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Poble-sec
El Poble-sec necessitava una intervenció global que, ja 
fos a través de millores en l’espai públic, en el mante-
niment d’edificis i la trama urbana, o de la intervenció 
social, augmentés la qualitat de vida dels veïns i veïnes 
d’aquest emblemàtic barri de Sants-Montjuïc. Un barri 
que inclou els petits nuclis de la França Xica, Santa Ma-
drona i les Hortes de Sant Bertran, nascuts d’una cons-
trucció eminentment obrera en el seu origen i, sovint, no 
subjecta a normes urbanístiques.

És per això que em sento molt orgullós de presentar-vos 
el programa de la Llei de barris al Poble-sec, dut a terme 
en els últims cinc anys, que s’ha concentrat en la millora 
d’un territori que ha viscut en la seva fesomia canvis de-
mogràfics importants associats als diversos moviments 
migratoris.

Així, un dels eixos principals del programa ha consistit 
a dotar el Poble-sec dels recursos necessaris per assolir 
una recuperació econòmica i comercial, social i urbanís-
tica, adequada a la seva situació de centralitat i adaptada 
a les noves realitats socials i demogràfiques. Alhora, s’ha 
volgut dignificar la principal porta d’entrada de Barcelo-
na a la muntanya de Montjuïc, pulmó i centre d’activitat 
ludicoesportiva de la ciutat.
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Entre les accions que s’hi han realitzat, cal destacar la 
reurbanització i ‘humanització’, donant protagonisme al 
vianant, de molts dels seus carrers (eixos cívics de Santa 
Madrona, centre i Hortes); la millora d’equipaments (a la 
plaça del Sortidor); la creació d’espais d’intercanvi socials 
(‘Cafè de les Dones’); la millora de l’accessibilitat i soste-
nibilitat (instal·lació d’ascensors i d’aïllament acústic i tèr-
mic en habitatges, gràcies als programes de rehabilitació); 
la recuperació i adequació de l’espai-refugi antiaeri; o el 
parc de la Primavera (espai de nova creació).

El Pla de Barris del Poble-sec, que ha estat el tret de 
sortida d’un procés de profunda regeneració del barri, 
s’ha utilitzat també com a prova pilot d’actuacions que, 
a hores d’ara, ja han estat implantades a la resta de la 
ciutat amb molt bons resultats, com ara la campanya 
d’ascensors, que tan bona acollida ha tingut, o els pro-
grames de prevenció de salut que, si bé no pertanyen 
estrictament a la Llei de barris, en són complementaris 
(“Puja’m-Baixa’m”; “Activa’t als parcs de Barcelona”...).

Un projecte, en definitiva, fruit de la capacitat de creure en 
nosaltres mateixos, que ha permès que el Poble-sec d’avui 
sigui molt millor que el de fa deu anys. Un procés que no 
s’acaba aquí i pel qual seguirem treballant fermament.

Jordi Hereu
Alcalde de Barcelona
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Aquest programa incorpora elements innovadors 
i d’èxit, però no està exempt de reptes i dificul-
tats, com ara la complexitat que suposa gestionar 
volums d’inversió tan importants, concentrats en 
una àrea determinada i en un període de temps 
relativament breu. La necessitat d’avançar cap a 
un nou model de gestió, que comporta treballar de 
manera coordinada entre diferents administracions 
i de manera transversal i integral, amb la voluntat 
d’intervenir en tots els aspectes de la vida del barri, 
és també un element de complexitat. Però es tracta 
d’una dificultat que, alhora, és un actiu important 
dels projectes perquè demostra que la capacitat de 
concertar actuacions entre govern, ajuntaments i 
veïns acaba repercutint en la millora de les actua-
cions. Crec, doncs, que la Llei de barris exemplifica 
bé una manera de fer les coses en què tots ens hi 
podem sentir còmodes.

En aquest sentit, l’actuació duta a terme al nucli 
antic del Poble-sec és un clar exemple d’intervenció 
integral i participativa destinada, en últim terme, 
a millorar les condicions de vida dels seus ciuta-
dans i ciutadanes, fent front a les principals pro-
blemàtiques presents al barri que van justificar la 
necessitat d’intervenir-hi, ara fa sis anys. Proble-
màtiques que comparteixen la majoria de nuclis 

Aviat es compliran set anys des que es va publicar 
la Llei de barris, el juny de 2004, que va néixer 
amb la voluntat d’actuar preventivament en aquells 
àmbits on calia evitar la degradació física i social, 
i per tant escometre la seva transformació, amb 
l’objectiu últim de millorar la qualitat de vida i la 
cohesió social dels seus habitants. Aquesta trans-
formació parteix de la proximitat com un factor 
essencial per obtenir l’èxit: el coneixement exhaus-
tiu de les persones que hi habiten, amb les seves 
aspiracions i els seus problemes. En definitiva, de 
conèixer els detalls i els problemes de la vida quoti-
diana als barris dels nostres pobles i ciutats.

D’aleshores ençà, s’ha aprovat un total de set 
convocatòries d’ajuts, les quals han beneficiat 143 
barris d’arreu de Catalunya, repartits en els set 
àmbits territorials catalans. En total, aproximada-
ment un milió de persones, el 13% de la població 
total catalana, estan veient com, a partir d’una llei, 
s’estan millorant dia a dia els seus barris. En total, 
entre les administracions locals i la Generalitat, la 
inversió total compromesa és de 1.330,6 milions 
d’euros. Una inversió que té la virtut d’atacar els 
problemes des d’una visió completa del barri que 
inclou polítiques d’urbanisme, d’ensenyament, de 
salut i de cultura, entre d’altres. 
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antics d’arreu de Catalunya. L’envelliment de la 
població i la concentració de població immigrada, 
l’existència d’un parc d’habitatges envellit i d’un 
teixit urbà amb notables deficiències: carrers es-
trets, problemes en el clavegueram, manca d’espais 
verds i dèficits d’aparcament. El barri també patia 
greus problemes d’accessibilitat, fruit de les man-
cances urbanístiques esmentades i de l’accidentada 
topografia, cosa que li havia fet perdre dinamisme 
comercial. Tot plegat, combinat amb una elevada 
concentració de població amb risc d’exclusió social. 

Les accions desenvolupades al barri del Poble-sec, 
conseqüentment, han anat encaminades, i amb 
molt encert, a corregir les problemàtiques que es 
van detectar. Accions que han anat des de la millora 
urbanística de la pràctica totalitat dels carrers i pla-
ces del barri, incloent’hi noves zones verdes, com el 
parc de la Primavera, fins a la supressió de barreres 
arquitectòniques. També s’ha fet una exhaustiva re-
habilitació d’edificis i s’han millorat els equipaments 
al servei de les persones, tant de caràcter social com 
cultural –com ara la rehabilitació del Refugi 307 del 
Poble-sec. Però aquestes actuacions no servirien de 
res si no s’haguessin acompanyat amb el desplega-
ment d’un conjunt variat de programes de caire so-
cioeconòmic, com els adreçats a la població nouvin-
guda i els de dinamització del comerç del barri. 

Segurament encara és aviat per poder avaluar 
l’impacte global d’aquestes accions en la vida del 
barri, en especial des del vessant social, que re-
quereix d’una perspectiva a mitjà o llarg termini, 
sobretot si tenim en compte l’actual context de crisi 
econòmica en el qual ens trobem immersos. No 
obstant això, és d’esperar que les actuacions inclo-
ses en els plans de barris contribueixin a pal·liar 
els efectes negatius d’aquesta recessió econòmica 
sobre les persones. 

Set anys després, doncs, la Llei de barris se-
gueix sent un instrument vàlid per treballar per 
una societat més justa i equitativa, on la igualtat 
d’oportunitats de tots els homes i les dones sigui 
una realitat. Els recursos públics que hi hem abocat 
expliquen en part la consecució d’aquest objectiu. 
Però els diners no ho són tot. Cal felicitar també 
totes les persones que hi han participat, sobretot els 
veïns. Vull encoratjar-los a seguir treballant amb 
il·lusió per continuar fent d’aquest barri un referent 
de la vida barcelonina. 

Lluís Recoder 
Conseller de Territori i Sostenibilitat
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1
Síntesi històrica

Des de molts punts del seu territori es pot gaudir de la sensa-
ció de tenir Barcelona als peus. El carrer de Lleida, l’avinguda 
de Josep Carner, el Paral·lel i la mateixa muntanya defineixen 
els límits del barri, que va començar a poblar-se a la segona 
meitat del segle XIX amb un creixement, al principi, molt 
especulatiu. 

El naixement del barri

El 1868, al cap de deu anys de l’aprovació del Pla Cerdà, tot 
el territori del Poble-sec estava sotmès a la influència militar 
del castell de Montjuïc. El territori encara no havia nascut 
oficialment com a barriada i el seu espai físic eren les Hortes 
de Sant Bertran, que anaven des del mar fins al carrer Salvà, 
aproximadament.

