 - SARRIA - SANT GER VAS I

NO 4 EIXAMPLE (Alternativa : A DRETA EIXAMPLE
A bis ESQUERRA EIXAM
PLE)

NO 5 SANT ANDREU

NO 6 HORTA - GUINARDÛ

NO 7 SANTS-LES CORTS (Alternativa :

7 SANTS-MONT JU'IC
7 bis LES CORTS)

NO 8 GRACIA

NO 9 DISTRICTE NORD.
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CONCLUSIONS I PROPOSTA FINAL A LA COMISSIO DE DESCEN¬
TRALITZACIÓ MUNICIPAL I PARTICIPACIÓ CIUTADANA DEL -

PRESIDENT DE LA PONENCIA DE DIVISIÓ TERRITORIAL DE LA
CIUTAT.

15 novembre 1983

1. La Ponencia per a l'estudi de la nowa divisió ad¬
ministrativa de Barcelona va acabar la se*'a tasca

el 17 d'octubre, quan fou informada i va discutir i -

acceptar 1'Informe-resum del seu treball, iniciat a -
començament de setembre, que va presentar-li el seu -
president, Jordi Borja. Es va considerar que hi havia
un acord basic sobre el caràcter dels Districtes, que
s'havien resolt molts problemes d'integració de bar -
ris en uns o altres Districtes i de limites exactes -

entre els Districtes, i que s'havien aproximat molt -
les posicions sobre el nombre final dels Districtes.
Subsistien només dues diferencies: Eixamplei Les Corts-
Sants (un o dos districtes en cada cas). Considerant
que tots els grups atribuïen una gran,importància po¬
lítica i técnica a les diferents solucions proposades,
es va acordar traslladar el problema a l'Alcaldia pej:
qué consultés amb els caps dels diferents grups per -
intentar d'arribar a una proposta acceptada per tots.

2. Un cop efectuades aquestes consultes 1 ' Alcaldia
va informar al President de la Ponència de la pos

sibilitat d'arribar a un acord àmpliament majoritari
sobre la base de fer una proposta de Deu Districtes,
en la qual es contempla l'existència d'un Districte a
Les Corts-Pedralbes, i un altre a Sants. L'Eixample -
es manté com un sol Districte. Aquesta és la proposta
que, conjuntament amb 1'Informe-resum de la Ponència,
es porta avui a la Comissió de Descentralització per¬
què la informi i la traslladi als èrgans de govern de
1 ' Ajuntament.

El President de la Ponència vol fer constar el seu r£
coneixement per la cooperació de tots els membres de
la Ponència i per la voluntat d'arribar a un acord
que han manifestat en tot moment els dos grups, del -

govern i de l'oposició, més importants, el Socialista
i el Convergència i Unió.
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Independentment de les reserves (personals i de carao
ter estrictament tècnic) que pugui tenir sobre algun
aspecte de la solució proposada (com segurament els -
succeix o succeirà als altres membres del Consistori),
considera que la solució proposada és una bona solu -

ció, ja que respon correctament als objectius de la -
Descentralització que es resumeixen a l'Informe i amb
els quals poden coincidir tots els grups presents en a -

quest Ajuntament. Per tant, demanem que la Comissió -
de Descentralització faci seva aquesta proposta.

3. A l'Informe-resum de la Ponència s'hi plantegen -

altres problemes de menor entitat i que no oposa¬
ven al govern i a. l'oposició, pero sobre els quals hi
havia diferències de criteri amb algun Consell de Dijs
tricte, organitzacions polítiques de barri, entitats
o grups de veïns. Després d'haver efectuat consultes
amb els Presidents de Districte i amb els membres de
la Ponència, així com amb representants d'entitats de
barri, proposem les solucions següents :

- Montjuïc-Poble Sec. Acceptar la demanda dels bar -

ris que envolten Montjuïc, de
formar part del mateix Districte. Entre Sants i Cijj
tat vella es proposa Sants, per raons de comunica -

ció interna, similitud de problemàtica urbana i e -

quilibri demogràfic.

- Límits entre Gracia i Sant Gervasi. Acceptar la dj3
manda de la Fe;

deració d'Associacions de Veïns i d'altres grups i
entitats, de respectar la unitat de Sant Gervasi i
de mantenir el Putxet a Sant Gervasi. S'inclou a

Gracia la zona de l'església dels Josepets.

- Fort Pius. Evitar la fragmentació del barri de
Fort Pius i baixar el límit amb el Dis¬

tricte de Sant Martí a l'Avinguda Meridiana (Fort -

Pius s'integra, doncs, a l'Eixample pràcticament en
la seva totalitat ) .

- Barri "Parc" . Malgrat l'oposició de i Consell del -
Districte I hem considerat que es

més logic mantenir aquest petit barri a Sant Martí.
El futur urbanístic recomana la seva integració.
Els veïns de la Ciutat vella tindran el mateix ac -

cés als equipaments del litoral, encara que el bar¬
ri del "Parc" pertanyi a un altre Districte.
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- Límits Ciutat »e11 a-Eixamp 1e. (Entre Universitat i
Plaça Catalunya ) :

Confirmem la proposta de Pela i en lloc de Tallers.

- Congrés i Torre Llobeta. Considerem que han d'anar
al mateix Districte i fer

passar el límit de districte pel Passeig Maragall.
Aquests dos barris s 1 integran al Districte de Sant
Andreu.

- Altres casos com Trinitat V/ella (a Sant Andreu),
Sant Martí-V/erneda (a Sant Martí) o 1 í_

mits del Clot-Camp de l'Arpa amb Guinardó (P. Cla -
ret i no Fresser) considerem que ja havien quedat -

pràcticament resolts. Les consultes fetes han con -
firmat l'opció presa.

- Segurament hi ha qüestions de límits que són revisa
bles com Gracia amb Collcerola, límits entre Gracia
i St. Gervasi (c. Saragossa o Príncep d'Asturies),
Camp Grassot entre Gracia i Eixample-Sagrada Eamí -
lia, Trinxant o Navas entre Sant Martí i Sant An
dreu, Pare Claret o Travessera entre Gracia i Eixam
ple, etc. Mantenim les propostes que van aprovar-se
en principi a la Ponència, pero considerem que la -
informació i discussió que es faci a cada Districte
permetrà introduir, si cal, alguna modificació.

4. Nom, número i seu de Districte. La Comissió ciuta
dana va mani fes -

tar-se a favor d'un nom únic de Districte, és a dir,
evitar si era possible els noms compostos. A la pro -

posta final només es manté Sarria-Sant Gervasi (dos -
antics municipis) i Sants-Montjuïc (un antic municipi
i una muntanya molt característica de la Barcelona
històrica). La Comissió Ciutadana també recomenava la
numeració correlativa i en el sentit de les agulles -

del rellotge per facilitar la seva difusió. Hem procjj
rat fer-ho així, sense renunciar a mantenir el número
actual quan ha estat possible.

Els noms escollits corresponen: dos a la Barcelona
històrica (Ciutat vella i Eixample) i set al rosari -
de municipis del seu entorn, que van ser integrats a
Barcelona a finals del segle XIX i a començament del
XX. Només ha calgut inventar-se un nom : Districte
Nord, per designar el que correspon al conjunt de ba£



2-12 .

ris que s'han conegut com Nou Barris i els situats a
sota del Turó de la Peira.

Les seus de Districte que s'indiquen, no són sempre
definitives. En alguns casos la provisionalitat és -

evident, Horta i Nord. En altres, quan són distric -
tes que són el resultat de la fussió de dos, hem in¬
dicat la seu que ofereix actualment millors condi
cions (Eixample, Ciutat Vella). No hem indicat els -
casos que caldrà crear delegacions de zona o barri,
ja que han d'ésser els nous Districtes els que les -
estableixin. El Programa d'inversions quadriennal de
l'Ajuntament preveu entre les actuacions prioritaries
i urgents, la de l'ampliació, condicionament i en al^
guns casos creació, de les seus dels Districtes.

5. Informació i popularització dels nous Districtes.
Es proposa fer immediatament una sessió informa¬

tiva a la seu de tots els Consells de Districte,adre
çada fonamentalment als consellers de Districte i rjs
présentants d'entitats i organitzacions dels dife
rents barris que els composen.

Un cop aprovada la nova Divisió en Districtes, s'edj.
tara un plànol i un fulletó que facin possible una -

gran difusió.

JORDI BORJA,

PRESIDENT DE LA PONENCIA PER A
L'ESTUDI DELA NOVA DIVISIÓ AD¬

MINISTRATIVA DE BARCELONA.
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DECRET DE CONSTITUCID DE LA PONENCIA DE
DIVISIÓ DE LA CIUTAT.

Vist el contingut de l'article 7e. de la Llei Especial
de Barcelona i l'article 29 del Reglament d'Organitza¬
ció, Funcionament i Regim Juridic de les Corporacions
locals,

DISPOSO

Primer.- CONSTITUIR una Ponencia especial per a l'es¬
tudi de la nowa divisió administrativa de la

Ciutat, depenent de la Comissió de Descentralització -

Municipal i Participació Ciutadana, amb la finalitat -

específica de proposar la reestructuració del número i
límits dels actuals Districtes municipals.

Segon.- L'esmentada Ponencia sera presidida pel Ti -

nent d'A1ca 1 de-V i cepres i dent de la Comissió
de Descentralització Municipal i Participació Ciutada¬
na, II.lm. Sr. Jordi BORJA I SEBASTIÀ i integrada com
a v/ocals pel Tinent d'Alcalde-Vicepresident de la ma -

teixa Comissió, II.lm. Sr. Pau E. CERNUDA I BARRIOS i
els Regidors II.lm. Sr. Guerau RUIZ I PENA, II.lm. Sr.
Jordi VALLVERDÚ I GIMENO, II.lm. Sr. Germa VIDAL I RE¬
BULL, Il.lm. Sr. Enric VILA I ANDREU, Il.lma. Sra. Joa
guima ALEMANY I ROCA i Il.lm. Sr. Josep Maria PUJADAS
I PORTA.

Barcelona, 29 de juny de 1983

L'ALCALDE,



PROPOSTA A LA PONENCIA DE L'EQUIP DE GOVERN.

"LA DIVISIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA".

Les notes que segueixen pretenen únicament -

iniciar la discussió a la Comissió de Desceja

tralització, a la Ponencia especial i a la -

Comissió Ciutadana.

L'Equip de Govern considera que els estudis
i conclusions que van elaborar-se i discutir_
se àmpliament en el període de 1980-82, així
com la proposta que v/a presentar-se al Ple -

el 16 de juliol de 1982 són va lids en els
seus trets fonamentals, però esta disposat a

estudiar modificacions i alternatives per a-

conseguir el més alt nivell d'acord possible,
tant en el sí del Consistori com en el con -

junt de la Ciutat .

Barcelona, 6 setembre 1983

JORDI BORJA

President de la Ponència.
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DIVISIÓ TERRITORIAL DE BARCELONA

I. Justificació de la Divisió Territorial elaborada en el període 1979-

1982.

" La necessitat d'aquesta nova organització es fonamenta en dos -

fets essencials : primer, en el desequilibri existent entre els dis¬

trictes actuals pel que fa a la seva població i estructura i, se¬

gon, en la voluntat d'aquest Consistori d'anar cap a una amplia
descentralització político-administrativa del poder municipal, per

tal d'incidir amb eficàcia en la millora de la qualitat de vida

dels ciutadans i permetre la més amplia participació dels matei¬

xos en la presa de decisions. Aquesta voluntat de descentraI itzar

l'administració municipal i de fer possible la participació s'ha

considerat com el condicionament de la Ciutat. En conseqüència,
en configurar els nous districtes, s'han tingut en compte els se-

güents principis socials, territorials i adm i n i strat i us :

1er. Que els àmbits del poder descentralitzat siguin significatius

com a àmbits de vida col·lectiva i de vida associativa, es¬

pecialment en el passat immediat :

2on. Que les funcions i camp de

centralitzats puguin incidir

socials i locals generades

d'actuació deixant oer als

les qüestions que necessiten

decisió política dels òrgans des¬

en les causes de les necessitats

dins el seu àmbit territorial

òrgans de govern de la Ciutat

un tractament d'àmbit ciutadà;

3er. Tenir un sistema senzill i clar de presa de decisions pol

tiques i administratives;

NOTA: Veure apartat 5 de la. carpeta (plànols)
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4art. Disposar d'unitats administratives i de gestió amb ia dota¬
ció tècnica i de personal adequada al cost més baix possi¬
ble.