Però hi va haver dos factors que van impulsar la seva urba-
nització. Per una banda, el clamor popular i l’entusiasme 
produïts pel lent enderrocament de les muralles a partir de 
1854. Per l’altra, la febre urbanitzadora del nou Eixample de 
Barcelona en els terrenys alliberats de les asfixiants muralles. 
Tot plegat impulsà autoritats i propietaris dels terrenys del 
Poble-sec a intentar aconseguir que el govern central accedís 
a la desaparició de les tres zones d’influència del castell de 
Montjuïc per poder-les urbanitzar.

Després d’una lluita burocràtica que va durar deu anys, el 22 
de juny de 1868 es va realitzar el primer traçat urbà. Aprovat 
aquest pla d’urbanització, va començar tot seguit l’edificació 
de les primeres cases, en uns terrenys que comprenien des 
del carrer Roser fins al de Radas. Era l’anomenat Eixample de 
Santa Madrona, del qual els carrers de Salvà i del Poeta Caba-
nyes van ser els primers en ser traçats legalment. 
 

De les Hortes de Sant Bertran  
al barri del Poble-sec.
El perquè del canvi de denominació

La fertilitat de les Hortes de Sant Bertran en van fer la princi-
pal font de subministrament de productes del camp a la ciutat 
de Barcelona. Era una terra abundant en aigua per a regadiu 
i banyada per rierols que baixaven de la muntanya de Mont-
juïc.  El 1830, però, es van instal·lar a redós de les Drassanes 
gran quantitat de fàbriques de teixits d’indianes. La fabricació 
d’aquests teixits requeria una gran quantitat d’aigua i grans 
espais per assecar-los al sol. Així doncs, la intensa extracció 
d’aigua dels pous de les fàbriques, molt propers als pous de 
les Hortes de Sant Bertran, provocà l’absorció i assecament 
d’aquests darrers. La gran quantitat de fàbriques de vapor 
engoliren les aigües potables i varen atreure les del mar, fet 
que va arruinar les collites de les Hortes. D’aquí se’n derivaren 
expressions populars com “Això ara és un Poble-sec!”, expres-
sions que acabarien per rebatejar el territori. Desapareguda 
l’activitat tèxtil al barri, aquest recuperà la seva abundància en 
aigua, característica que l’ha definit fins a l’actualitat.
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Muntanya, mar i el Paral·lel

El barri del Poble-sec es pot definir a partir d’aquests tres 
conceptes.

Per una banda, el seu creixement ha estat lligat a la vegetació,  
a peu de la muntanya de Montjuïc i a tocar dels jardins que 
ostenta des de la creació del Parc de l’Exposició de 1929… Tot 
plegat ha erigit un barri marcat pel constant contacte amb la 
natura. 

Per l’altra, la influència del mar, al començament del Paral·lel, 
també ha deixat la seva empremta. 

I, finalment, l’avinduda del Paral·lel, el carrer de l’espectacle, 
on cafès i populars terrasses contribuïren a donar-li un ambi-
ent de contínua festa i bullícia. 

La transformació social

El barri del Poble-sec va veure modificar les seves estructures 
demogràfiques de manera convulsiva els darrers anys. D’un 
barri amb alts percentatges de persones grans i població molt 
arrelada al barri, s’havia passat a un 25% de població nou-
vinguda a la recerca d’habitatge i feina. Això va comportar 
un augment de la densitat de població, tant de l’espai públic 
com dels habitatges, de les escoles, dels centres associatius, 
dels equipaments, etc. Aquesta nova variable, que comporta 
clarament elements de rejoveniment en la població, no podia 
amagar aspectes d’increment notable de l’espai públic, carrers i 
places, ni la necessitat de teixir noves relacions de convivència.

Era al Poble-sec on es concentrava la major proporció d’habi-
tatges en lloguer del districte i on es compta amb construcci-
ons significativament envellides que han estat objecte de dos 
plans continuats de rehabilitació des de l’any 1997.

Així mateix, la integració dels nouvinguts, element fonamental 
de la vida del Poble-sec, es realitza amb l’esforç individual, 
col·lectiu i institucional, però permanentment amenaçat per la 
fràgil actuació associativa d’aquest col·lectiu i la clara manca 
d’espais oberts de relació que permetessin l’intercanvi cultural 
i l’inici de noves relacions de veïnatge. Per això es feia neces-
sària una intervenció pública decidida que fes possible el tràn-
sit entre un Poble-sec amb alts nivells d’envelliment i població 
molt arrelada a la seva vida quotidiana i un nou Poble-sec amb 
mestissatge cultural, nova població infantil i juvenil i noves 
necessitats d’escola, habitatge, espai públic, associacions, etc.
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2
Projecte d’intervenció integral
del barri del Poble-sec

L’Ajuntament de Barcelona va presentar a la Generalitat de 
Catalunya una proposta per tal d’acollir el barri del Poble-sec 
a la Llei de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una 
atenció especial. 

El Projecte d’intervenció integral del barri del Poble-sec va 
ser beneficiari dels ajuts econòmics de la convocatòria 2005. 
El finançament per part de la Generalitat va ser de 8.457.750 
euros, el 50% del pressupost total de 16.915.500 euros. L’altra 
meitat ha estat finançada per l’Ajuntament de Barcelona, im-
pulsor d’aquest projecte, que ha tingut com a objectiu principal 
millorar les condicions de vida d’un barri amb forta personali-
tat, promovent i polint els espais públics i dotant-los d’espais 
verds; rehabilitant els elements comuns dels edificis; millo-
rant-ne la xarxa d’equipaments; donant suport a la integració 
de les persones nouvingudes i millorant-ne l’accessibilitat.

Com a antecedents a la redacció del Projecte d’intervenció 
integral, cal destacar les propostes d’actuacions derivades de 
la creació de l’anomenat “Pla de Futur”, en col·laboració amb 
les entitats del barri i sota la tutela de l’Ajuntament, on es va 
treballant en la preparació de tot un reguitzell d’actuacions 
recollides i ordenades en el projecte presentat. 

També hem de destacar els debats que van precedir l’apro-
vació del PAD (Pla d’Actuació del Districte) des del novem-
bre del 2003. Aquest últim procés es va estructurar en dues 
fases. La primera es va iniciar amb la constitució del Consell 
Ciutadà i va finalitzar el febrer de 2004. Va incloure el debat, 
la recollida d’aportacions i redacció de la memòria de reco-
manacions per part del Consell Ciutadà. La segona fase va 
finalitzar el maig de 2004, amb la redacció del Pla d’Actuació 
del Districte a càrrec de la Comissió de Govern i l’aprovació 
inicial per part del Consell Plenari. La concreció del PAM-PAD 
es va tornar a discutir en els consells sectorials i en el Consell 
Ciutadà, que va redactar una memòria de recomanacions amb 
la qual la Comissió de Govern va elaborar l’informe del PAM i 
el PAD definitiu.  Tots els ciutadans i ciutadanes, associacions 
i entitats van poder participar a través de les diferents vies 
establertes.
 

Els reptes d’actuacions per al període 2005-2008, per tant, 
havien de situar-se en el doble vessant públic i privat: la millo-
ra de dèficits antics pel que fa a carrers i places, la modernit-
zació i ampliació dels equipaments públics on es duen a terme 
les tradicionals i noves relacions de veïnatge i l’habitatge 
familiar com a lloc on es configuren els projectes de vida.

Per tal de concretar algunes de les actuacions proposades, es 
van realitzar reunions amb entitats del barri: Associació de 
Comerciants del Poble-sec, Associació de Veïns del Poble-sec, 
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec, Unió d’Associació de 
Veïns del Poble-sec i Fundació Sant Pere Claver.

El projecte d’actuacions presentat inicialment va néixer de la 
definició prèvia de quatre àmbits d’actuació prioritaris que es 
desprenien de l’exhaustiu estudi de l’estat físic, social i econò-
mic del barri i de la seva evolució durant els últims anys:

1. Actuar decididament en el manteniment i millora de l’espai 
públic, tant en els elements bàsics de voreres, calçades i espais 
verds com sobretot en l’acabament dels dèficits de clavegue-
ram públic.

2. Actuar decididament en les cotes altes del barri per tal de 
millorar la permeabilització/accessibilitat entre el barri i el 
parc de Montjuïc.

3. Continuar amb l’aplicació de suport a la rehabilitació inte-
gral dels habitatges del Poble-sec.

4. Millorar la xarxa d’equipaments. Augmentar significati-
vament la xarxa pública d’equipaments per donar acollida a 
l’augment de demandes veïnals de tota mena i, a la vegada, 
possibilitar l’adquisició d’un edifici emblemàtic al vell mig del 
barri del Poble-sec. 

5. Consolidar les iniciatives associatives que s’han vingut 
desenvolupant en els darrers anys i que han de contribuir 
decididament al procés d’intercanvi intercultural dels veïns i 
veïnes del Poble-sec.
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Aquest conjunt de prioritats va derivar en un projecte dividit 
en vuit camps d’actuació, amb el programa d’actuacions con-
cretes següent:

1- MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ES-
PAIS VERDS

- Urbanització d’eixos cívics i col·locació d’arbrat. 
- Substitució o reparació de xarxes de clavegueram, electrici-

tat, gas, telefonia i noves tecnologies.
- Instal·lació de recollida selectiva d’escombraries canalitzada.
- Dotació d’espais verds, inclosa la seva urbanització i enjardi-

nament (parc de la Primavera).
- Compra o expropiació de sòl per a la creació de zones verdes, 

obertures de carrers o esponjament del sector (c. Puig i Xori-
guer i Creu dels Molers).

2- REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS COMUNS 
DELS EDIFICIS

- Rehabilitació d’elements comuns dels edificis: millora de 
les instal·lacions comunes d’aigua, gas, electricitat, telèfon i 
noves tecnologies.

3- PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL-
LECTIU

- Adequació del Centre Cívic El Sortidor.
- Adequació de la Biblioteca Francesc Boix.
- Adequació del Poliesportiu Tres Xemeneies.
- Adequació de l’equipament esportiu de la Satàlia.
- Adequació de l’equipament del carrer Roser, 15 per a centre 

de serveis socials.
- Adequació del Centre d’Entitats Local Elkano.
- Adequació del Refugi del Poble-sec.
- Adequació del local del carrer Margarit, 23.

4- INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA 
INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS

- Obres en els elements comuns dels edificis per permetre la 
instal·lació de cablejat o altres sistemes en els edificis.

5- FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT  
DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ

- Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai públic una 
millor eficiència energètica i estalvi de consum d’aigua/elec-
tricitat/gas.

6- EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ 
I DELS EQUIPAMENTS

- Mesures de seguretat en la zona de la Satàlia.
- Espais/locals per acollir activitats d’associacions de dones 

per fomentar l’equitat de gènere.
- Espais/locals per acollir serveis per conciliar la vida familiar 

i la professional.
- Activitats formatives destinades a dones amb un baix nivell 

educatiu i dones immigrants.

7- PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL,  
URBANÍSTICA I ECONÒMICA

- Programes de dinamització de l’activitat comercial.
- Programes de promoció local i turística.
- Programes de foment del treball.
- Programes de foment de la integració social i cultural per 

aconseguir una millor qualitat de vida al barri.
- Programes per millorar la mobilitat urbana i el transport.

8- ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES

- Eliminació de barreres arquitectòniques.
- Ampliació de les voreres, guals, passos de vianants.
- Construcció de rampes en els edificis d’accés al públic.





3
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3
Actuacions executades

3.1.1. Millora de l’espai públic  
i dotació d’espais verds

Període d’execució: 2005-2009
Pressupost justificat: 7.403.849,85 euros

Les intervencions de gran manteniment que s’han dut a terme 
al territori del Poble-sec han suposat una inversió d’un import 
superior al finalment justificat. 
Bàsicament podríem agrupar-les en dues grans accions:

a) Urbanització dels eixos cívics
b) Clavegueram. Substitució i/o reparació de xarxes

Passem a descriure-les.

A) URBANITZACIÓ DELS EIXOS CÍVICS

Eix 1. Eliminació de totes les barreres urbanístiques.
La intervenció s’ha dut a terme mitjançant la construcció de 
guals adaptats a totes les cantonades, xamfrans i passos exis-
tents i senyalitzats per a aquesta funció.

Eix 2. Reparació i arranjament de places i carrers. 
S’han executat obres a diferents carrers, dintre d’un ventall de 
graus d’intensitat d’intervenció. L’objecte d’aquestes obres ha 
estat, bàsicament, la reparació del paviment, tant de vorera com 
de calçada de rodament, però també la instal·lació de
nou mobiliari: bancs, pilons, papereres i senyals de trànsit.
En alguns casos també s’ha dut a terme el soterrament de línies 
elèctriques aèries, la neteja de paraments i façanes, la inter-
venció en el verd urbà, la substitució de la senyalització vertical 
deficient i el repintat de la senyalització horitzontal.
En definitiva, s’ha restituït l’estat de conservació de tots aquests 
elements.

Eix 3.  Adaptació de l’enllumenat existent al reglament elec-
trotècnic de baixa tensió. Una norma bàsica i per tant d’obligat 
compliment per a totes aquelles instal·lacions elèctriques de 
baixa tensió, a la qual queden sotmesos els llums de l’enllume-
nat, el cablejat, les instal·lacions de posta a terra, els quadres de 
comandament, els fanals i els braços a façana.
Part de la inversió també s’ha destinat al compliment d’altres 
normatives específiques d’enllumenat, com ara la de contami-
nació lumínica, i a la substitució d’elements que, tot i complir-
les, es trobaven en mal estat.

3.1. Projectes urbanístics i d’equipaments 
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Adreça /  
tipus enllumenat

Fanals 
bàcul*

Braç a 
façana

Fanals  
columna** Projector*** TOTAL

Av. Paral·lel 22 22

C. Blasco de Garay 15 15

C. Cariteo 1 1

C. Concòrdia 17 17

C. Creu dels Molers 20 20

C. de Julià 2 2

C. de la França Xica 30 1 2 33

C. de la Palma 5 5

C. de la Puríssima Concepció 9 9

C. Elkano 39 1 40

C. de la Font Honrada 2 1 3

C. Grases - Vallhonrat 2 17 19

C. Jaume Fabra 11 2 1 14

C. Lleida 27 2 29

C. Magalhanes 33 33

C. Mare de Déu del Remei 9 9

C. Margarit 1 1

C. Murillo 5 5

C. Olivera 29 29

C. Pedreres 1 1

C. Radas 21 21

C. Ricart 21 21

C. Sancho Marraco 3 3

C. Tamarit 10 10

C. Teodor Bonaplata - Bòbila 11 3 14

Ptge. de Prunera 5 5

Ptge. Martràs 1 1

Ptge. Serrahima 2 2

TOTAL 111 244 26 3 384

* Inclou doble bàcul  11 m (22 u.), bàcul Stick (37 u.) i bàcul radi 7,5 m (52 u.).  
** Inclou columna 4 m (2 u.), columna 6 m (18 u.), columna Plus 7,5 m (2 u.) i columna Salvi vuitcentista (4 u.).  
*** Inclou projector PRQ 104  (2 u.) i projector Top (1 u.).     
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B) CLAVEGUERAM.  SUBSTITUCIÓ 
I/O REPARACIÓ DE XARXES 

La xarxa del clavegueram 
La història del clavegueram de Barcelona va estreta-
ment lligada a la de la ciutat. Una història poc popular, 
ja que, en estar soterrada, la xarxa en el subsòl de la 
ciutat, és un dels serveis urbans més desconeguts.
El clavegueram de Barcelona dóna servei aproxima-
dament a 1.540.000 habitants de la ciutat i als esta-
bliments comercials i industrials ubicats en les més 
de 81.500 finques que hi ha en els 98 km2 del terme 
municipal.
La xarxa del clavegueram de Barcelona té 1.693 km de 
longitud. El Pla Especial de Clavegueram de Barcelona, 
confeccionat l’any 1997, és un document on es proposen 
actuacions per al període 1997-2019 i del qual es va fer 
una actualització l’any 2000.

Actuacions dutes a terme per a la seva millora
L’actuació realitzada al barri del Poble-sec, coincidint 
amb el Pla Especial de Clavegueram de Barcelona, s’ha 
centrat a assolir dos grans objectius:

Objectiu 1. Solucionar definitivament la problemàtica 
d’humitats, males olors i inundacions que patien alguns 
carrers i algunes cases del barri.

Objectiu 2. Un sistema de clavegueram modern i 
mediambientalment sostenible per a tots els barris, que 
doni una resposta adient a les necessitats actuals.
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Adreça / tipus d’obres Clavegueram Calçada Vorera Guals Altres* TOTAL

Av. Paral·lel x x x 3

C. Blasco de Garay x 1

C. Cariteo x x x 3

C. Concòrdia x 1

C. Creu dels Molers x 1

C. de Julià x x x x 4

C. de la França Xica x x x x 4

C. Hortes x 1

C. Mare de Déu del Remei x x x x 4

C. Margarit x x x 3

C. Olivera x 1

C. Palma x 1

C. Pedreres x x x 3

C. Poeta Cabanyes x 1

C. Puríssima Concepció x 1

C. Ricart x x x x 4

C. Salvà x 1

C. Sancho Marraco x 1

C. Tamarit x 1

C. Tapioles x 1

Pg. Montjuïc x 1

Pg. Santa Madrona x 1

Ptge. de Prunera x x x 3

Ptge. Martràs x x x 3

Ptge. Serrahima x x x 3

Ptge. Julià x 1

Pl. Doctor Pere Franquesa x x 2

TOTAL 9 12 13 7 13 32

* Inclou: pilons a les voreres, soterrament línies aèries, baranes al carrer, mur de contenció i treballs topogràfics.  
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3.1.2. Dotació d’espais verds,  
urbanització i enjardinament  
del parc de la Primavera

Període d’execució: 2006-2008
Pressupost justificat: 1.900.399,96 euros

Una de les actuacions més rellevants que s’han realitzat al 
Poble-sec en el marc de la Llei de barris ha estat la construcció 
d’un nou espai verd, el parc de la Primavera. El parc està si-
tuat entre el passeig de Miramar, el camí de la Font-Trobada, 
el passeig de Montjuïc i la prolongació del carrer Nou de la 
Rambla. Amb una topografia inicial molt accidentada i un 
fort desnivell entre el camí de la Font-Trobada i el passeig de 
Montjuïc.
Les cotes naturals del terreny, superiors a la rasant del passeig 
de Montjuïc, comporten l’existència d’un mur de contenció 
de terres de fins a 6 m d’alçada en tota la llargada d’aquest 
passeig.
El terreny es trobava parcialment edificit, amb magatzems 
i petites indústries a la zona inferior de la parcel·la, al límit 
amb el barri del Poble-sec, i a la zona superior alguns edificis 
residencials, molts dels quals il·legals. La resta del sòl està 
cobert per vegetació espontània. Aquestes edificacions van ser 
enderrocades en el marc de les actuacions del CGM (Centre 
Gestor de Montjuïc).