Així mateix s'han tingut en compte els següents objec-

tius polítics :

1er. Assegurar al ciutadà una participació més directa en les
decisions col·lectives;

2on. Permetre que les decisions i funcions que es puguin fer
en un esglaó politico -admi nistrat i u no es decideixin en l'es¬
glaó superior;

3er. Dotar els òrgans descentralitzats de la capacitat política,
administrativa, i econòmica necessària per incidir en la
qualitat de vida del seu entorn, facilitant la integració
social i territorial; i

4art. Afavorir les comunitats d'interessos i la solidaritat ciutada¬
na .

Els estudis específics que s'han realitzat, les conclu¬
sions dels quals s'han condicionat mótuament, són els següents

- Anàlisi territorial del Municipi de Barcelona i el seu entorn.

Estudi dels àmbits territorials adequats per a l'exercici de

competències i per la prestació de serveis.
- Anàlisi dels mecanismes de participació possibles i de l'expe¬

riència dels existents.

L'estudi territorial ha identificat les unitats mínimes

o barris que tenen una identidad històrica i social, si bé els
objectius de la descentralització i les exigències d'eficàcia dels
serveis públics requereixen àmbits més grans de prestació. Les
barriades històriques han estat, doncs, delimitades i s'han agru¬

pat per definir cada districte en base a criteris de proximitat
geogràfica i de les relacions socials existents en l'actualitat,
tenint en compte per això els àmbits d'actuació de les Associa-
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cions de Veins, l'anàlisi dels moviments diaris residència-trebal I
de les relacions telefòniques i de les accessibilitats per transport

public, així com l'existència de centralitats que ofereixen cohe¬

sió, tant en els seus aspectes urbans, com en els; comercials i
de relació humana.

L'estudi dels mecanismes de participació ha suposat

analitzar els sistemes de connexió entre els ciutadans i les orga¬

nitzacions socials, per una banda i l'organització administrativa

municipal, per l'altra, fent especial referència als Consells Muni¬
cipals de Districte.

L'estudi dels àmbits territorials adequats per a l'e¬

xercici descentralitzat de les funcions públiques ha partit del

supòsit que els òrgans descentralitzats, qualsevol que sigui el

seu poder de decisió, han d'actuar amb eficàcia. S'ha considerat
el cost de cada servei transferible, la corresponent dotació de

personal, els àmbits i estàndars territorials dels serveis i el cost

i la dotació d'una organització administrativa alternativa.

Els criteris qualitatius i quantitatius obtinguts de

l'anàlisi territorial i dels estudis d'estructura administrativa

juntament amb els principis polítics, han servit per avaluar al¬
ternatives i arribar a unes conclusions que han fonamentat la

proposta final .

Aquestes conc lus "rars han permès definir Barcelona en

tres grans unitats desiguals que són reflex , tant de la realitat
social urbana como d'uns remots condicionaments geogràfics. Però
l'estudi de les funcions i l'anàlisi dels problemes "de l'adminis¬

tració local han portat a una proposta de divisió de la ciutat

en unitats menors, que no poden ser els barris (n'hi ha més de

cinquanta), perquè per la seva exigüitat territorial i humana

no poden esdevenir entitats adequades per al bon govern munici¬

pal. Les unitats que s'han considerat més adequades són les que

tenen una població al voltant de 200.000 habitants, sempre i quan

no es presentin característiques especials de central i tat, exten¬
sió o preponderància d'usos no residencials. D'aquesta manera

s'ha arribat a la formulació de la proposta d'organització terri —
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torial i administrativa de la Ciutat de Barcelona en nou distric¬

tes" .

(Conclusió de l'Àrea de Descentralització del període 1979-1982)



2-19

Criteris per la divisió territorial 1984.-

2.1.- Es manté bàsicament la proposta be 1982 (nou Distric¬

tes) amb algunes modificacions secundàries (veure annexos

1 i 2).

2.2.- No correspon a la Divisió en Districtes de la Ciutat

la fixació de límits als barris o barriades, encara que

sí que s'indiquen els barris o barriades compreses a

cada Districte (sense pretendre ser exhaustius).
Es tindran, però, en compte els límits (sempre discuti¬

bles) de barri s-barr i ades per evitar la seva partició.
Es possible alguna excepció, en el cas de grans barria¬

des per exemple : Trinitat Vella (Nou Barris), pot anar

a Sant Andreu. El reconeixement i la relació amb els

barris i les seves entitats correspon al Consell de Dis¬

te .

2.3.- Els Districtes hauran de tenir un número i un nom, amb

significació històrico-ci utadana : Centre, Eixample, Sant
Martí de Provençals, Sant Andreu, Gràcia, etc., encara

que no correspongui exactament als límits deis antics

municipis o n'englobi més d'un. En alguns casos es

pot utilitzar nom doble : p.e. : Sarrià-Sant Gervasi ;

Sants-Les Corts. Es un objectiu de la divisió territo¬

rial crear unitats que tinguin identitat soc io-cu 11 ura I .

Per tant, cal tenir en compte els elements històrics i

simbòlics. Però no s'han de confondre amb els barris

que tindran la seva personalitat pròpia dins de cada

districte.

2.4.- Els problemes de toQon'mia i de delimitació de's Distric¬

tes i eventualment de barris o barriades es resoldran

o es rectificaran sobre la base de dictàmens tècnics,
enquestes sociològiques i consultes polítiques i cíviques.

2.5.- En la divisió definitiva caldrà tenir en compte la inci¬
dència dels grans orojectes urbans en la mesura que

configuren àrees c'actuació urbanística i, sobretot, que

poden fer desaparèixer fronteres (o, potser, en algun
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cas, crear-se de noves). S'ha demanat nota a Urbanis¬

me .

2.6.- La centralitat del Districte és una qüestió clau, tant

per raons pràctiques, com simbòliques. Convé que cada

districte tingui un centre pol ítice-administratiu accessj_
ble (vint minuts a peu, bus o metro, seria la distància-
temps desitjable per la majoria dels veïns, encara que

no és possible per les zones extremes de cada districte);

significatiu ( tant la localització com l'edifici). El Dis¬

tricte ha de tenir el seu "campanar". Es tindrà en

compte també la proximitat del mercat i zona comercial,
de correus i policia i el caràcter atractiu dels recorre¬

guts a peu per accedir-hi.

2.7.- En els Districtes on hi hagin barris o zones que siguin
molt perifèrics o marginals i que tinguin un nombre
suficient de població, es procurarà crear una Delega¬
ció del Consell de Districte amb les funcions i serveis

que suposen una relació més intensa amb els ciutadans,
Guàrdia Urbana, Targeta Rosa i altres serve 3 a la

tercera edad, etc. Es podrà fer normalment a la seu

d'un Centre Cfvic o d'un Centre de barri .

%

2.8.- En la discussió sobre els Districtes no s'ha de conside¬

rar com a únics arguments vàlids els d'homogeneïtat
social o urbanística. La diversitat en tots sentits és

també una carácter íst ¡ca positiva d'un Districte. Tam¬

poc es pot pretendre, des d'un altre punt de vista,
fer Districtes

, absolutament iguals en superfície i po¬

blació (encara que cal respectar uns màxims i mínims

per garantir l'eficàcia funcional i la participació ciur

tadana ).

2.2.- La Divisió territorial de 3arcelona ha de quedar defini¬
tivament reconeguda per la Carta Municipal perquè

adquereixi així la màxima importància i quedi garanti-
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da la seva estabilitat.

2.10.- Convé estudiar la possible articulació entre Districtes
i Ens Metropolità. ¿Els Districtes haurien d'estar repre¬

sentats en la futura Corporació Metropolitana?.
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ANNEX 1

PROPOS TA 1 982

Aquesta nova proposta, que manté l'organització
en nou unitats, seguint el mètode d'anàlisi,els
principis i les conclusions del treball inicial
respecte la gestió pública, comporta fonamenta_l
ment una modificació de límits en tot el sector

nord-oriental del municipi i es justifica en ei
sentit -de que els districtes resultants són més
equilibrats en població actual i futura i tenen
més coherència urbanística que els proposats a

1'anexe número 1 .

Aquesta proposta final, que presentaren els au¬

tors de l'estudi, és, amb la població de 1981,
la següent :

A. Ciutat Vella

Raval

3arceloneta

Poble Sec

Parc

B. Dreta Eixample

Esquerra Eixample
St. Antoni

52 . 900

47.800

20 . 000

40 . 500

4 . 500 165.700 hab

55.600

113.300

44.800 213.700 hab
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C. Vallca rea 35.200

Gracia - 82.900

Sagrada Familia 78.400

D. Les Corts-Sants 172.500

Font de la Guatlla 9.000

Montjuïc 4.800
Zona Franca-Port 27.300

E. Pedralbes

Vallvidrera

Sarria

St. Geruasi

10 . 900

2 .100

42.100

105 . 500

F. Vall d'Hebron 20.800

Horta 51 . 400

Carmel 48.000

Guirtardó 83.100

G. Nou Barris

Vilapicina

130.000

82 . 300

H. St. Andreu 60.400

Bon Pastor 15.600

Congrés 11.600
La Sagrsra 52.600
La Verneda-St.Martí 62.300

I. El Poblenou 60.10C
Barris del Besés 27.70C

Clot-Camp de l'Arpa 62.40C
El Fort Pius 33.80C

196.500 hab.

213.600 hab.

160.600 hab.

203.300 hab.

212.300 hab .

202.500 hab.'

184.000 hab.
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A N N E X 2

POSSIBLES MODIFICACIONS I ALTERNATIVES A LA PROPOSTA DE
1982 - (agost 1983)

DISTRICTE A - Barcelona Vella o Centre.

Seu : Plaça Bonsuccés
Alternativa : Garcia Morato

Ciutat Vella 52.900

Raval 47.800

Barceloneta 20.000

Poble Sec 40.500

Montjuic (Montanya)

161.200

Modificacions : El barri del Parc s'incorpora a St.
Marti Poble Nou (actuació urbanísti
ca Renfe-litoral ) .

La montanya de Montjuïc s'integra -
al Districte central ja gue és so -

bretot un eguipament cultural, es -

portiu i d'ús de tota la Ciutat.
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DISTRICTE B (1) - Eixampla - Alternativa o Complement

Seu : c/. Aragó-Bruch.

Dreta Eixampla 55.600

Esquerra Eixampla 113.500
St. Antoni A4.800

Sagrada Familia 78.400
Fort Pius (Oest.) 20.000

312.000

DISTRICTE B (2) - Eixampla

El mateix que B (1)

Sense Sagrada Familia 233.600

Modificacions : Sagrada Família i Fort Pius (Oest) -
estan urbanísticament integrats a
1 ' Eixampla.

El districte resultant és molt gran

pero la trama urbana pot assumir-ho
bé .

Es difícil integrar Sagrada Família
en altres districtes pero es propo -

sen alternatives (veure C.)
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DISTRICTE C (1) - Gracia-Guinardó .

Seu

Complement

Rius i Taulet

Lesseps-Guinardó

Gracia

Guinardó

82 . 900

83 . 600

166.000

DISTRICTE C (2)

S'afegeix Sagrada família
Total : 244.400

DISTRICTE C (3) - Proposta 82

Gracia-Sagrada Família-Vallcarca
Total : 196.500

Comentari : Sagrada Família s'integra malament a
Gracia. Guinardó també, però menys.

Deixar Gracia sol (o Gracia-Vallcar-
ca = 118.000) resulta un Districte -

massa petit.

Proposta alternativa - Dos Districtes.

- C Gracia-Vallcarca-Vall d'Hebron - 160.000 (aprox.)
- C bis Sagrada Eamí1i a-Gui nardó-Camp de l'Arpa

190 . 000 (aprox . )

Aguesta proposta que s'acosta a la de 1981, planteja problje
mes de centralitat i augmenta de forma poc justificable el
nombre de Districtes. El Districte F (Horta) que en resulta
és molt petit.
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DISTRICTE D - Sants-Les Corts.

Seu : Hostafrancs
(Eix Plaça Espanya-Plaça de Sants).

172.500

4. 800

27.500

4 . 800

215.600

Les Corts-Sants

Eont de la Guatlla

Zona Franca-Port

Montjuïc (barris)

Comentari : Es manté la proposta de 1982 (amb l'exce£
ció de la montanya de Montjuïc i modificja
cions de limits a la zona Universitaria i
a la zona Pl. Macia).

Problemes : a) Les Corts. Barri amb personalitat, ajn
tic Municipi i actualment

districte.