Proposta de projecte

El parc ha convertit en zona verda l’illa situada entre el teixit 
residencial del Poble-sec i el vessant nord del parc de Montju-
ïc. Per suavitzar el desnivell i fer l’accés fàcil de la zona s’han 
fet canvis als talussos. D’altra banda, just a sota, en un extrem 
del parc nou, hi ha un centre de transferència de neteja, que 
serveix per millorar la neteja quotidiana al barri del Poble-sec.
La superfície total d’intervenció és de 19.530 m2, de la qual 
13.490 m2 són de zona verda. L’import total del pressupost 
d’inversió ascendeix a la quantitat de 2.812.000 €, dels quals 
2.451.000 € són de l’obra civil i 361.648,61 € de la jardineria; 
imports no justificats íntegrament per rebre subvenció.
Partint de la topografia existent i de la plataforma que crea la 
coberta del nou Parc de Neteja, s’ha realitzat una zona verda, 
amb infraestructures i instal·lacions de jardí urbà. El jardí 
permet una connexió peatonal i accessible des del passeig de 
Montjuïc fins a la part superior de la parcel·la mitjançant ram-
pes de formigó amb un pendent màxim del 7%. La nova zona 
verda té una àrea de jocs infantils accesible de 500 m2 (situada 
a la zona inferior, damunt la coberta del Parc de Neteja) i un 
espai d’esbarjo per a gossos de 400 m2. S’han plantat prop de 
300 arbres i arbustos i vivaces de tipus mediterrani. El jardí es 
rega amb aigua del freàtic.
 

Un parc nou! 
Major qualitat de vida

• Més de 19.000 m2

• 500 m2 d’àrea infantil

• Un parc enjardinat i de fàcil  
accés a l’abast de tot el barri
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Relació d’espècies plantades

Arbustos, vivaces i entapissants
Rosa rugosa “tremenda”
Salvia greggii
Hedera helix
Miscanthus sinensis
Westringia fruticosa
Cistus x pulverulentus
Nassella tenuissima (= Stipa tenuissima)
Carex muricata
Iris pseudacorus
Lavandula stoechas
Pennisetum alopecuroides
Lygeum spartum
Phlomis marina

Massa arbustiva
Crataegus monogyna
Cornus sanguinea
Pistacia lentiscus
Phillyrea angustifolia
Pittosporum tobira
Salix elaeagnos
Salix purpurea
Salix caprea
Salix repens

Enfiladisses
Parthenocissus tricuspidata

Arbrat
Populus alba
Pinus halepensis
Pyrus calleriana
Crataegus laevigata
Quercus ilex
Salix alba
Celtis occidentalis
Tila X eurchiora
Gleditsia triacanthos
Koereuteria paniculata
Pinus pinea
Prunus dulcis
Ostrya carpinifolia
Cupressus sempervirens
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3.1.3. Compra o expropiació  
de sòl per a la creació de zones  
verdes, obertura de carrers  
i esponjament del sector

Període d’execució: 2007-2008
Pressupost justificat: 1.572.662,14 euros

Les expropiacions han suposat guanyar sòl per complir certs 
objectius que responen a necessitats concretes del barri: ubicar 
equipaments municipals, crear zones verdes, regenerar zones 
urbanísticament parlant i esponjar certs sectors del barri.
Concretament, les expropiacions han estat les següents:

- Carrer Puig i Xoriguer, 25 i 27. Expropiació de dues finques 
per respondre a l’execució del PERI del Poble-sec.

- Carrer Creu dels Molers, 101. El procés endegat per realitzar 
l’enderroc de la finca situada en aquest carrer va ser executat 
per la via d’urgència, responent al perill d’enfonsament de 
l’habitatge, que podia posar en perill els habitants de l’entorn, 
i a l’execució del PERI del Poble-sec, que qualifica les finques 
de zona verda per permetre la creació de nous espais lliures i 
la regeneració urbanística d’una zona molt degradada. Aques-
ta finca forma part del sòl a expropiar per a l’esponjament 
d’aquest sector de barri.

 

Més sòl per respondre  
a necessitats del barri 
• Equipaments municipals

• Zones verdes

• Regeneració urbanística

• Esponjament del barri



Projecte d’intervenció 
integral del barri del

Poble-sec
2005-2010

27

3.1.4. Provisió d’equipaments  
per a ús col·lectiu

Intervenció en nou equipaments

A. MILLORES AL CENTRE CÍVIC 
EL SORTIDOR + NOVES TECNOLOGIES

Període d’execució: 2005-2010
Pressupost justificat: 473.891,26 + 45.143,26 = 519.034,52 
euros

Descripció de l’equipament
El centre cívic és un equipament municipal orientat al desen-
volupament social i cultural del Poble-sec. Ofereix serveis de 
difusió i divulgació cultural, suport a entitats i
grups, activitats formatives (tallers) i suport a la creació. Està 
singularitzat amb temes de cultura gastronòmica.

Descripció de l’actuació
En general, les millores han anat destinades a incrementar la 
protecció interior i exterior dels accessos, així com a millorar les 
instal·lacions d’aigua, electricitat, il·luminació i climatització.

Relació de treballs executats 
(Prèvia definició dels usos dels diferents espais de què consta 
l’equipament.)
- Sanejament del sòl de la planta baixa i les parets i pintat de 

les parets de tota la planta baixa.
- Instal·lació de parquet a la sala d’actes, de cortinatges, del 

mobiliari i del material tècnic adient a cada espai.
- Construcció de la pèrgola del pati interior, els serveis sanita-

ris, la cuina, la sala d’arts escèniques i els vestidors.
- Execució del tancament exterior i de les sales.
- Adequació elèctrica de les instal·lacions de l’equipament i 

millora i ampliació de les instal·lacions d’aigua, electricitat, 
climatització i il·luminació.

- Pavimentació de la terrassa interior.

B. ADEQUACIÓ DE LA BIBLIOTECA 
FRANCESC BOIX + NOVES  
TECNOLOGIES

Període d’execució: 2008-2010
Pressupost justificat: 70.042,03 + 1.046,97 = 71.089 euros

Descripció de l’equipament
La biblioteca dóna servei a tots els ciutadans i ciutadanes del 
Poble-sec i ofereix un fons documental i serveis de tipus cul-
tural, educatiu, recreatiu i social. Està especialitzada en camps 
de concentració i cultura per la pau.

Descripció de l’actuació
S’han fet dues intervencions del tot necessàries: 

- Millores en el subministrament d’aigua. Instal·lació del nou 
ramal de connexió i adequació de la xarxa d’aigua per a la 
prevenció d’incendis.

- Adequació del mobiliari i cortinatges de les sales. Canvi de 
finestres per millorar la insonorització de les sales.
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C. MILLORES A L’EQUIPAMENT 
ESPORTIU TRES XEMENEIES

Període d’execució: 2008-2010
Pressupost justificat: 274.869,03 euros

Descripció de l’equipament
La pista poliesportiva municipal de les Tres Xemeneies és 
un equipament que es troba al parc del mateix nom i que 
compta amb una pista poliesportiva descoberta, preparada per 
practicar el bàsquet i el futbol sala, i els serveis de vestidors 
i lavabos corresponents. Tot i que la utilització de la pista 
poliesportiva ja és molt elevada a les tardes els dies laborables 
i bona part el cap de setmana, la millora de les instal.lacions 
existents era una actuació important que ha permès aconse-
guir una major rendibilitat en l’ús de l’equipament per part, 
especialment, de grups de joves i nouvinguts.

Descripció de l’actuació
S’han portat a terme diverses actuacions de millora.

Relació de treballs executats 
- Paviment de formigó amb acabat superficial i pintura.
- Col·locació de presa d’aigua i de corrent.
- Col·locació de xarxa al sostre i darrere de les porteries.
- Tancament lateral de la pista.

D. ADEQUACIÓ DE L’EQUIPAMENT 
ESPORTIU DE LA SATàLIA

Període d’execució: 2005-2010
Pressupost justificat: 316.653,20 euros

Descripció de l’equipament
El barri del Poble-sec compta amb un camp de futbol situat al 
nucli de la Satàlia.

Descripció de l’actuació. Relació de treballs 
executats
- Reparació i millora del terreny de joc del camp de futbol, 

mur de contenció de terres, reparació estructural dels murs 
dels vestuaris, atès el deteriorament que patien.