Si es manté com a Districte resulta
molt petit (52.941 h.) encara que s'hi
afegis Pedralbes-Zona Universitaria
(11.659), resultaria un Districte de -

64.600 i malgrat el previsible creixe¬
ment seria la meitat dels altres. Es -

proposa una alternativa menys satisfa£
tória (Districte E-2).

b) La zona Universitaria podria anar en -

un sol Districte, bé al D, o bé al E -

(Sarria) .

c) Convindria integrar plenament la Plaça
Macia a l'Eixampla o a Sarria- St. G e r -

vasi i tallar el Districte D per Enteri
ça (entre Infanta Carlota i Diagonal).
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DISTRICTE E (1) Sarrià-Sant Gerwasi.

Seu Sarria

Pedralbes 10.900

Vallwidrera

Sarria 42.100

2.100

St. Ger v/asi 105.500

160.600

Comentari : Es manté la proposta de 1982 amb possi¬
bles modificacions de limits ("egeu Dijs
t r i c t e D ) .

DISTRICTE E (2)

Afegir-hi Les Corts / Zona Universitaria.

Seria un gran Districte de l'Oest de la Ciutat gue pi¬
lotaria sobre Sarria - Plaça Macia - Plaça Comas (amb
possible delegació a Les Corts). Es una solució més
complicada gue la de 1982 (Sants-Les Corts).

Total 213.000
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DISTRICTE F (1) - Horta

Seu : Horta

Horta 51.400

Vall d'Hebron 20.800

Vallcarca 55.200

Carmel 48.000

155.400

Modificacions : S'afegeix Vallcarca i se separa Gu^L
nardó.

Es una proposta coherent amb la C(l)
pero que té 11 inconvenient d'inclou¬
re Vallcarca (que s'integra millor a
Gracia) i de donar poca sortida cap
al centre de la ciutat al Districte

(argument més discutible).

DISTRICTE F (2) - Proposta 82

Horta-Vall d'Hebron-Carmel-Guinardó

Total : 205.500

DISTRICTE E (5)

Horta-Carmel 100.000

Districte resultant de la subdivisió del C en dos. No -

"al per defecte de població. Es una de les principals -
raons per desestimar 1 ' alternativa de dos districtes C.



DISTRICTE G Barceluna-Nord.

Seu : Só 11er-L1ucmajor

"Nou Barris"

Turó de la Peira

Vilapicina

120.000

83.000

203.000

Igual que la proposta de 1982, amb exclusió
de Trinitat Vella.
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DISTRICTE H - St. Andreu.

Seu : St. Andreu

Sant Andreu 60.400

Trinitat Vella 10.000

Bon Pastor-Baró de
Viver 15.600

Congrés 11.600

La Sagrera - Navas 52.600

150.200

Es manté la proposta de 1982, amb inclusió de
Trinitat Vella i exclusió de Sant Marti-Verne;
da .
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DISTRICTE I - St. Martí de Pro»ençals.

Poble Nou 60.100

Barris Besòs 27.700

St. Martí-V/erneda 62.400

Clot-Camp de l'Arpa 62.400

Fort Pius Est 13.000

Parc 4.500

230.100

Modificación : Proposta 82

S'inclou St. Ma r t i - V/e rneda (separats
per ferrocarril de St. Andreu) i
Fort Pius Est - Parc barri (zones
que les actuacions urbanístiques en
marxa tendeixen a integrar el lito -
ral - Poble Nou).

Es discutible la inclusió part alta
Clot (Camp de l'Arpa) que hom pot
considerar més integrada a Guinardó,
pero sembla que es manifesta una opi_
nió més favorable a St. Martí.
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SEGONA PROPOSTA A LA PONENCIA i A LA COMISSIÓ CIUTADANA.

(15 de setembre de 1983).

Correccions de la proposta anterior i reducció de les alternatives.

JUSTIFICACIO

1 Es manté el nombre de Districtes : NOU. L'equip de govern

no fa d'aquest nombre una qüestió de principi i considera

que pot optar-se per augmentar o disminuir en una o dues
unitats el nombre de districtes sense que variï el concepte.

Ara bé, les discussions amb totes les àrees de l'Ajuntament
i l'anàlisi geogràfica, social i funcional del territori, ens

ha portat al convenciment que nou districtes representen

l'equilibri idoni entre les conveniències funcionals de la des¬

centralització (que ens faria inclinar per 4 a 6 unitats) i

el reconeixement de les realitats històriques, socials i adminis¬
tratives (que augmenten el nombre d'unitats).

2.- L'objectiu de la divisió territorial de Barcelona és la Descen-

traI ització, és a dir, la creació de Districtes amb competències
i recursos importants (vegeu document Gabinet de Programació) .

Per tant, la funcionalitat dels Districtes des del punt de vista

de l'exercici de competències i de la distribució de recursos

humans i materials de l'Ajuntament, és el criteri decisiu.

Entenem que si bé la Descentralització augmenta les possibili¬
tats de Par t i c i pac i 6 dels ciutadans, no s'han de confondre
els dos conceptes. Paral·lelament a l'elaboració d'una proposta

de Divisió Territorial es treballa en dues altres direccions:

a) El Programa de Descentralització de competències i fun¬

cions; i

b) La reglamentació de les formes de participació, tant a ni¬
vell de Districte com de Ciutat. En cap cas, però, s'ha
plantejat fer un estudi ni una proposta de caràcter polí¬
tico-electoral, si bé és de preveure que, en el futur, els
Consel Is de Districte siguin elegits.

3.- La Divisió Territorial de Barcelona no es proposa definir i

delimitar els barris o barriades de la Ciutat. S'han tingut
en compte els barris o barriades per evitar que poguessin que—
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dar trencats per la divisió en districtes, si bé en alguns ca¬

sos és molt difícil de determinar els límits exactes dels barris

i fins i tot decidir si una zona té el caràcter de barri o no.

Ens hem basat sobretot en l'opinió de les entitats ciutadanes

i associacions de barris, encara que som conscients que de
vegades les opinions són contradictori es o bé entren en contra¬
dicció amb altres criteris que també hem de tenir en compte

trama urbana i planejament, centralitat i accessibilitat, evi¬

tar grans diferències de població entre els districtes, etc.

En qualsevol cas la Divisió en Districtes no es confon ni pres¬

suposa una divisió completa en barris i barriades.

Les principals modificacions i reduccions d'alternatives que

es proposen són :

1 (A).Poble Sec i Muntanya de Montjuïc s'integren al Distric¬

te Central-Barcelona Vella, encara que consideren que

és una proposta révisable (podrien anar al D).

2 (B) L'opció preferent és la que integra Sagrada Família a

l'Eixample, amb l'excepció de la zona o barri de Camp

Grassot, que s'incorpora a Gràcia, i es redueix signifi¬
cativament la població del Districte. Es modifiquen els

límits de Fort Pius (en gran part integrat a l'Eixample).

Comentari sobre els Districtes A i B.-

Es consideren Districtes amb unes carácter íst i ques especials,

determinades sobretot per la seva centralitat, el que comporta

que s'hi procurin integrar grans equipaments de caràcter ciu¬

tadà (Montjuïc, Ciutadella) o el que s'admetin nivells de po¬

blació més alts dels desitjables per els altres Districtes

(Eixamp Ie) .

3 (C) Opció preferida : Gràc i a-Va II carca, amb ampliació de
límits (Camp Grassot, zona esquerra Major de Gràcia,
Josepets, Penitents) que dóna més coherència i més pobla¬

ció al Districte proposat.
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4 (D) i 5 (E). L'opció preferida és la de 1982, és a dir,

unir Sants i Les Corts. Considerem que la

Diagonal és un bon límit entre Districtes, encara que pot

estudiar-se la conveniència de deixar tota la Ciutat Univer-

tària en un sol Districte.

6 (F) Optem també per la proposta de 1982 : Horta-Vall d'He-

bró, Carmel i Guinardó, per raons de coherència i de

població.

Es mantenen les propostes per als Districtes 7(G), 8(H) i 9( I ) ,

amb algunes modificacions secundàries de límits (Fort Pius).



PROPOSTA DE C i U A LA PONENCIA

Setembre 1983
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Introducció

La proposta de CiU difereix de la proposta de 1'equip de govern pel que fa
al nombre de districtes (11), en el sentit de mantenir Les Corts com a distrie

te donada la seva particular identitat, i a dividir 1'Eixampla en cos distric¬
tes donada la seva exagerada extensió, la qual cosa suposa alguna rectificació
final referida a Gràcia i el Guinardó, que s'entén s'adeqüen a les seves carao

cerístiques físiques segons la proposta que s'acompanya.

Justifiquen així ambdues particularitats:

L'EIXAMPLE

POSSIBILITATS DE DOS DISTRICTES.

Si agafem tots els barris que corresponent a l'Eixample ens trobem amb una

població molt nombrosa, que sobrepassa el nombre adequat d'habitants que convé
que tingui cada districte. Els barris són:

Dreta de 1'Eixample ¡ 56.600

Esquerra de 1'Eixample 113.300
Sant .Antoni 44.800

Sagrada Família 78.400
Fort Pius 38.300

330.400

Aquestes xifres són tretes de l'informe Casassas-Cluse, i poden no ser exactes.

Sembla clar i transparent, doncs, separar els dos districtes i la població
serà:

Dreta de l'Eixample 55.600

Sagrada Família 78.400

Fort Pius (Oest) 26.300

160.300

Esquerra de 1'Eixample 113.300

Sant Antoni 44.800

158.100
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Aquesta població està calculada sense variar límits dels districtes.

Posats a remodelar la ciutat en altres districtes, a més de tenir en compte els

barris, s'ha d'observar sobre el pla de Barcelona, els carrers 'que composen

aquests barris municipals, de vegades ben absurds.

Per exemple el límit del districte VI, és el carrer Provenga, però no se sap

perquè, en arribar al carrer Mallorca, i torna a pujar al carrer Rocafort fins
al carrer Còrsega.

Cal cercar uns límits que a la vegada siguin naturals (delimitant barris) i que siguir
el més entenedors possible (en línies rectes), de manera que el ciutadà ho entengui.

Els límits de la Dreta de 1'Eixample-Sagrada Família podrien ser:

Plaça Catalunya, Ronda de Sant Pere, Via Laietana, c/ Princesa, Passeig Pujades,
seguir la línia del ferrocarril fins l'Avinguda Diagonal, c/ Cartagena (fins tocar

l'Hospital de Sant Pau), Av. Sant Antoni Ma. Claret, Passeig de Sant Joan, Còrsega,
Av. Diagonal, Rambla de Catalunya fins Plaça de Catalunya.

Els límits de l'Esquerra de l'Eixample:

Plaça Catalunya, La Ranrbla, c/ Tallers, Ronda Sant Antoni, carrer Urgell, Avinguda
del Paral·lel, carrer Tarragona, Infanta Carlota, Av. Diagonal, Rambla de Catalunya
fins Plaça de 'Catalunya.
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Racr.s per mantenir Les Certs con1, a districte independent

La idea bàsica subjacent a la proposta de Les Corts com a districte independent
és que qualsevol delimitació d'unitats territorials fent servir els principis so
cials, administratius o polítics, no pot alterar unitats significatives de reia-
cions sociàls.

Les Corts: barriada històrica de Barcelona.

- Les Corts és una de les barriades històriques de Barcelona, fou municipi inde¬
pendent de la ciutat i ha estat capdavantera a mantenir viu un sentiment-identi-
tat de comunitat, diferenciada de les que voltaven llurs límits. És cert que

els límits històrics ja no són tan clars degut al pas del temps, la tranforma-
ció urbanística i el creixement dels llocs d'habitatges; i que les relacions
amb Sants són estretes, però, en qualsevol cas el sentiment de comunitat perdu-
r a .

- Tractar la història de les Corts no és objecte d'aquestes notes però hom pot as¬

senyalar algunes dades que il·lustren la singularitat de les Corts. Així, el nom

apareix esmentat per primera vegada en un document de 1066 i ja al segle XIV es

pot parlar de les Corts com un agrupament amb personalitat pròpia. En aquella èpo
ca el territori, molt més extens que l'actual, comprenia aproximadament des del

que ara és el Palau de Pedralbes fins a la cruïlla dels actuals carrers d'Aragó
i Urgell.

La personalitat de les Corts es forjarà definitivament durant el segle XIX, en

concret durant els 61 anys (1836-1897) en què va gaudir d'independència municipal.
En aquesta època, el municipi experimentà un important desenvolupament arran de
la instal·lació d'indústries d'envergadura, que atragueren nous pobladors, formanz-
se el barri de les Corts Noves, al voltant de la plaça Concordia. La personalitat
pròpia que va adquirir en aquesta època no es va perdre amb l'agregació a Barcelo¬

na i ha anat perdurant fins ara. Cal preservar aquest sentiment de comunitat car

el manteniment de la personalitat pròpia de les barriades enriqueix tota la ciutat
en el seu conjunt. Aquest objectiu podria veure's dificultat si s'integra les

Corts a un districte amb altres barriades, igualment riques en història però amb
una personalitat diferent.

Els límits físics.

- Una de les raons que s'exposen per tal de no acceptar les Corts com a districte

independent, radica en l'afirmació que no hi ha límits clarament definits amb

Sants. En aquest sentit,s'addueix que l'Avinguda de Madrid/carrer de Berlín uneix
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T:és cue secara. Hom oot dir davant d'aquesta afirmació que una ocr-r. aproximació a

la validesa dels límits físics bé donada pels límits humans, és a dir, l'opinió
de les persones que viuen a les zones frontereres i que se senten d'■una barriada
o d'una altra, en funció dels lligams cue mantenen ami elles. En aquest sentit,
les diferents enquestes que s'han elaborat sobre aquest tema han ofert el resul¬
tat que una clara majoria de la població que viu a la zona Avinguda de Madrid/Tra¬
vessera de Les Corts, es considera pertanyent a les Corts.

Població.

- La desigual dimensió demogràfica i resident dels districtes no és, en sí mateixa,
una limitació decisiva per a l'administració municipal si es tracta d'àmbits terri¬
torials significatius per raons històriques o per relacions avui intenses.

De fet, no existeix una metodologia satisfactòria per a delimitar divisions territo¬
rials. No hi ha mai una única definició ni un únic criteri per a delimitar territo¬
ris. La delimitació dependrà dels. objectius que es vulguin aconseguir i dels pro-

blemes qu^ s'estiguin considerant. En el cas que ens ocupa, sembla que les raons

històriques justificarien la creació d'un districte amb menor població.

- D'altra banda, però, cal tenir en compte que Les Corts és una barriada de Barcelo¬

na amb un fort potencial de creixement; un creixement que ja s'ha manifestat els

darrers deu anys, en contrast amb la tònica general de la ciutat.

L'evolució de la població resident a les seccions censáis incloses a la proposta
de Les Corts - districte independent, així ho demostra.

El creixement que ha experimentat,representa un.2'87% anual acumulatiu, enfront
del 0'06% que ha experimentat la ciutat en el seu conjunt. En especial destaca la
zona compresa entre Travessera-Avinguda de Madrid-Berlín, amb un 4'32%, i on es

concentra el principal potencial del creixement de la barriada. Urbanitzacions com

Sol de Baix han fet augmentar notablement la població en una zona susceptible de
créixer més els propers anys.

Les Corts com a districte actual.

- Actualment Les Corts funciona ja com a districte independent. Aixó suposaria uns

avantatges de gestió si es mantingués la proposta de Les Corts - districte. D'al¬

tra banda, la població actual al districte XI és de 110.2CO persones, no massa

allunyada de la que presenta la proposta.

Si bé es perdria la part de població corresponent a la zona de l'Eixample que

ara s'integra al districte XI, aquesta pèrdua es compensaria amb la inclusió i
creixement previsible de la zona Travessera-Avinguda de Madrid-Berlín.
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DIVISIÓ EN DISTRICTES ( 1}

A - Poble Sec, Ra*/al, Ciutat Vella, Bar-
celoneta

B - Esquerra Eixampla, Sant Antoni

C - Dreta Eixampla, Sagrada Família i
Fort Pius Oest

D - Guinardó, Gracia

E - Vallcarca, Vall d'Hebron, Horta, Ca.r
mel

F - Sants, Zona Franca, Font de la Guar-
11a, Montjuïc

G - Les Corts

H - Vallv'idrera, Pedralbes, Sarria, Tibi^
dabo, Sant Ger*/asi

I - Nou Barris, Vilapicina

J - Sant Andreu, Congrés, Bon Pastor, La
Sagrera, La Verneda

K - Clot, Camp de l'Arpa, Poblenou, Besos
Fort Pius Est

161.200 hab.

148.100 hab.

160.000 hab.

169.000 hab.

155.400 hab.

155.500 hab.

120.000 hab.

125.600 hab.

216.300 hab.

195.100 hab.

160.000 hab.

(1) Veure apartat 5 de la carpeta (plànols)
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AVALUACIÓ DE LES TRES PROPOSTES PRESENTADES A

LA PONENCIA (Equip de Govern, CIU i G.Popular).

RESUM DE L'INFORME TÈCNIC ELA

BORAT PELS SRS. CASSAS I CLU-

SA. (Octubre 1.982)



El Mètode d'Avaluació de l'Informe "Resultats de la presentació
pública i dictamen final" (Març 1982)

El procés de decissió municipal ha portat a la definició de tres
propostes de nous Districtes: la de l'Equip de Govern, la del Grup
Convergència i Unió i la del Grup Popular, amb 9, 11 i 12 Districtes
respectivament. L'avaluació i quantificació de les diferències entre
les propostes es pot fer amb els mateixos mètodes d'anàlisi i criteris
que van servir per a tractar els resultats de la informació pública
sobre el projecte inicial; la descripció metodològica es presenta en

els paràgrafs següents.

L'existència de propostes alternatives d'organització en districtes
porta necessitat de comparar-les, tant per a decidir quina és la
més adequada com per entendre la importància de les diferències entre
elles. En l'estudi de "L'Organització Territorial i Administrativa de
Barcelona" l'avaluació d'alternatives es va reduir a comparar les
propostes de 35 unitats (barriades), de 9 unitats, de tretze unitats
(districtes municipals actuals) i de 3 unitats ("unitats territorials
primàries"). La comparació de canvis parcials o completes obliga a
millorar i afinar els criteris utilitzats prèviament. Es tracta de
fet, d'argumentar el perqué una proposta de nou districtes és més
adequada a les necessitats de la descentralització que una altra de
deu o de tretze districtes, o per què el canvi d'adscripció d'una
barriada millora o empitjora la proposta inicial.

Els criteris, quantificats amb indicadors, han de posar de relleu el
grau en que cada canvi o cada proposta alternativa ajuda a resoldre
els problemes de l'organització actual en tretze districtes municipals
i facilita la voluntat de descentralització de l'Ajuntament. Els
problemes a resoldre són coneguts:

- Els districtes actuals trenquen barriades històriques i separen
barriades contigües de problemàtica urbana semblant.

- Els districtes actuals tenen diferències en extensió, població
i problemàtica urbana.

- Les diferents Unitats Administratives de l'Ajuntament fan
servir divisions diferents de la ciutat, que tampoc coincidei¬
xen amb els districtes municipals actuals.

- Alguns resultats de l'organització centralitzada de l'Ajunta¬
ment són insatisfactoris i l'eficàcia pot millorar amb la
descentralització.

El mètode i les conclusions d'anàlisi que van servir per arribar a la
proposta inicial en nou districtes, continuen essent vàlids, desprès
d'haver desestimat moltes de les crítiques rebudes. L'avaluació de les
propostes alternatives d'organització en districtes, ha de considerar
conjuntament, doncs, els "principis territorials", els "d'eficàcia de
la gestió pública" i els aspectes de "coherència metodològica".

Els criteris i indicadors que serviran per l'avaluació de les tres pro-
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postes alternatives són els següents:

CRITERI INDICADOR

ASPECTES TERRITORIALS

- GRANDÀRIA

- UNITAT URBANISTICA

ASPECTES DE LA GESTIÓ PUBLICA

- GRANDÀRIA

- CENTRALITAT ADMINISTRATIVA

ACTUAL

ASPECTES DE M&TODE

- AGRUPAMENT DE BARRIADES

Relació de les xifres de població
entre el districte de més població i
el districte més petit, segons la
població actual.

Relació de les xifres de població que
resultarien de l'edificació permesa

pel Pla General Metropolità (població
potencial).

Consideració de l'accessibilitat in¬
terna per la xarxa de Metro.

Adequació a les tres grans unitats
territorials primàries de Barcelona.

Superació de la població de cada
districte respecte el llindar dels
200.000 habitants.

Posició cèntrica o excèntrica dels
edificis que poden ser o són seu de
Consells de Districte.

Aplicació a tota la ciutat d'alguns
dels principis que, en cada proposta,
serveixen per definir algun districte.

Dels criteris exposats, es consideren primordials els d'unitat
urbanística, que són els més propers a la percepció dels ciutadans i
els que- condicionen més, tant la composició "física" i urbanística
dels districtes com la seva adaptació a les funcions descentralitza-
bles. Les conclusions dels requeriments territorials de les funcions
públiques es materialitzen en el criteri de superar els 200.000
residents. El criteri de centralitat administativa és important perquè
significa aprofitar al màxim els edificis administratius municipals
existents o en projecte. Els districtes actuals són afavorits amb
aquest criteri degut a que els edificis existents són herència dels
antics municipis agregats, l'extensió dels termes municipals dels
quals es tingueren en bona part en compte en definir els districtes
municipals, actualment vigents.
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6. La quantificació de cada "indicador" és la següent:

- Relació entre el districte de població més gran i el de pobla¬
ció més petita: quocient de poblacions actuals d'aquests dos
districtes de cada proposta. Es calcula, també entre els dos
districtes extrems en població, resultants d'excloure els
an teriors.

- Població potencial: els mateixos quocients indicats, amb les
poblacions previstes per a cada districte pel Pla General
Metropolità, quan s'hagi esgotat l'edificació permesa per
aquest Pla d'Urbanisme vigent.

- Accessibilitat interna de la Xarxa de Metro: comparació entre
el nombre de connexions existents de les barriades d'un dis¬
tricte i el nombre possible de connexions (1).

- Adequació a les tres unitats territorials primàries de Barcelo¬
na: nombre de districtes que, en cada proposta, queden inclosos
sense fraccionar-se en les tres unitats territorials definides
"L'Organització Territorial i Administrativa de Barcelona"

(pàg. 76) (la Barcelona Central, la Barcelona del Sud-Oest i la
Barcelona del Nord-Nord Est).

- Grandària de població: nombre de districtes que, en cada pro¬
posta, superen el llindar dels 200.000 habitants, segons la
població actual i segons la població potencial prevista pel Pla
General Metropolità.

- Centralitat administrativa actual: consideració de la posició
cèntrica o excèntrica dels edificis administratius existents (i
en projecte) de l'Ajuntament, dins de cadascun dels districtes
definits en cada proposta.

- Agrupament de barriades: per a cada proposta, semblança entre
el nombre de districtes que té i el nombre que en resultaria de
generalitzar el criteri que ha servit per a definir un dels
districtes (per exemple: quants districtes es podrien justifi¬
car si es generalitzés a tota la ciutat el criteri de 65.000
habitants del Districte cinque?)

7. Els criteris i indicadors presentats recullen les conclusions de
l'anàlisi territorial i de l'eficàcia de la gestió pública del
treball original. El mètode d'avaluació pot ser criticat en dos
aspectes principals. En primer lloc, perquè no estableix la
ponderació entre els diferents criteris. I en segon lloc, perque
dóna molta importància als criteris de semblança de població
(quatre d'un total de deu). Aquests problemes s'han tingut en
compte, entenent que l'efecte de diferents ponderacions no
afectava a l'ordre final de les propostes alternatives.

Tï) La consideració d'un criteri de "centralitats urbanes" va ser
desestimat després de comprovar que donava resultats semblants per a
cada proposta.
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Conclusions

Els resultats de l'exercici d'avaluació reflexat a la Taula de la

pagina següent indiquen que de les tres propostes actuals, la que
presenta millors resultats és la de l'Equip de Govern, tant respecte
als deu criteris inicials com respecte al criteri addicional dels
Centres Cívics. La del Grup Popular queda molt per sota de la del Grup
de Convergència i Unió.

La proposta de l'Equip de Govern presenta els millors resultats
respecte els criteris d'accessibilitat interna, unitat urbanística,
centralitats administratives i coherència dels criteris definidors. La

proposta del grup de Convergència i Unió, presenta els millors
resultats respecte els criteris d'equilibri de població, especialment
en considerar la població resident potencial segons el Pla General
Metropolità. El potencial de 2.032.400 habitants pel municipi de
Barcelona pot ser reduït, però, per la gestió dels Plans Especials de
Reforma Interior en procés d'aprovació definitiu.