- Adequació de les rampes d’accés a la instal·lació esportiva 
des del passeig de l’Exposició (pavimentació de l’accés, col-
locació de baranes i col·locació d’enllumenat).

- Adequació de locals per a l’ús com a zona de vestuaris i banys 
amb consolidació de fonaments.
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E. ADQUISICIÓ ROSER, 15

Període d’execució: 2010
Pressupost justificat: 1.477.522,62 euros

Descripció de l’equipament
Adquisició de l’edifici del carrer Roser, 15. Immoble situat en 
la zona més cèntrica del Poble-sec, amb accessibilitat i mobili-
tat òptima per a tots els veïns del barri. Està previst millorar i 
ampliar les instal·lacions energètiques i redistribuir els espais 
interiors, fent-los més funcionals, confortables i ergonòmics 
per utilizar-los com a centre de serveis socials. L’import justi-
ficat és inferior al realment executat.

F. ADEQUACIÓ DEL CENTRE 
D’ENTITATS DEL POBLE-SEC

Adequació del local del c. Elkano per a entitats socioculturals.

Període d’execució: 2006-2008
Pressupost justificat: 372.380,94 euros

Descripció de l’equipament
El local del c. Elkano és un equipament que acull entitats, 
associacions, col·lectius i grups de veïns i veïnes del Poble-sec.

Descripció de l’actuació
Prèvia definició dels usos a donar als diferents espais, es va 
dissenyar aquest nou centre realitzant tot un seguit d’actuaci-
ons per adequar l’equipament.

1. Dotar els veïns del barri i les associacions de caire social 
d’un espai d’ús col·lectiu digne i confortable.
2. Crear aquest nou espai tenint en compte l’eliminació de 
les barreres arquitectòniques per facilitar l’ús dels espais a 
persones amb mobilitat reduïda.
3. Millorar i posar a disposició pública l’espai actual del car-
rer Elkano, amb finalitats socials i culturals.

Hi ha hagut tres grans eixos d’intervenció:

• Instal·lacions energètiques. Millora i ampliació (aigua i 
electricitat).

• Redistribució d’espais interiors, amb l’objectiu de fer-los 
més funcionals, confortables (climatització) i ergonòmics (il-
luminació) per a ús de les entitats socioculturals i veïnals.

• Millora de l’accessibilitat interior de tot l’espai, amb la 
instal·lació d’un ascensor i altres mecanismes per eliminar 
les barreres arquitectòniques interiors.

Bàsicament s’han efectuat els següents treballs:

- Reforma global. Aigua, electricitat, telefonia, informàtica, 
alarmes, ventilació, calefacció i aire condicionat.

- Construcció de diferents espais amb les corresponents obres 
de manobre, metal·lista, vidrier, fuster, pintor, tapisser...

- Instal·lació de l’ascensor.
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G. REMODELACIÓ DEL CENTRE 
D’INTERPRETACIÓ HISTòRICA:  
REfUgi 307

Període d’execució: 2006-2008
Pressupost justificat: 185.622,77 euros

Descripció de l’equipament
El Refugi 307, situat a la confluència del carrer Nou de la 
Rambla i del passeig de Montjuïc, va ser construït a iniciativa 
dels veïns, que van projectar excavar 400 metres de túnel.
Originalment, hi havia tres portes d’accés, de les quals en resta 
oberta només una. El refugi també comptava amb una sèrie 
de mesures perquè la metralla no pogués entrar a l’interior. La 
capacitat del refugi era d’unes 2.000 persones, tot i que no va 
arribar a acabar-se.
Una de les seves particularitats és la seva acessibilitat a peu 
pla. Barcelona va ser la primera ciutat que va patir bombarde-
jos aeris indiscriminats i els ciutadans i ciutadanes de Barcelo-
na van haver d’assumir la seva pròpia defensa. En dos anys es 
van fer 1.400 refugis. La majoria van ser construïts per dones, 
ancians i nens (els homes joves estaven al front).

Descripció de l’actuació
La remodelació del Refugi 307 ha comportat els següents 
treballs:

- Arranjaments generals dels accessos al refugi, del mur del 
carrer Nou de la Rambla, de les tres portes, de la instal·lació 
elèctrica i l’enllumenat.

- Execució de tota la intervenció museística interior i exterior.
- Treballs d’adequació de l’estructura interior i exterior, feines 

de manobre, manyà, lampista, electricista, fuster i pintor.

H. ADEQUACIÓ DEL LOCAL 
MARGARIT, 23

Període d’execució: 2008
Pressupost justificat: 116.015,94 euros

Descripció de l’equipament
Aquest local és la seu de l’Associació de Veïns del Poble-sec, 
entitat amb una llarga trajectòria històrica.

Descripció de l’actuació
En general, les intervencions s’han centrat a millorar i ampliar 
les instal·lacions energètiques (aigua i electricitat) i arranjar 
els espais interiors, fent-los més funcionals, confortables 
(ventilació) i ergonòmics (il·luminació) per a ús de les entitats 
socioculturals i veïnals. Així mateix, també s’ha procedit a 
sanejar les humitats i a construir un nou sostre.

Relació de treballs executats
Prèvia definició dels usos a donar als diferents espais, s’ha dis-
senyat el nou equipament i realitzat tot un seguit d’actuacions 
per adequar-lo al nou ús. 
Per complir amb aquest objectiu s’han efectuat els següents 
treballs:

• Adequacions estructurals:
- Realització de diferents enderrocs interiors, instal·lació de 

fals sostre a tot el local, substitució de totes les portes i fines-
tres de fusta per tancaments d’alumini.

- Sanejament de les humitats de tot el perímetre de l’arramba-
dor, picant les parets bufades i arrebossant-les amb morter 
de resines especials per a les humitats.

• Millores en les instal·lacions:
- Ampliació de la instal·lació elèctrica interior i de l’enllume-

nat.
- Instal·lació d’una aixeta de rec i d’un sistema d’extracció, 

ventilació i renovació d’aire, execució de bany nou.

• Accessibilitat:
- Creació d’una rampa d’accés per fer accessible el local.

• Intervencions de millora estètica:
- Pintura de tots els elements: portes, finestres, parets, sostre, 

(interior i exterior), rebaixament, poliment i abrillantament 
del paviment, compra i instal·lació del mobiliari adequat.
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I. MILLORES A L’EQUIPAMENT DE 
CONCòRDIA, 33

Període d’execució: 2008
Pressupost justificat: 3.555,21 euros

Descripció de l’actuació
Reparació del pany i la maneta de la porta d’entrada, canvi de 
la porta de vidre, tancament de finestres i substitució de pany i 
joc de manetes del lavabo.

Objectiu de l’actuació
Dotar els veïns del barri d’un espai d’ús col·lectiu digne, 
fent millores a l’entrada de l’equipament.

3.1.5. Mesures per estalviar  
en el consum d’aigua, electricitat  
i gas en els edificis i l’espai públics

A. MILLORA DE LA CAPACITAT 
D’AïLLAMENT TèRMIC I ACúSTIC  
DE LA BIBLIOTECA FRANCESC BOIX

Període d’execució: 2008
Pressupost justificat: 79.940,39 euros

L’obra s’ha dut a terme mitjançant la substitució dels tanca-
ments exteriors de fusta existents i intervencions del ram de 
paleta per a l’anul·lació dels ponts tèrmics. L’objectiu del canvi 
és aconseguir un millor aïllament tèrmic i acústic, que permeti 
un estalvi superior en els consums i fomenti la sostenibilitat, 
tot respectant la qualitat arquitectònica original de la façana 
de l’edifici i millorant-ne l’estètica actual.

Descripció de les intervencions efectuades
Subministrament i instal·lació de:

- Balconeres corredisses de vidre laminar.
- Balconeres corredisses de vidre de càmera.
- Vidres amb forma corba a la planta baixa.
- Cortines i un sostre de roba per millorar la ressonància dels 

espais.

Feines generals de manobre:
- Desmuntatge de les antigues finestres i muntatge de les noves.
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B. MESURES DE SEGURETAT 
EN L’ESPAI URBà: MILLORES  
DE PREVENCIÓ  I SEGURETAT  
A LA ZONA DE LA SATàLIA

Període d’execució: 2005
Pressupost justificat: 227.444,40 euros

Millores de prevenció i seguretat  
a la zona de la Satàlia
La configuració urbanística de la zona de la Satàlia, junt amb 
les queixes dels veïns i veïnes referent a la sensació d’insegu-
retat d’aquesta zona i la proximitat de dos centres escolars i 
altres de caràcter cívic, van fer palès la necessitat de reforçar 
la seguretat en aquest espai amb una actuació urbanística que 
tingués en compte especialment els aspectes de visibilitat i de 
prevenció. Aquesta actuació urbanística ha permès fer més 
segura aquesta zona del barri.

Descripció de les intervencions efectuades
- Enderroc de dos edificis sense ús, ubicats a les escales 

d’accés del carrer Margarit (zona de la Satàlia), fet que ha 
facilitat l’accés als centres d’ensenyament de la part alta del 
barri.

- Enderroc dels murs i la tanca existent a l’accés de l’equipa-
ment esportiu; substitució per un mur baix amb una part 
superior de tanca foradada que facilita la visualització de 
l’entorn.

- Instal·lació d’enllumenat nou a l’escala i desbrossament de 
tota la zona.

3.1.6. Accessibilitat i supressió  
de barreres arquitectòniques

A. CARRER CONCòRDIA SENSE 
BARRERES ARQUITECTòNIQUES

Període d’execució: 2007-2009
Pressupost justificat: 518.468,03 euros

Urbanització del tram del carrer on estan situades les escales, 
substituint-les per un sistema de rampes accessibles. Concre-
tament, s’ha intervingut entre el carrer Magalhaes i el carrer 
de la França Xica. Una actuació encaminada a facilitar l’accés 
de les persones amb mobilitat reduïda en aquests carrers.

B. INSTAL·LACIÓ DE BUCLE MAGNèTIC 
A DIFERENTS EQUIPAMENTS PúBLICS 
PER MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA 
DE PERSONES AMB DISCAPACITAT 
AUDITIVA

Període d’execució: 2005/2008-2009
Pressupost justificat: 1.450 + 460,20 = 1910,20 euros

Instal·lació de bucle magnètic a l’equipament sociocultural 
del Sortidor per augmentar el so a les sales d’actes. L’objectiu 
és aconseguir disminuir les dificultats comunicatives de les 
persones amb discapacitat auditiva i usuàries d’audiòfon. Amb 
aquesta actuació s’aconsegueix la millora de la seva qualitat de 
vida i un increment de la seva participació en les activitats del 
centre.
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C. AMPLIACIÓ DE LES VORERES, 
GUALS, PASSOS DE VIANANTS.  
RESERVA D’APARCAMENTS I TARGETA  
DE TOLERàNCIA PER MILLORAR LA 
QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES 
AMB MOBILITAT REDUïDA

Període d’execució: 2008
Pressupost justificat: 1.259,02 euros

A principis de l’any 2007, amb la intenció de facilitar l’accés 
als equipaments públics del barri a persones amb mobilitat 
reduïda, es va iniciar un pla de reserva i senyalització de places 
d’aparcament per a persones amb problemes de mobilitat que 
fossin titulars de la targeta d’aparcament acreditativa.
Aquest treball s’ha concretat en la senyalització i reserva de 12 
espais, que sumen un total de 15 places d’aparcament.
Relació de places d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda al barri del Poble-sec:

· Centre de Valoracions – EVO, avinguda Paral·lel, 145  
(2 places).

· Institut Municipal del Teatre, plaça Margarida Xirgu  
(2 places).

· Museu d’Arqueologia de Catalunya, passeig de Sta. Madrona, 
39-41 (2 places).

· Teatre Grec, camí de la Marató, (1 plaça).
· Espai Jove 12@16, carrer Magalhaes, 3 (1 plaça).
· Punt d’informació i atenció per a dones i centre de serveis 

socials.
· Plaça del Sortidor, 12 (1 plaça).
· Centre Cívic el Sortidor, carrer Magalhaes, 41-43 (1 plaça).
· Camp de futbol la Satàlia, carrer Julià, 1 (1 plaça).
· Biblioteca Francesc Boix, carrer Margarit, 16 (1 plaça).
· Centre d’Entitats del Poble-sec, carrer Elkano, 15 (1 plaça).
· Centre d’atenció primària les Hortes, carrer Nou de la Ram-

bla, 117 (1 plaça).
· Pista esportiva Tres Xemeneies, carrer Vila i Vilà, 38 (1 pla-

ça).

Amb el Pla de Barris 

12 aparcaments  
més aconseguits
Avui, el barri ja disposa d’un total 
de 15 aparcaments per a perso-
nes amb mobilitat reduïda
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3.2.1. Rehabilitació d’elements  
comuns en edificis

Període d’execució: 2008-2010
Pressupost justificat: 1.417.584,26 euros

Aquest projecte ha tingut com a objectius principals la millora 
de la qualitat de vida dels habitants dels habitatges privats a 
través de l’eliminació d’elements irregulars en les xarxes de 
subministrament (com ara d’electricitat o de telefonia), així 
com l’adaptació de les condicions de seguretat i la seva acces-
sibilitat.
L’actuació ha consistit en l’aplicació d’ajuts a la rehabilitació 
en els elements comuns dels edificis amb la intenció d’actuar 
en aquells elements exteriors que ajuden a configurar el pai-
satge urbà del barri per tal de millorar-ne la qualitat de vida 
i la sensació de benestar tant dels ocupants com de l’entorn 
general del barri.
El Camp 2.1.1: rehabilitació d’elements comuns en edificis 
amb un pressupost total de 1.417.584,26 € i una subvenció de 
708.792,13 € corresponents a 17 expedients; que han tingut 
lloc en un total de 17 edificis i un total de 304 habitatges. Les 
adreces son les següents: c. Concòrdia, 6; c. Concòrdia, 8; c. 
Salvà, 42; c. Tapioles, 57;  c. Tapioles, 36; c. Tapioles, 67; c. 
Vilà i vilà, 45; c. Vilà i vilà, 78; c. Poeta Cabanyes, 82; c. Poeta 
Cabanyes, 84; c. Lafont, 22; c. Blesa, 36; c. Creu dels Molers, 
26; c. Creu dels Molers, 67; c. Nou de la Rambla, 132; c. Bòbi-
la, 4 i av. Paral·lel, 169.

3.2.2. Obres en els elements  
comuns dels edificis per permetre  
la instal·lació de cablejat o altres 
sistemes

Període d’execució: 2008-2010
Pressupost justificat: 15.257,65 euros

L’evolució social i tecnològica afavoreix l’aparició de noves 
prestacions que afavoreixen el desenvolupament de noves 
opcions a la llar, tot i que per al seu funcionament calen 
adaptacions en els subministraments i en les infraestructures 
tècniques dels edificis.
Aquest projecte s’ha desenvolupat com a conseqüència 
d’aquesta evolució per tal d’afavorir la connexió a la xarxa 
general per accedir a les instal·lacions de cablejat, la supres-
sió d’antenes individuals per instal·lar antenes col·lectives, i 
fer instal·lacions comunes en matèria de telecomunicacions. 
L’objectiu principal ha estat el de permetre la connexió dels 
edificis a les xarxes generals de cablejat i dotar-los dels serveis 
necessaris per accedir a les noves tecnologies de la informació.
El Camp 4.1.3: obres en els elements comuns dels edificis, per 
permetre la instal·lació de cablejat o altres sistemes als edifi-
cis, amb un pressupost total de 15.257,65 € i una subvenció de 
7.628,82 € corresponents a un total de sis expedients, que han 
tingut lloc en un total de sis edificis i un total de 94 habitatges. 
Les adreces són les següents: c. Roser, 7; c. Roser, 37; c. Blai, 
1; av. Paral·lel, 169; c. Creu dels Molers, 26 i c. Fontrodona, 7.

3.2. Rehabilitació d’edificis privats
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3.2.3. Instal·lació de plaques solars

Període d’execució: 2009
Pressupost justificat: 48.336,24 euros

La sostenibilitat i l’economia en la despesa de matèries pri-
meres és una de les preocupacions de la societat industrial. 
L’aplicació de sistemes tècnics adients que permetin l’ús de les 
anomenades “energies renovables” afavoreix aquesta sosteni-
bilitat i aquest estalvi.
Igualment, l’actualització dls sistemes constructius a les noves 
normatives que permeten millorar l’aïllament tèrmic de l’edifi-
ci, com pot ser a la coberta, també van ecaminades a produir 
aquest estalvi energètic.
El Camp 5.1.3: instal·lació de plaques solars amb un pressu-
post total de 48.336,24 € i una subvenció de 24.168,12 cor-
responents a un total de dos expedients, els quals han tingut 
lloc en un total de dos edificis i un total de 41 habitatges. Les 
adreces són les següents: c. Salvà, 63 i av. Paral·lel, 169.

3.3 Programa social

3.3.1. Programes de dinamització  
de l’activitat comercial. 
Renovació del teixit associatiu  
comercial del barri

Període d’execució: 2005-2009
Pressupost justificat: 12.395,22 euros

Després del procés de mediació realitzat durant l’any 2005 
es va constituir l’Associació de Comerciants i Serveis del 
Poblesec. Així mateix, es van realitzar diferents reunions per 
tal d’establir prioritats amb l’objectiu d’inserir-les en el teixit 
associatiu i en les seves activitats.
Per tal de fer arribar els serveis de la nova associació, durant 
l’any 2006 es va fer un estudi d’imatge corporativa adequada a 
l’entitat, i es van dissenyar i produir diferents materials de co-
municació, entre ells adhesius, bolígrafs i globus de promoció 
de l’entitat, així com una bossa reutilitzable.

Descripció de l’actuació
Quatre eixos principals de treball:
Augment de la cohesió i l’organització entre comerciants.
- Posada en marxa d’accions per augmentar l’esmentada 

cohesió per tal de reforçar el seu paper en el teixit associa-
tiu, elaborant un mapa de comerç i publicant una guia on es 
divulgui l’oferta comercial i lúdica del Poble-sec.

- Promoció de la implicació dels comerciants en les festes 
tradicionals que es porten a terme al barri.