Si bé els resultats de la comparació de les dues propostes no són de
gaire entitat, l'avaluació d'altres propostes posibles ("Resultats de
la presentació pública i Dictamen final", Març 1982, pàg. 74) indica
que les propostes de nou Districtes cumpleixen millor el conjunt de
criteris considerats que les propostes amb un nombre superior de
Districtes. Els aspectes que menys satisfan els criteris considerats
són la grandària del Districte de l'Eixample de la proposta de l'Equip
de Govern i la redu'ida dimensió demogràfica del Districte de Les Corts
i el Districte Gràcia-Guinardó de la proposta del Grup de Convergència
i Unió.



AVALUACIÓ D'ALTERNATIVES. NUMERO D'ORDRE DE CADA PROPOSTA RESPECTE A CADA CRITERI.

CRITERIS

pRa>:£TES \D'AVALUACIÓ
D1C rüWíITZACIû\
EN DISTRICTES X.

CRITERIS TERRITORIALS DE RELACIONS HUMANES I D'UNITAT URBANISTICA CRITERIS D'EFICACIA DE LA GESTIÓ PÜBLICA CRITERI DE MSTTCCE PUNTUACIÓ I ORDRE FINAL

RELACIÓ ENTRE LA POBLACIÓ DEL DISTRICTE MES GRAN I LA DEL
MES PETIT

ACCESSI¬
BILITAT

INTERNA

PER

METRO

NOMBRE DE

DISTRIC¬
TES DINS
LES 3 UNI
TATS BAST
DUES DE
BARNA.

NOMBRE DE DISTRICTES QUE SUPEREN ELS
200.000 HABITANTS

CENTRALITATS
ADMINISTRATIVES
EXISTENTS I EN

PROJECTE

MXBRE POSSIBLE
DE DISTRICTES
APLICANT CERTS
CRITERIS

Total Centr. TOTAL

parc. CívicsAMB POBLACIÓ DE 1.981 AMB POBLACIONS POTENCIALS DEL
PLA GENERAL METROPOLITA

AMB POBLACIONS
DE 1.981

AMB POBLACIONS PO¬
TENCIALS DEL P.G.M.

TOTS ELS

DISTRICTES
EXCLOENT DI STRIC
TES EXTREMS

TOTS ELS
DISTRICTES

EXCLOENT DISTRIC¬
TES EXTREMS

1. Proposta Equip
Govern-83 1 2 2 3 2 1 1 2-3 1 1 16 1 17 (1«.)

2. ProDOsta C. i U. 2 1 1 1 3 3 2 1 2 2 18 2 20 (2!t)

3. Proposta Grup
• Popular 3 3 3 2 1 2 3 2-3 3 3 25 3 28 (38.)
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DEFINICIÓ DELS INDICADORS ( Coluincs J

POB 70 Tota) població 1970

POB 80 Total població 1980

CRE.PO. Index de crtixeient de la població.

S'obte a partir de:

Població 1980 x 100/Població 1970

NEN 70 Nens/10.000 habitants 1970. Es conside¬

ra la població de nens entre les «dats
d c 0 a 9 anys. Ve expresada en tants
per deu «il sobre la població total.

NEN 8 U Nens/ 1 0.000 habitants 1 980. Idem que la
variable- anterior referida a 1980.

CR.NEN. Index de creixement de nens, 1970-1980.
Valor en tants per deu mil 1980x100/ v a -

ior en tants per deu mil 1970-
VE 70 Vells/10.000 habitants 1970. Es conside¬

ra població vella aquella que supera
els 65 any. Ve extresada en 1 ants per
deu «il sobre la p o d 1 a ci ó total.

vi r, i ! Vell/10.000 habitants 1980. Ide« que :a
variable anterior fçri di a '980.

0ENS1 -

TURISH.

RAOICA.

EDIF .

VIVEN

Oensitat de població. Expressada en habi¬
tants per hectària.

Turisae/1000 habitants. Es calcula a

partir de: Turismes zona x 1000/habi-
tants zona. Dades de 1980.

Nombre d ' estab1 i mets dels tipus: Bancs,
caixes, Cias d'assegurances i comerç i n -

■obiliari. Dades del padró de radicació
de 1977.

Total d'edificis Cens de 1980

Total vivendes. Cens de 1980.
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COMISSIÓ CIUTADANA

La Comissió Ciutadana va nomenada per Decret de l'Al¬

caldia de 22 de juny de 1983. El mateix decret designava

l'Il.lm. Sr. Jordi Borja i Sebastià, com a President,i vocal

de la mateixa Comissió, l'Il.lm. Sr. Pau Cernuda i Barrios,

la Sra. Margarita Obiols i Llandrich, i dos representants dels

organismes i entitats següents:

Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la

Generalitat de Catalunya; Federació d'Associacions*-de Veïns;

Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya; Col·legi d'Advo¬

cats; Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Catalunya;

Col·legi d'Economistes de Catalunya; Amics de la Giutat; Socie¬

tat Catalana d'Ordenació del Territori; Cambra Oficial de Co¬

merç, Indústria i Nevegació de Barcelona; Fundació Jaume Bofill;

Institut Catòlic d'Estudis socials de Barcelona (ICESB); Col·le¬

gi Oficial d'Aparelladors i Arquitectes tàcnics de Barcelona,

A proposta del President i tal com autoritzava el De¬

cret de constitució, la Comissió va ampliar-se amb representants

d'altres organismes i entitats: Departament de Governació de la

Generalitat, Corporació Metropolitana de Barcelona, Col·legi

d'Enginyers de Camins, Canals i Ports, i amb les següents per¬

sona lita ts :

Anna Alabart; Joan Alemany; Enric Argullol; Joan Bus¬

quets; Josep M& CanalsJ Lluís Cantallops; Lluís Cassasas{Joa¬

quim Clusa; Graziel.la Costa; Josep Huertas i Claveria;Enric
Lluch i Martín; Ernest Maragall; Tomàs Póu; Carles Prieto;Manel

Ribas i Piera; Albert Serratosa; Manel Solà i Morales; Marçal

Tarragó; Mercà Tatjer i Jordi VallveMú.



Als membres de la Comissió ciutadana se'ls va lluirar

la documentació segtient:

- Dos documents amb les propostes de l'Bquip de Govern

(de setembre de 1983), inclosos en aquesta carpeta.
- Objectius de la Descentralització (resum dels progra¬

mes electorals).

- Proposta de CIU i Grup Popular.

-, Carpeta estadística i cartografia sobre Districtes i

barris de Barcelona.

- IrïXorme sobre la Descentralització territorial de fun

cions (Gabinet de Programació).
- Programa bàsic de descentralització.

S'han distribuït així mateix, les actes de totes les reunions

celebrades i els exemplars disponibles del volum "Resultats de

la presentació pública i Dictamen final-1982" (complement de

l'estudi Cassasas-Clusa de 1981).



EESUM DE LES DISCUSSIONS DE LA COMlSSlQ CIUTADANA

La Comissió Ciutadana va reunir-se per primera vegada

el 22 de setembre i va tornar a fer-ho els dies 6 i 20 d'oc¬

tubre. Finalment va tornar a ser convocada per al 17 de no—

vembre •

Cal fer constar, abans que tot, que la gran majoria de

membres de la Comissió han assistit a les reunions, o han excu

sat la seva absència, i han fet arribar d'alguna manera les se

ves opinions. A tots ells els agraïm la col·laboració.

Sense pretende- ferim resum exhaustiu i davant la im—

possibilitat material de reproduir les actes molt extenses,vol¬

dríem, però, recordar alguns dels suggeriments,preocupacions i

preses de posició que van palesar-se en el sí de la Comissió

Ciutadana.

1). Hi ha un acord general sobre les grans unitats ad¬

ministratives per la descentralització, però s'insisteix també

en arguments de caràcter històric i social per defensar la per¬

sonalitat dels barris. Es coincideix a distingir els Districtes

dels barris, i també que els districtes no han de trencar els

barris. Hi ha problemes concrets que tothom reconeix que són de

difícil solució com la integració dels barris de Montjuïc i la

Zona Franca (amb Ciutat Vella o amb Sants) , o la unió o separa¬

ció entre Sants, Les Corts. En canvi es coincideix a considerar

l'Eixample com una unitat. En general s'aprova la proposta basi
ca de Districtes: Ciutat vella, Eixample, Sarrià—Sant Gervasi,

Sants, Gràcia, Horta-Guinardó, Nord (Nou Barris-Turó de La Peira),
Sant Andreu i Sant Marti (Poble Nou-Clot-Besós ). Només hi ha di¬

versitat d'opinions en els casos citats de Les Corts i Montjuïc—
Zona Franca.
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2). Ea fan diverses propostes de modificació de límits,

especialment per part de la Federació d•Associacions de Veïns.
Gal dir que pràcticament totes les esmenes que van presentar-se

han estat recollides; Fort-Pius a l'Eixample (límit; Av.Meridià

na); Putxet a Sant Gervasi, tot el Camp de l1Arpa (fins a Pare

Claret) al Clot. (Vegeu modificacions de límits a l'informe de

la Ponància).

3). Es manifesta un gran interès per conèixer el contin¬

gut dels futurs Districtes (competències, funcions, recursos).

La distribució de dos documents (Objectius polítics de la Des—

centralització i Informe sobre la Descentralització de funcions)

sobre aquesta qüestió proporciona la informació necessària a

tots els membres de la Comissió Ciutadana. S'acorda fer una dis¬

cussió especifica.

4). La Comissió Ciutadana discuteix, així mateix, sobre

el nom i el número de cada Districte. S'està d'acord que tots -

els Districtes tinguin un nom significatiu, si és possible un de

sol, encara que poden haver-hi excepcions (p.ex; Sarrià-Sant Ger

vasi). Es manifesta també l'opinió que si els noms han d'ésser

conflictius, pot ser suficient numerar els Districtes. Cal dir -

que el llistat definitiu de noms que es presenta ara va ésser -

establert a la Comissió Ciutadana.

5). També hi ha un acord general a no fer canvis inneces

saris, és a dir, respectar sempre que sigui possible els límits
dels actuals Districtes. Així mateix s'accepta <1 criteri de -

l'equip de govern de mantenir, quan sigui possible, la numera—

ció actual, encara que també es considera convenient que hi hagi
una correspondència entre la correlació dels números i la conti¬

nuïtat física dels Districtes (com a París, per exemple). En la

proposta final s'ha procurat combinar els dos criteris.



6) També hi ha coincidència a assenyalar que els Dis¬

trictes són molt poc coneguts i que caldra fer una feina im—

portant d'informació i popularització dels Districtes.

7) Sobre el futur dels Districtes s'apunten, entre al¬

tres, les següents idees:

-Sis futurs Districtes podrien estar representats al

Consell Metropolità, conjuntament amb els municipis de l'Enti¬

tat Metropolitana.

-En algun cas podria ser convenient, d'ací 5 o 10 anys

dividir un Districte que resulti molt gran o que hagi crescut

molt (proposta d'algunes associacions de veïns); o es pot pre¬

veure també la possibilitat d'unificar els Districtes del cen¬

tre de Barcelona (la "city") i d'augmentar paral·lelament l'au

tonomia dels altres Districtes (opinió de la Presidència).

—La Carta Municipal ha d'ésser el marc político—jurídi
definitiu de la Descentralització de Barcelona.



APORTACIÓ DE LLUÍS GASA53AS (x)

Les característiques fonamentals de la proposta que

vern fer el 1981-82 es recolza en els principis socials,ter

ritorials i administratius següents:

-Assegurar que els districtes resultants seguin àm¬

bits significatius de vida col·lectiva i que s'ajustin a les

escales socials de relació.

-Afavorir els aspectes centrals dels serveis, dels

equipaments i de les fites urbanes, recollint tota la proble

màtica de les necessitats urbanes.

-Tenir un sistema senzill i clar de presa de deci—

sions polítiques i administratives.

-Disposar d'unitats administratives i de gestió com¬

pletes amb l'adequada dotació tècnica i de personal, al cost

més baix possible.

Aquests principis havien de confirmar els objectius

polítics indispensables que, en una proposta d'organització

territorial i de descentralització, són els següents:

-Assegurar al ciutadà una participació més directa en

les decisions col·lectives.

-Permetre que les funcions i decisions que es puguin

realitzar a un nivell político-administratiu inferior no s'ha

gin de decidir a un nivell superior.

-Dotar els organismes descentralitzats amb la necessà

ria capacitat política, administrativa i econòmica per inci—
dir en la qualitat de vida del seu entorn, facilitant la inte

gració social i territorial.

(x) Autor, amb Joaquim Clusa, de l'estudi "L'organització territorial i administrativa de Barcelona.
Funcions i àmbit de descentralització"(1981 ).