- Promoció del comerç, mitjançant accions conjuntes.
- Més educació ambiental. Incorporació de programes 

d’educació adreçats als comerciants en general, relacionats 
amb la recollida de deixalles i el reciclatge i, en particular, a 
locals de concurrència pública relacionats amb el civisme.

Objectius de treball conjunts amb l’Associació de Comerciants 
i Serveis del Poble-sec:
- Reforçar el teixit associatiu del barri.
- Fomentar la diversitat d’ofertes comercials al barri.
- Augmentar el coneixement del comerç existent.
- Millorar la imatge del comerç del Poble-sec.
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3.3.2. Programes de promoció local  
i turística. Sistemes de difusió  
de les activitats singulars del barri

Període d’execució: 2005-2010
Pressupost justificat: 24.679,04 euros

Perseguint l’objectiu de donar a conèixer les singularitats del 
barri, es va decidir elaborar una sèrie de materials de comuni-
cació. Una vegada estudiades diverses propostes, es va disse-
nyar un plànol que incorporés els punts més emblemàtics del 
barri, amb la intenció d’adreçar-lo tant al turisme local com a
l’autòcton.
En aquesta línia de treball, també s’han elaborat i confeccionat 
uns plafons informatius, un cartell i un díptic per tal d’exposar 
totes les millores realitzades i les que estan en procés
d’execució arran de la Llei de millora del barri. Aquestes 
mesures s’han treballat conjuntament amb l’Associació de 
Comerciants i Serveis del Poble-sec, així com amb l’Associació 
de Tallers Oberts del barri.

Altres actuacions a destacar
- Promoció d’activitats socioculturals. Festes, establiments 

hotelers i rutes turístiques, espais emblemàtics del barri, 
activitats als carrers i places del barri.

- Promoció de festes tradicionals.
- Promoció del Poble-sec. La porta d’entrada a Montjuïc, el 

Paral·lel i el carrer Blai: carrers de referència social de Bar-
celona.

- Augment del coneixement d’establiments hotelers i de les 
activitats que es realitzen al barri.

Objectius
El Poble-sec com un focus d’interès turístic:
- Increment del coneixement del barri.
- Recuperació de festes tradicionals.
- Incloure el Poble-sec dins de les rutes turístiques de la ciutat 

i posicionar-lo com a porta d’entrada de la muntanya de 
Montjuïc.

3.3.3. Despeses de gestió

Període d’execució: 2010
Pressupost justificat: 20.992,20 euros

Aquest import correspon a la redacció, impressió, maquetació 
i distribució de la memòria de tancament del Projecte d’inter-
venció integral del Poble-sec.
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3.3.4. Programes de foment  
de la integració social i cultural  
per aconseguir una millor qualitat 
de vida al barri

A. INTERVENCIÓ EN MEDI OBERT 
AL POBLE-SEC

Període d’execució: 2005-2009
Pressupost justificat: 145.166,83 euros

L’objectiu d’aquesta actuació és incidir en alguns processos 
de socialització que són causa de situacions d’inadaptació 
i/o marginació en determinades persones i/o col·lectius. Es 
parteix de la base que els processos de marginació no es poden 
modificar incidint únicament en aquells subjectes que es tro-
ben en situació de risc, sinó que això implica, necessàriament, 
canvis en les actituds i/o procediments dels sectors de pobla-
ció que, sense estar marginats, alimenten i/o reprodueixen, 
per activa o per passiva, el fenomen de la marginació. 
Per això es tracta de treballar també amb la comunitat adulta, 
els veïns i veïnes, les entitats i els serveis existents al territori. 
Es fan activitats de prospecció, treball educatiu i relacional 
amb grups d’adolescents i joves al carrer, activitats de lleure, 
orientació i acompanyaments dels joves als recursos existents, 
coordinació amb els serveis del territori, reunions amb veïns 
i entitats, participació en plataformes de coordinació per a la 
realització de diagnòstics i/o activitats, com ara el Pla Comu-
nitari.

Construint un barri  
sense exclusions
Els programes treballen la convivència 
dels joves amb la comunitat adulta, 
així com la integració laboral i l’ús 
responsable dels temps de lleure entre 
els adolescents

Descripció de l’actuació
Intervenció de dos educadors/es de carrer amb població 
adolescent i juvenil a partir del medi obert, fent especial 
incidència en els espais públics de reunió de grups d’adoles-
cents i joves. Els espais on s’ha treballat són places, carrers, 
escales i jardins. Aquesta tasca ha permès detectar la dinàmica 
de 13 grups de joves al territori que fan del carrer el seu espai 
prioritari. A partir de les necessitats detectades i les demandes 
d’aquests joves, s’han treballat dos àmbits de treball concrets:  
la formació i inserció laboral i el lleure.
El seguiment dels casos s’ha realitzat conjuntament amb Ser-
veis Socials del Poble-sec, fent un seguiment individualitzat 
dels adolescents i joves que participen en els projectes a través 
de l’activitat grupal, de les entrevistes individuals i/o amb la 
família, de la vinculació amb recursos del territori, etc, com-
plementant, en molts casos, la intervenció que des de SSAP es 
realitza amb la família.
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Objectius
- Detectar, prevenir i intervenir en situacions de risc social en 

adolescents i joves i orientar-los als recursos existents.
- Afavorir la participació d’adolescents i joves en les activitats.
- Atendre les demandes de la comunitat adulta, incidint en la 

seva sensibilització respecte a la problemàtica de la població 
objecte d’intervenció.

- Potenciar la implicació de la comunitat en la resolució dels 
conflictes detectats en el medi obert.

- Fomentar l’ús responsable i cívic dels espais públics entre la 
població adolescent.

Relació d’activitats implementades
- Dijous al 100, activitat setmanal (14 joves).
- Torneig de futbol i voleibol a la pista esportiva Tres Xemene-

ies (60 joves).
- Projecte d’intervenció socioeducativa amb adolescents i joves 

pakistanesos (15 joves).
-  Torneig de bàsquet 3x3, activitat puntual (60 joves).
- Artescape – Punt de partida, activitat puntual al llarg del 

curs (400 joves)

B. ACTIVITATS SOCIOCULTURALS 
AL SORTIDOR

Període d’execució: 2005-2009
Pressupost justificat: 85.436,20 euros

El Centre Cívic El Sortidor té per finalitat contribuir al desen-
volupament cultural del barri i reforçar el teixit associatiu. 
També pretén ser l’equipament cultural referent del barri. El 
centre s’adreça a la població en general, als sectors amb menys 
possibilitats d’accedir al consum de béns culturals, a grups 
formals i no formals interessats en activitats temàtiques i a les 
associacions i entitats del barri. Alhora, contribueix a l’aco-
llida d’activitats multiculturals i vol ser un dels eixos de les 
activitats lúdiques i culturals que es fan al barri.

“A taula!”, un conjunt de propostes  
sobre la cuina i la gastronomia

Descripció de l’actuació
La cuina i la gastronomia són temes d’abast universal.
Conèixer-los afavoreix la convivència, el coneixement de la 
tradició i de l’altre. L’arribada d’immigrants al Poble-sec pro-
picia l’intercanvi cultural, i la gastronomia n’és un dels seus
fonaments. Així doncs, l’any passat es va iniciar al Poble-sec 
una sèrie d’activitats d’aquest àmbit englobades amb el nom 
d’“A taula!”.

A taula!
La gastronomia com  
a eina d’integració
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Construcció d’una cuina
En el Centre Cívic El Sortidor es va construir un espai de cuina 
dotat amb la infraestructura necessària, amb l’objectiu d’im-
pulsar una programació gastronòmica. A través de la gastro-
nomia es vol impulsar un treball sociocultural d’apropament, 
coneixement i convivència de cultures diverses. L’objectiu és 
promoure activitats comunitàries que ajudin a “fer barri”, a 
“fer veïnatge”, entre els diferents ciutadans que hi conviuen.

Les activitats s’han englobat en diferents temàtiques:
- A peu de carrer, trobades gastronòmiques i concursos populars.
- Plats forts, cicles de cinema, presentacions de llibres i expo-

sicions sobre la cuina i la gastronomia.
- El Cistell, conferències, monogràfics, presentacions...
- L’“Aula del gourmet”, per aprendre tècniques de cuina, eno-

logía i gastronomia.
- Nyam-Nyam, espectacles infantils, cursos i tallers per als 

més petits de la casa.
- Entre els anys 2007 al 2010 han participat 758 persones en 

els 71 tallers realitzats i més de 5.000 persones en les 163 
activitats realitzades.

Es realitzen també activitats adreçades a l’àmbit professional.

C. PROGRAMES DE FOMENT 
DE L’ACTIVITAT ASSOCIATIVA  
DELS NOUVINGUTS

Període d’execució: 2007-2008
Pressupost justificat: 9.000 euros

El barri del Poble-sec és un barri amb una història associativa 
molt intensa i amb una gran pluralitat d’entitats (culturals, 
socials, veïnals, esportives, de persones amb disminució...).
En canvi, es detecta una manca de representativitat dels 
col·lectius de nouvinguts i la participació d’aquests en la vida 
associativa del barri. Així doncs, es va prioritzar treballar la 
integració dels nouvinguts en aquesta xarxa associativa per 
potenciar l’associacionisme dels nouvinguts, afavorir la seva 
integració social, facilitar la participació en la vida cultural de 
tots els veïns i i fer palesa la diversitat cultural i social del barri.