-Afavorir les comunitats d'interessos i la solidaritat

ciutadana.

De tot el treball realitzat i de l'avaluació de les -

diferents propostes, els autors en van treure unes conclusions,

entre les que cal destacar:

-Manteniment dels 200.000 habitants com a població mí¬

nima desitjable de cada Districte, sempre i quan no es presen¬

tin característiques especial de centralitat o preponderància
d'usos no residencials.

-Constatació dels vincles generats entre determinades

entitats cíviques de diversos Districtes durant els anys de

funcionament dels Consells i de les Oficines de Districtes.

-Consideració de que els Districtes que comprenen Ciu¬

tat Vella i Raval; Fixampíe Central i Sant Antoni; Sarrià, Pe-

dralbes i Sant Gervasi; i Les Corts i Sants, racionalitzen i -

milloren la divisió actual i constitueixen unitats urbanísti—

ques i socials ben definides i operatives.

-Manteniment de l'adscripció de Poble Sec a la Ciutat

Vella i Raval i de Zona Franca, Port i Font de la Guatlla-Mont

juic al conjunt de Sants-les Corts, que és l'alternativa que -

millor evita el seu aïllament urbanístic i social.

-Creació de la unitat de Nou Barris i Vilapiscina com

a resultat de constatar el feble potencial residencial de Nou

Barris i l'aïllament consegüent.

-Manteniment de l'organització territorial de nou dis¬

trictes com la més adient a la realitat urbana de la ciutat de

Barcelona i a la gestió dels serveis públics, considerant els

Districtes proposats com a unitats territorials adequades a les
necessitats de gestió pública, per l'augment de l'eficàcia i -

per la facilitat de resoldre els problemes dins dels mateixos

àmbits on han estat generats.
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-Recomanar que s'atribueixi un nom a cada Districte, a

ésser possible que sigui el d'una entitat territorial rellevant

que hi sigui inclosa.

La proposta de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Bar

celona recull la majoria de les condicions exposades fins ara.

Recull la idea de nou districtes municipals; la de la no frag¬

mentació de cap barriada en diversos districtes; uneix la mun¬

tanya de Montjuïc, en raó de la presència d'equipaments de ca¬

ràcter urbà, en el districte que inclou els grans centres de -

decisió municipal; mante la unió de les Gorts-Sants-barriades

de Zona Franca, en un intent de cohesionar la part sudoest de

la ciutat; matisa, més que cap altra proposta, els detalls cor¬

responents a límits precisos dels nous districtes, etc. Es per

això, que els autors de les obres esmentades al començament, -

consideren que la proposta de l'Equip de Govern és acceptable,
tot i que siguin notables algunes de les diferències que pre—

senta respecta a la proposta que ells han formulat. Ara bé,for¬
mulada l'avaluació d'alternatives entre les propostes que en

aquest moment s'estan discutint (de l'Equip de Govern, de CIU i
del Grup Popular;, els resultats atorguen a la de l'Equip de

Govern la millor qualificació total, ja que segueix amb molta

més esactitud els criteris que, al llarg de tota la discussió,
han estat considerats indispensables.
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-Recomanar que a*atribueixi un nom a cada Districte, a

ésser possible que sigui el d'una entitat territorial rellevant
que hi sigui inclosa.

La proposta de l'Equip de Govern de l'Ajuntament de Bar
celona recull la majoria de les condicions exposades fins ara.

Recull la idea de nou districtes municipals; la de la no frag¬

mentació de cap barriada en diversos districtes; uneix la mun¬

tanya de Montjuïc, en raó de la presència d'equipaments de ca¬

ràcter urbà, en el districte que inclou els grans centres de -

decisió municipal; mante la unió de les Gorts-Sants-barriades

de '¿ona Franca, en un intent de cohesionar la part sudoest de
la ciutat; matisa, més que cap altra proposta, els detalls cor¬

responents a límits precisos dels nous districtes, etc. Es per

això, que els autors de les obres esmentades al començament, -

consideren que la proposta de l'Equip de Govern és acceptable,

tot i que siguin notables algunes de les diferències que pre—

senta respecta a la proposta que ells han formulat. Ara bé,for¬

mulada l'avaluació d'alternatives entre les propostes que en

aquest moment s'estan discutint (de l'Equip de Govern, de CIU i

del Grup Popular}, els resultats atorguen a la de l'Equip de

Govern la millor qualificació total, ja que segueix amb molta

més esactitud els criteris que, al llarg de tota la discussió,
•

han estat considerats indispensables.



COMUNICACIÓ DE LA FAVB A LA C0HI3SI0 CIUTADANA (x)

Octubre-Q5 «

L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL A BARCELONA

CONSIDERACIONS BASIQUES.

La descentralització al municipi de Barcelona, ha de ser
un procés orientat a aconseguir unes noves unitats administrati¬
ves de caràcter municipal, que pugui ser comparable als actuals
municipis de l'entorn, és a dir, de l'Àrea Metropolitana.

Aquestes unitats, en principi anomenades Districtes, h*?u
rien de ser regides per Consells Municipals elegits directament""
pel veïnat respectiu, i amb competències similars a les de qualse
vol municipi, malgrat que en l'exercici d'aquestes competències,^
necessàriament incideixi el fet metropolità, la qual cosa exigirà
l'existència d'un organisme metropolità de caràcter federatiu,que
no sols englobi els esmentats districtes, sinó també el conjunt -

dels municipis de l'Area.
DELIMITACIÓ DELS NOUS DISTRICTES

En relació a la grandària d'aquestes noves unitats, es
poden considerar diversos condicionaments:

a) L'estat actual, a nivell tecnològic i organitzatiu, de
les diverses unitats de prestació de serveis (.ensenyament, sanitat
bombers, neteja...), que comporta uns òptims de població a atendre
òptims que són diferents en cada cas, però que a partir de diver—
ses experiències en d'altres casos similars arreu del món,es con¬
creten en agrupaments de població d'entre 100.000 i 300.000 habi¬
tants .

b)E1 volum de població no pot considerar—se aïlladament;
cal interrelacionar-lo amb l'extensió i condicionaments geogrà¬
fics, amb factors històrics, culturals i sociològics, així com amb
d'altres condicionants com són l'accessibilitat interna i externa,
la trama urbana, etc...

c) Gal considerar també les previsions de variació de po¬
blació, la planificació i futures actuacions urbanístiques,1'exis
tència o previsió de grans espais lliures d'edificació, la xarxa-
viària, etc...

d) Finalment cal considerar els costos econòmics, socials
i administratius a curt i a llarg termini. Sembla evident que a -

termini i sobretot çer l'inici del procés, aquests costos sónmés grans quan més gran es el nombre de noves unitats administra¬
tives a crear.

(x) Alguns punts han estat resumits per tal d'evitar repeticions amb altres textos.
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LA PARTICIPACIÓ

A l'hora d'estructurar una nova administració munici¬
pal cal tenir en especial consideració el dret del veïnat a -
la participació i fiscalització de la política municipal.

És evident que les unitats de participació difícilment
coincideixen en població i extensió, amb les unitats adminis¬
tratives, i que en tot cas, cadascuna d'aquestes n'hà"arà de
contenir algunes d'aquelles, que en general no superen els
60.000 habitants, encara que no en un nombre exaessiu, la qual
cosa dificultaria o complicaria el procés de participació.

Per altra part, l'Administració haurà de respondre a
aquesta situació, en primer lloc descentralitzant al màxim la
seva activitat i prestacions en el sí de cada districte, i -
també facilitant als barris instruments d'informació i consul
ta, suficientment propers al veïnat. Tot això implica que les
seus dels nous districtes disposin de bona centralitat i accés
sibilitat, endemés d'oficines o instal·lacions similars a cada
barri o unitat de participació.

EL HiOGES PE DESCENTRALITZACIÓ

Tenint en compte els criteris enunciats als apartats
anteriors, considerem que la descentralització al municipi de
Barcelona no pot ser plantejada com l'aplicació puntual d'una
sèrie de mesures de caràcter tancat. Contràriament considerem
que la descentralització s'ha d'entendre com un procés que ha
de permetre conciliar els objectius finals desitjables,amb les
no gaire bones condicions polítiques i administratives de par
tida, alhora gue permeti també anar introduint factors correc¬
tors amb el mínim possible de distorsionamenta.

Aquest procés ha d'ésser al llarg d'un període de temps
relativament dilatat, que comenci amb la implantació d'un nom¬
bre reduït d'unitats administratives, tot endegant un programade transferències que permeti una progressiva ampliació de com
petències en la mida que es consoliden les ja transferides, i~~
en la mida, també, que les noves formes i continguts adminis—
tratius assoleixin els nivells desitjables d'eficàcia, descen¬tralització i participació veïnal.

A l'hora de determinar els abastaments poblacionals i
territorials de les unitats inicials, cal tenir en compte,queles més grosses i a través d'un procés paral·lel de descentra¬lització interna, puguin —en acabar—se el proc js general— re¬sultar dividides en unitats més' petites, de manera que al fi¬nal s'arribi a un nombre total d'unitats superior, que d'acordamb éLs nostres criteris resultaria més adequat a les finalitats
que es persegueixen.
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ELS BARRIS I LES DELIMITAGION3 DELS HOUS DISTRICTES

Després de les diverses reunions fetes amb representants
de diverses Associacions de Veïns, la FAVB vol fer una sèrie de
consideracions en relació a l'assignacio de barris i de les se¬
ves delimitacions. Aquestes consideracions no poden, en cap cas,
ser enteses com una nova proposta de divisió en Districtes, en¬
cara que, evidentment, poden condicionar i modificar les diver¬
ses propostes existents.

LIMITS DE BARRIS

Insistim que, en general, es respectin les delimitacions
dels barris ja definides. En concrets

Fort-PiuS No creiem que el c/.de Ribes sigui el seu lí¬
mit inferior; aquest límit el constitueix 1'Av.Meridiana.

Clot-Gamn de l'Arna^ El límit superior es el c/.P.Cla¬
ret i no el c/Presser.

Sant Gervasio Da partició que es fa d'aquest barri no
respecta la seva unitat i destrueix el sector del Putxet.

Les Corts î Recolzaríem,en part. la reivindicació d'aquest
barri a recuperar els seus límits histories per sobre de la Dia¬
gonal, de manera que la Zona Universitària quedés sencera dintre
del barri de Les Corts.

LLIGAMS D'AFINITAT DELS BARRIS

S'han discutit també els estats de relació entre diversos
barris, la qual cosa ens dóna una sèrie d'agrupacions de barris,
que en cap cas volem que sigui interpretat com a proposta de Dis¬
trictes. Es tracta simplement de relacionar una sèrie de barris -

que a través de l'opinió expressada per les AA.VV. respectives,
desitjarien ser assignats al mateix districte, sense que això im¬
pliqui exclusió d'altres barris que puguin ser-hi inclosos.
Aquestes agrupacions són:
BARRI D DE MONTJUÏC : Poble Sec, Font de la Guatlla, Polvorí, C'an
Clos, Port, Habitatges SEAT, Zona Franca i Muntanya de Montjuïc.
BARRIS D'HORTA (Martí Oodolar): Sant Genis, Taixonera, Montbau,
Pg.Vall Hebró, Horta, La Clota, Carmel i Font d'en Fargas.

BARRIS AFINS A GRACIA : Gràcia, La Salut, Vallcarca i Penitents.
BARRIS DE L'EIXAMPLE: Sant Antoni, Esquerra de l'Eixample,Dreta
Eixample i Fort Pio.
BARRIS AFINS A BARCELONA VELLA: El Raval, Ciutat Vella,Barcelone-
ta i Parc.

BARRIS DE SANT MARTI: Clot,Camp de l'Arpa, Sant Martí-Verneda Po¬
ble Nou i Barri del Be36s.

FEDERACIÓ D'ASSOCIACIONS DE VEINS
DE BARCELONA

NOTA: Veure apartat 5 de la carpeta (plànols)
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IHÏSODUCC I O

Aquest plec conté un conjunt de documents destinats

a proporcionar elements d'informació i de reflexió sobre la

divisió territorial de Barcelona, i que d'alguna manera han

estat tinguts- en compte pels autors.

Primer hi ha un text de L.Casassas, en el qual es re

sum la història de les divisions administratives de la ciu¬

tat. Aquest text s'ha de llegir acompanyat del plànol "Antics

Municipis", i els tres de "Districtes Municipals" (fins 1924,

1924-49, 1950-83).

El lector trobarà tot seguit un conjunt de dades per

barris(50) que li permetran d'analitzar la composició dels -

Districtes proposats i avaluar els canvis que consideri con¬

venients. Aquests 50 barris tenen el seu origen en els 33

que s'han fet servir els darrers anys (Estadística Municipal,
Federació d'Associacions de Veïns), i que en alguns casos

s'han subdividit, car eren suma de barris (Nou Barris, Gants-
Les Corts, etc.) Aquestes dades estadístiques van acompanya—

des d'un plànol. També s'inclou el plànol amb les barriades -

que va establir la Federació d'Associació de Veïns (1980), a

partir d'una proposta d'Anna Alabart, i que ha estat un moment

principal de la història recent de la divisió territorial de
(D

Barcelona.

(plànols)
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Hem demanat a diferents àrees i serveis de l'Ajunta¬

ment que ens expliquessin la seva organització territorial,

quan la tinguin, i la consideració que els mereix la divisió
en Districtes. ïïn algunes àrees l'adequació dels Districtes

és relativament fàcil, com els Serveis Socials. ïïn altres,les

característiques del territori -Planejament urbanístic- o el

cost del Servei -Neteja- condicionants decisius que s'han de

tenir en compte si es vol evitar que la descentralització re¬

sulti poc operativa o molt cara. Publiquem notes dels tres

casos i dos plànols, àrees de Planejament urbanístic i uni—

tats territorials de Netejal ^Hem renunciat, en canvi, a pu—

blicar un plànol de xarxa viària bàsica per dificultats tèc¬

niques de reproducció i perquè hem comprovat que,en general,

la xarxa viària condiciona poc la divisió territorial a Bar¬

celona, les comunicacions principals i les vies-frontera són

prou conegudes i visibles i els projectes en curs poden can¬

viar algunes situacions (p.exemple' Meridiana, continuació

xarxa Cerdà cap a Poble Nou, Cinturó litoral, etc.), També in
cluim una nota sobre la desconcentració de Bombers,

Finalment publiquem una nota i el plànol correspo—
(D

nent sobre el valor del sòl a Barcelona, a partir de la pro

posta de valors de repercussió en procés d'aprovació. Hem

considerat que és un indicador interessant per analitzar

l'homogeneïtat i l'heterogeneïtat social i de qualitat urba

na dels Districtes.

Aquest plec, que conté fonamentalment informació es

tadística i cartogràfica, ha estat possible gràcies al tre¬

ball i a la competència de Josep M& Canals i ÏÏrnest Maragall,
i dels equips del Bla de la Ciutat i d'Estadística Municipal.

(1) Veure apartat 5 de la carpeta (plànols)
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DISTRICTES MUNICIPALS A BARCELONA

Quan Barcelona, un cop enderrocades les muralles (1954) inicià
la seva espectacular expansió pel Pla, comptava amb 183.787 habi¬
tants. Rodejaven el Pla una sèrie de pobles, bàsicament agraris
(Sants, les Corts, Sarrià, Sant Gervasi,' Gràcia, Horta, Sant Andreu
i Sant Martí), en alguns dels quals havia començat, també, la implan
tació industrial. En total, aquests pobles comptaven amb 50.690 ha
bitants.

El dia 24 d'abril de 1897, Barcelona anexà els pobles del Pla,

excepta Horta, que ho fou en 1904, i Sarrià, que ho fou el 1921. No

sempre s'estengué la necessitat de l'anexió ni s'aprovà la forma,
sovint força irregular, amb que foren dutes a terme, repetint-se les

protestes, resistències i els descontentaments.

El 1878, l'Ajuntament de Barcelona havia procedit a la primera
divisió moderna de la Ciutat en deu Districtes i cinquanta tres bar
ris. Als Districtes, hom els donà un nom, referit a algun edifici

important que es trobava en la demarcació. Així, aparegueren els
Districtes de Llotja, de la Universitat, de les Bressanes, de la

Concepció, de l'Hospital ...

Després de les anexions, l'any 1897, l'Ajuntament procedí a una

nova distribució dels Districtes, per adaptarà-los a la nova confi¬
guració del terme. Es mantingué, però, el nombre de deu i es supri
miren els noms, atorgant, a cada Districte un número (de 1·1 al 10).

Posteriorment, hi hagué d'altres agregacions: tal com s'acaba
de dir, el 1904 s*anexà Horta i el seu raval de Vallcarca; el 1921,
Sarrià; després, Vallvidrera i part de Sant Bartomeu de la Quadra,
el tros de Santa Coloma situat a la dreta del riu Besòs, la Marina
de l'Hospitalet, que va de Montjuïc al riu Llobregat, part davall
de la prolongació de la Gran Via ... Aquestes agregacions provoca

ren alguns retocs en la distribució dels Districtes municipals, pe

rò es continuà mantenint el nombre de deu i les variacions no foren

massa importants.

Quan, després de la guerra civil, començaren les grans onades
immigratòries i s'inicià el desenvolupament industrial accelerat

que caracteritzà aquella etapa de postguerra, la ciutat de Barce-
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lona començà a expandir-se cap als limits del terme. Semblà que

el creixement de la ciutat anava a emprendre dues direccions prin
cipals (N i NW) que havien de configurar la morfologia futura de
Barcelona. Per això, el Plenari, el dia 22 de març del 1949, cte
cidi crear dos districtes nous, tot mantenint, en línies generals,
els trets principals de la divisió vigent. Formaren el Districte

XI, el sector de les Corts, la part alta de l'esquerra de l'Eixam
ple i la part baixa de Pedralbes. Constituïren el Districte XII
la barriada de la Sagrada Família, el Guinardó, el Carmel i tots
els territoris de la Vall d'Hebron.

Més endavant, tingaren lloc algunes modificacions petites i
rectificacions de límits, que no alteraren substancialment al mapa
desi Districtes. Foren modificacions que, principalment, obeiren
al fet de que l'assentament poblacional seguí direccions noves,

diferents a les previstes, i a que es produí de forma caòtica.

L'expansió dels barris del Nord de la Ciutat, on es concentrà

un contingent important de població principalment obrera que mani¬
festà un desig de participació major i de gestió directa dels seus

afers, portaren a 1'Ajuntament, l'any 1979, després de les prime¬
res eleccions democràtiques, a dividir el Districte IX en dos sec

tors, que quedaren separats per la barrera important de la Meri¬
diana. Foren els anomenats Districte (Nord), amb els Nou Barris
i Porta, i el Districte IX (Sud), amb el sector de Sant Andreu del
Palomar i barris adjacents. I aquesta és la divisió que continua
vigent, fins ara.

Per tant, hom pot dir que, des del 1949, la divisió de Barce
lona en Districtes ha permanescut invariada (prop de 35 anys) i
que, de fet, la seva estructura bàsica continua essent la del 1897
(més de 86 anys) tot i els canvis enormes experimentats, tant en
la morfologia urbana com en l'administració.

Segons el Cens del 1981, Barcelona compta amb una població de
1.754.579 habitants. Per tant, de de l'enderroc de les muralles
ha crescut més del 850$, que vol dir un augment, en xifres absolu
tes de 1.570.792 habitants. Vol dir que, des del moment en que
acabaren les anexions, la creixença de Barcelona ha representat
un 147$, o sigui, wn xifres absolutes, un augment de 1.044.244
habitants.

Hom ja pot comprendre qe al citat increment poblacional, a

l'expansió de la superfície edificada i a l'expansió de les fun
cions i dels serveis municipals ha correspost una diversificació

d'organismes de l'administració municipal o estatal i que aques-



4-5

ta, per a la seva gestió més eficaç, ha hagut de procedir a di¬
vidir la ciutat en les entitats territorials que els semblaven
més addients, prescindint, moltes vegades, de la divisió en dis
trictes municipals, al tenir en compte, a voltes, només les prò
pies i exclusives necessitats. L'encavalcament resultant de
tantes divisions politico-administratives diferents; 1'existèn¬
cia, de fet, de tretze districtes municipals amb dificultats
d'implantació, ha estat una font de problemes de funcionament,
ha estat una font de complicacions en les relacions entre els
organismes públics i en la cguantificació de diverses dades esta

distiques i lia estat un motiu de confusió pel ciutadà que, ara,

no pot identificar una única i comuna divisió territorial que

ens parla de districtes. Com a exemple del que s'acaba de dir,
es poden citar els disset districtes de la Policia Nacional i
de les Comissaries; els trenta set districtes del Servei de Cor

reus; les tretze zones del Registre de la Propietat; les dotze
zones de Contribució, molt diferents als Districtes; les tretze
àrees d'actuació dels Jutjats Municipals ...

Sembla que no cal insistir en el fet de que el creixement

poblacional experimentat per Barcelona i el seu repartiment ter
ritorial no s'efectuaren respectant els termes dels antics muni

cipis del Pla. Això ha fet que, per molts retocs que els cal¬
gués fer, no es pot defensar el considerar els dits termes com

a nous Districtes municipals, tot i que s'ha de reconèixer que

entre alguns dels seus vells residents segueix latent una aspi
ració vers una més àmplia autonomia que servís per reparar la

forma, sovint arbitrària, en que foren fetes algunes de les a-

gregacioas.

Però, la irregularitat del dit creixement poblacional i
de l'expansió urbana ha portat a una situació que complicaria
el restabliment de les antigues autonomies si el que es volia
assolir era una eficàcia més gran i una major representivitat
de les situacions socials actuals: el vell terme de Sant Mar¬

tí, per ejemple, arribava al Carmel; el de Sant Andreu, arriba
va als voltants de la Plaça d'Eivissa; el d'Horta, a través del
seu raval de Vallcarca, a l'actual avinguda de la República Ar

gentina, etc.

També resulta il·lustratiu comparar les poblacions que tenien
els dits municipis al moment de l'anexió, amb el nombre d'ha¬
bitants que actualment ocupen els termes històrics dels pobles
del Pla:
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$ del del
Municipi Cens del 1887 total Cens del 1981 total

Barcelona 272.481 67,2 418.000 23,9
Les Corts 4.811 1,2 92.000 5,3
Gràcia 45.042 11,1 82.800 4,7
Horta 3.437 0,8 155.400 8,9
Sant Andreu del P. 14.971 3,7 296.100 16,9
St. Gervasi de C. 8.206 2,0 106.400 6,1
Sant Martí de P. 32.695 8,0 430.000 24,5
Sants 19.105 4,7 116.300 6,6
Sarrià 4.630 1,1 55.200 3,1

405.378 1.752.200

Finalment, cal remarcar que, avui, Barcelona constitueix el
centre d'una aglomeració metropolitana que agrupa prop de quatre
milions d'habitants. Necessàriament, l'organització en Districtes

Municipals ha de tendir, cada cop més, a estructurar ordenadament
tot l'entorn metropolità. Les velles i, a vegades, entranyables
divisions han perdut operativitat i representativitat i han esde¬

vingut obsoletes i gens útils.

LLUÍS CASASSAS

7.II.83

NOTA: Veure apartat de la carpeta (plànols)
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47 TRINITAT NOVA 13193 9395 71 1460 978 66 609 1178 193 409 272 267 2965
48 TRINITAT VELLA 9012 10008 111 2046 1911 93 565 717 126 94 244 2 613 3200
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DELEGACIÓ DE SERVEIS D'URBANISME

DIRECCIÓ DE SERVEIS DE
PLANEJAMENT URBANÍSTIC

NOVA DIVISIÓ TERRITORIAL DEL TERME MUNICIPAL DE BARCELONA

(Planejament urbanístic i divisió territorial)

En la mesura que els temes de planejament puguin influir
i acotar la divisió territorial, aquests Serveis han superposat
sobre els precintes actuals de Planejament, la Nova Divisió i

els Districtes Vigents. Aquesta tasca s'expressa en el plànol ad

junt i es poden afirmar d'una primera lectura les següents consti

deracions:

a) La coincidència per inclusió de la Nova Divisió
respecte els Plans Especials en curs en les zones d'edifi
cació molt consolidada: vegis per exemple l'antic Casc

amurallat, la Barceloneta, Sants-Hostafrancs, Gràcia,
Carmel...

b) Es constata també una major identificació de ies
linees divisòries amb límits geogràfics existents o amb

grans elements d'infraestructura de la ciutat: criteri

coincident amb la major part dels treballs d'estudi i/o
planejament urbà en curs. Al tractar-se d'elements gene¬

rals de la ciutat sembla lògic que la discusió pot involu
crar més d'un àmbit territorial. També metodològicament
podrà permetre re-fer els límits tradicionals fent compa¬

tible el mantenir senceres unitats estadístiques d'escaia
molt desagregada.

c) Per altra banda la identificació amb unitats urba¬

nes clares de Barcelona (Ex. Barris vells centrals, Eixam-

ple i Fragments Sectorials de la Corona Residencial) que
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PLANEJAMENT URBANÍSTIC

en resulta d'aquesta proposta, sembla adient des del

punt de vista del seu planejament, doncs si bé poden
incloure subàrees socialment diferenciades acostumen

a reclamar processos de tractament urbanístic i d ' a c

tuació urbanitzadora específics per a cada sector.
Semblaria oportú des del planejament i actuació urba
nístics recolzar l'èmfasi en que la Divisió defineixi
unitats urbanes clares encara que puguin significar

àrees no idèntiques en termes superficials o de pobla
ció, i que fins i tot incorporin de forma sencera nu

elis històrics tradicionals.

d) En el procés d'ajust dels límits amb una in¬

cidència menor s'ha de suggerir es consideri si el
límit de la nova Àrea 1 ha de passar pel carrer Mèxic

per incorporar tot el recinte Firal. En relació al
dibuix de la Divisió en la vessant de Collcerola i

en concret el límit entre 3 i 8,potser caldria ajus¬
tar el límit fins el fons de la vall la qual cosa

implica una traslació d'uns 40 metres en el punt
màxim.

En conseqüència es pot assenyalar que la Divisió en

estudi resulta compatible amb l'estructura definida pel

Planejament en curs.

Barcelona, 21 d'octubre de 1983

NOT4: *'eure apartat 5 de la carpeta (plànols)
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Unitat de Neteja

NOTA SOBRE LA SECTORIALITZACI0 DELS SERVEIS DE NETEJA

En el mes de gener de 1982, desenvolupant la reestructuració de l'or

ganigrama de la Unitat de la Neteja aprovada el mes de juliol de 1981 i d'acord
amb el Pla de Neteja 1982-&3, va procedir-se a sectoritzar el Servei d'Inspec_
ció i Promoció de la Neteja creant ó zones a la ciutat.

A la memòria d'activitats 1978-81 deiem:

"a) Sectorialització. L"experiòncia mostra que bona part dels serveis
de neteja poden optimitzar - se millorant l'adequació entre els mitjans de pro¬

ducció emprats i les condicions del sector en el qual s'utilitzen. Això suposa

estructurar la ciutat en sectors, en el marc dels quals poder organitzar els

serveis. En aquesta línia s'han creat 6 zones de neteja, cada una de les quals
és l'agrupació de Districtes actuals: (II i VII), (III i XI), IV, V i VI), (I i X),
VIII i XII) i (IX Nord i IX Sud), en la perspectiva d'adapta r-le s a la nova orga¬

nització administrativa de la ciutat. En una primera fase s'ha sectorialitzat

el servei d'Inspecció i s'ha posat a disposició de cada cap de zona una brigada

pe r a emergències i actuacions especials. "

L'experiència d'aquests quasi dos anys ha estat molt positiva: hem

augmentat notablement el coneixement de la realitat dels Districtes i la capa¬

citat de resposta àgil, hem establert un mecanisme de relació directa i conti_
nuada amb els Consells de Districte i hem assajat favorablement una forma de

control i direcció descentralitzada del servei.

L'orientació cap al futur passa per incrementar les competències i do¬

tacions a les ordres dels caps de zona en la línia de descentralitzar plenament

els serveis de neteja viària, llevat dels serveis especials (mobles, animals

morts, . . . ) i de la neteja dels grans eixos de comunicació (Diagonal, Gran

Via, Cinturons de Ronda, Meridiana, . . . ) que en molts casos cal tractar uni¬

tàriament. La qüestió a plantejar-se, doncs, no és la conveniència de descen¬

tralitzar els serveis de neteja sinó la d'analitzar quin és l'àmbit adequat de
de scentralització.
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L"experiència desenvolupada fins ara i les experiències internacionals
que coneixem semblen aconsellar que les unitats adequades se situen a l'en¬
torn dels 300. 000 habitants. Unitats inferiors dificulten la possibilitat de do¬

tar de mitjans propis i suficients a cada una, forçant-les a compartir dota¬
cions, situació no desitjable pels problemes de coordinació i selecció de pri¬
oritats que comporta.

És evident, d'altra banda, que certes funcions: inspecció, neteja de
solars, instal·lació de papereres, brigades especials, servei d'actuació im¬
mediata poden organitzar - se en àmbits més reduïts (200. 000 habitants) i per

tant adequar-se a l'estructura de 9 districtes.

En aquests moments està convocat un Concurs Internacional d'Idees
sobre la neteja de Barcelona, que es fallarà a finals de desembre, en el qual
els concursants hauran de fer propostes sobre els àmbits adequats de deseen
tralització del servei i les formes de gestió. S'ha facilitat a tots els partici¬

pants la proposta d'organització administrativa en 9 districtes, sobre la qual
exposaran els seus criteris.

Barcelona, 4 de novembre de 1983.

NOTA: Veure apartat 5 de la carpeta (plànols)



DIRECCIÓ SUPERIOR DELS

SERVEIS SOCIALS DE ZONA

PROPOSTA DE MODIFICACIÓ D'ORGANIGRAMA.

L'organigrama actualment vigent a l'Area, va ser aprovat el 13 de
Novembre 81. Durant aquest période,ha demostrat un acoplament molt ajus

tat a la realitat del treball a desenvolupar; aixi mateix es mostra efi-
cac devant l'ultima etapa en el procés de descentralització.

La proposta de modifiació s'encamina exclusivament a augmentar i
reordenar, dins la Direcció Superior de Serveis Socials de Zona,el nom¬

bre de Zones axistents. Dos raons avalan la proposta :

- actualment, es a dir, a 30-IX-83, ja funcionem amb 9 zones.

- acoplament, el mes ajustat possible, al nombre de Regidors i
Consells de Districte actualment en funcionament.

Es cert que l'estructuració definitiva de la Ciutat de Barcelona

encara no s'ha produït, pero si tenim ja un perfil bastant ajustat.
Les 9 zones que actualment funcionen coincideixen amb aquest perfil.
En algunes zones s'hi afegiran barris, en d'altres en perderán, o amb¬
dues coses a la vegada, pero en casi tots els casos (llevat l'interro¬

gant del XI i III ) coincidiran una zona, un districte.

Es important, per culminar correctament aquest procés de descen¬
tralització dintre dels propers 3 anys, funcionar amb l'aprovació ofi¬
cial del nou organigrama.

Aquest quedaria constituit per 9 zones.

1 - Casc Antic Dte. I - V Organigrama anterior

2 - Sants-Zona Franca Dte. II - VII II II

3 - Sarria - Les Corts Dte. Ill - XI Organigrama nou

4 - Eixample Dte. IV - VI II M

5 - Gracia Dte. VIII II *

6 - Nou Barris Dte. IX-N. Organigrama anterior

7 - Sagrera-St.Andreu Dte. IX-S. Organigrama nou

8 - Poble Nou-Clot-Besos Dte. X. Organigrama anterior

9 - Guinardo-Carmel Dte. XII. II li
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Servei d'Extinció d'Incendis i
Salvaments

PROJECTE DE DESCONCENTRACIO DEL SERVEI D'EXTINCIÓ D'INCENDIS

I SALVAMENTS

Objectiu.- Aconseguir que el temps de desplaçament al lloc d'un
sinistre es pugui efectuar segons els paràmetres regis
trats en el mètode STADLER, acceptat en general a tota
Europa, que estableixen un temps màxim de resposta, de
vuit minuts a zones urbanes.

Mit jans.- Desconcentrar efectius presents i futurs, de persona.1
i material, posar-los en parcs estratègicament ubicats
en funció de les vies de comunicació i de índex de
sinistres de la zona. En determinades circumstàncies
en alguns d'aquests parcs hi caldran característiques
diferenciades de material, en funció de l'especialitza
ció d'indústries, edificis singulars, zones forestals
o marítimes.

Descrioció de zones.-

- Barcelona Vella. Parc amb la funció fonamental de cu
brir la zona antiga de Barcelona, utilitzant-hi vehi¬
cles de primera intervenció maniobreras i capaços de sub
ministrar aigua a pressió i caudal suficients alimeû
tant-se de boques de xarxa pública o d'autotancs grans.
L'esmentat parc podrà col·laborar amb el parc de la Zo
na Franca en les intervencions del Port.

- Gràcia. Similars característiques a l'anterior.
- Zona de Vista Rica, Zona de la Vall d'Hebron i Zona de

la Ciutat Meridiana." Aquests parcs cobriran, a més a
més de les zones urbanes més properes, la zona forestal
de Collcerola, que correspon a Barcelona i les zones
que ens són asignades per la Corporació Metropolitana.

- Zona del Barri del Bon Pastor. Parc amb la finalitat
de cobrir tot l'àmbit del Polígon Industrial del Besòs
i la zona d'alta densitat i carrers estrets del Barri
del Bon Pastor, i per això disposarà de vehicles anàlegs
als dels parcs de Barcelona Vella i de Gràcia.

NOTA: Veure apartat 5 de la carpeta (plànols)
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PROPOSTA DE NOVA DIVISIÓ TERRITORIAL EN DISTRICTES I
PLÀNOL DE VALORS DE REPERGUSIÓ DEL SOL (TRIENI 1984-86)

Entenem per valor de repercusió el que resulta atribuible
al m2 de sbl en les transmissions inmobiliaries amb fins
de nova edificació, tenint en compte el màxim aprofita¬
ment permès per les normes urbanístiques vigents. El
plànol de valori1surt de la determinació de sectors amb
caractéristiques i qualitats homogènies on es pot aplicar
un mateix preu de repercusió del sbl respecte al m2 de
sostre edificat.

La distribució del valor del sbl al terme municipal es

un bon element de contrast respecte de la proposta de di¬
visió territorial en Districtes, en la mida que dóna una

imatge relativament ajustada de quines preferències es

manifesten per la localització d'usos residencials, co¬

mercials o industrials.

Per aquests fins es prenen com element de referència els

valors de repercusió, en tràmit d'aprovació definitiva, que
durant el trieni 84-86 hauran de servir de base per 1'apii
cació dels arbitris municipals que graven la propietat dels
solars i l'increment de valor dels terrenys.

Es consideren els sectors amb valor bàsic equivalent sen¬

se incloure els increments locals degut a condicions espe¬

cials d'accessibilitat i serveis que determinen el plànol

complert de valors de repercusió.

De la superposició d'aquest plànol de valors amb el de la

proposta de divisió territorial s'en poden deduir les con¬

sideracions següents:

(1) Veure apartat 3 de la carpeta (plànols)
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a) Reforçament de la homogeneïtat global dels Districtes.

En la proposta final de la Ponencia de Divisió Terri¬

torial tots els districtes presenten una baixa disper¬
sió interna de valors. La única excepció la trobem en

el nou districte 3 (Les Corts) on el sector fronterer
amb Cants te valors clarament inferiors als de l'entorn

per dalt i per baix de l'Avda. Diagonal. Cal dir que

amb la proposta inicial es produía la situació inver
sa per el districte Sants-Les Corts on els valors de la

zona per sota de l'Avda. Diagonal quedaven molt per so¬
bre del reste del Districte.

b) Divisió de la ciutat en tres tipus de districtes ben dife¬
renciats del punt de vista de valor del sbl:

- Gran part de la periferia amb valors baixos entre 5-000
i 10.000 pts.: De Sants i Zona Franca fins a Nou Barris

i Horta, incloent quasi tota la Ciutat Vella (excepte
l'eix de les Rambles). Districtes 1, 2, 7, 8, 9 i 10
de la proposta definitiva.

- Un bloc central amb valors mitjans entre 8.000 i 18.000
pts.: Eixample i Gracia. Districtes 4 i 6 de la proposta
final de la Ponència.

- El sector de ponent amb valors alts

pts.: Les Corts, Pedralbes, Sarria,
3 i 4 de la proposta definitiva.

entre 15.000 i 35.000

3. Gervasi. Districtes
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LES PLANES
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Viv des

LIMITS GRANS BARRIS
F A.V. B. ( Federació d" Associació'

de Veïns de Barcelona)

Maig 1980
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SERVEI D'EXTINCIO D'INCENDIS i SALVAMENT

Parcs en funcionament ( Nov. 83)

Parc a extingir
Parc a inaugurar (Abr. 84}

Zones en que es considera necessari la ubicació de Parcs
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VALORS DE REPERCUSIO DEL SOL
TRIENI 1984-86

(En milers de pts. per M2)