Descripció de l’actuació
Un projecte adreçat a dones pakistaneses. Aquest projecte està 
plantejat en l’àmbit de la immigració i el foment de la intercul-
turalitat.
Es tracta d’un projecte de formació lingüística i de coneixe-
ment de l’entorn per a dones pakistaneses, un col·lectiu d’alta 
presència al barri. L’objectiu és fomentar la seva integració, 
participació social i la seva autonomia personal.
Cal remarcar que el projecte es vincula directament al projecte 
del foment de l’associacionisme i participació de la població 
immigrada, ja que és un punt de partida i un element molt 
important d’aproximació al col·lectiu d’immigrants del barri.

Accions implementades
- Contacte amb persones nouvingudes i difusió del projecte al 

barri i districte.
- Tallers formatius per a persones nouvingudes sobre el conei-

xement de l’entorn.
- Grup de trobada per a dones immigrades.
- Reunions conjuntes de membres de col·lectius nouvinguts 

amb membres de les entitats i recursos del barri i visites a 
aquests.

- Participació de persones nouvingudes en entitats ja existents 
al barri, així com en els actes socials i culturals del barri.

- Taller sobre associacionisme per a persones nouvingudes.
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D. ACTIVITATS SOCIOCULTURALS A LA 
PISTA TRES XEMENEIES

Període d’execució: 2007-2008
Pressupost justificat: 14.447,20 euros

Descripció de l’actuació
L’equipament esportiu municipal de les Tres Xemeneies 
compta amb una pista poliesportiva descoberta, preparada per 
a la practica del bàsquet i del futbol sala, i els serveis de vesti-
dors i lavabos corresponents a aquest espai. Es troba situat al 
parc de les Tres Xemeneies, zona on es concentren grups de 
joves per fer activitats esportives informals diverses, com ara 
monopatí, futbol, bàsquet, críquet, etc.

Objectius
- Més rendibilitat d’ús. Tot i que el nivell d’utilització de la 

pista poliesportiva sempre ha estat molt elevat, s’ha valorat 
rendibilitzar més el seu ús, donant cabuda a grups de joves 
i col·lectius de nouvinguts que habitualment utilitzen de 
forma informal els espais de l’entorn.

- Gestió de l’equipament compartit. Mantenir la participació 
del teixit associatiu en la gestió de l’equipament i garantir 
que l’espai continuï sent un recurs per a les entitats esporti-
ves i per a les de treball social de la zona.

Actuacions
- Millora de les infraestructures de l’equipament i renovació 

del mobiliari esportiu per augmentar la qualitat del servei 
que s’hi dóna. En aquesta línia, s’ha proposat bàsicament 
l’adquisició de noves cistelles de bàsquet i de porteries de 
futbol sala/handbol i algun altre element complementari.

- Promoció de la instal·lació, mitjançant l’organització d’activi-
tats entre els joves i altres col·lectius de l’entorn.

− Entre els anys 2007 i 2008 han participat prop de 500 usua-
ris/es en uns 18 actes puntuals i amb una mitja de 6 entitats.
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E.  MéS ESPAI PER A LES 
DONES. HABILITACIÓ D’ESPAIS/ 
LOCALS PER ACOLLIR ACTIVITATS 
D’ASSOCIACIONS DE DONES PER  
FOMENTAR L’EQUITAT DE GèNERE

E.1. El Sortidor: punt d’assessorament 
jurídic gratuït per a dones

Període d’execució: 2006-2010
Pressupost justificat: 50.000 euros

El Punt d’Assessorament Jurídic per a Dones és un recurs 
municipal d’informació jurídica general, al qual les dones 
poden adreçar-se directament per rebre informació i orien-
tació personalitzada. Assessorament proporcionat durant els 
processos judicials iniciats o pendents d’iniciar per poder-los 
afrontar amb el suport necessari i sense angoixes.
Generalment els processos parteixen de denúncies per violèn-
cia, judicis pendents, reparacions, tramitacions de la custòdia 
de fills... processos de fortes contradiccions i conflictes emoci-
onals, que sotmeten les persones a fortes pressions i tensions.

Els principals objectius del servei són:
- Informació sobre els drets de les dones (separacions, custò-

dies dels fills, etc.).
- Atenció jurídica especialitzada i orientació en les actuacions 

judicials.
- Assessorament en situacions de violència de gènere i discri-

minació de parella.
- Assessorament en situacions de discriminació laboral.
- Sensibilització a partir de xerrades al barri.

El servei també vol ajudar a prevenir situacions de violència i 
de vulneració de drets de les dones i per aquesta raó organitza 
xerrades informatives i grups de suport. Les intervencions de 
millora executades han permès ampliar el servei proporcionat.

Serveis del Punt d’Assessorament Jurídic per a Dones:
1. Atenció, suport i assessorament psicològic abans i durant 
el procés judicial.
2. Acompanyament als judicis.
3. Possibilitat de participar en un grup de voluntàries per 
acompanyar altres dones.
4. Xerrades informatives.
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E.2.  El Sortidor: grup de tractament amb noies 
adolescents

Període d’execució: 2006-2010
Pressupost justificat: 15.803,94 euros

La franja adolescent és en si mateixa crítica (canvis biofisiolò-
gics, etapa de transició, de recerca de la pròpia identitat...). Un 
entorn sociofamiliar feble i conflictiu dificulta encara
més l’evolució personal. Així doncs, és necessari un grup de 
tractament per intervenir en aquesta franja d’edat, incidint i 
potenciant l’autoestima i el creixement personal.

Principals eixos de treball:
- Prevenció de determinades situacions de risc.
- Tracte individual d’adolescents en risc social.

Facilita i complementa el tracte individual i familiar de noies 
adolescents, entre 13 i 16 anys, que presenten alguna d’aques-
tes situacions: fracàs escolar, absentisme escolar,
problemes de conducta, problemàtiques familiars, dificultats 
d’integració, aïllament social, inadaptació, baixa autoestima, 
situacions de trastorn alimentari, embarassos no desitjats.
Han participat un total de 80 noies en general, 53 a l’espai de 
trobada, 13 en el grup de creixement, 12 en el grup de suport i 
2 en el grup de salut reproductiva.

Descripció de l’actuació
La intervenció ha consistit a organitzar sessions de treball de 
grup, de dues hores aproximades de durada, en què personal 
especialitzat treballa diferents situacions de risc social com les 
anteriorment citades.
El grup ha d’esdevenir el seu propi grup motor, posant l’èm-
fasi en la dinàmica del grup, la presa de decisions, la fórmula 
d’organització, la realització d’activitats concretes tipus taller, 
xerrades sobre sexualitat, dietètica, prevenció d’embarassos, 
estudis i formació, així com activitats puntuals organitzades 
pel mateix grup i sortides i ús dels equipaments per a joves.
Han participat un total de 80 noies en general, 53 a l’espai de 
trobada, 13 en el grup de creixement, 12 en el grup de suport i 
2 en el grup de salut reproductiva.

Objectius
- Detectar i prevenir situacions de risc.
- Intervenir davant aquestes situacions.
- Millora de les capacitats de relació amb els altres.
- Millora de l’auto-coneixement.
- Millora de les capacitats d’organització.

E.3. El Sortidor: el Cafè de les Dones. Forma-
ció per a dones de baix nivell educatiu i dones 
immigrants

Període d’execució: 2006-2009
Pressupost justificat: 6.184 euros

El Cafè de les Dones és el nom d’un espai d’informació, tracta-
ment i accés a recursos públics que dóna suport i respostes a 
dones del barri del Poble-sec que estan vivint alguna
situació de dificultat.
A causa del diagnòstic, dut a terme des dels serveis socials i 
conjuntament amb la xarxa de salut, de situacions de sobre-
càrrega emocional i física en persones que es dediquen a la
cura d’altres, el Cafè de les Dones també s’ha erigit com un 
espai de relació i suport per a aquelles dones que assumeixen 
la cura dels seus familiars –malalts i/o persones grans– de 
manera continuada. Sovint, el cuidador pateix la pèrdua física, 
psíquica o funcional del familiar cuidat, amb el sofriment que 
això implica. Així doncs, resulta cabdal prevenir processos 
depressius i d’aïllament social, una de les tasques prioritàries 
en aquest tipus de grup.

L’objectiu
Millorar la qualitat de vida de 
les persones grans o malaltes 
del barri i dels seus cuidadors, 
mitjançant la prevenció, l’atenció 
i la promoció
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Descripció de l’actuació
El treball es basa en la discussió i l’intercanvi d’experiències, 
opinions, vivències emocionals, informacions i coneixements. 
Es tracta de proporcionar un espai on compartir la pròpia 
vivència personal amb altres dones que presenten situacions 
familiars amb les quals poden identificar-se i aprendre. El 
suport mutu és la base de la relació.
Les sessions, en les que han participat una mitja de 10 dones, 
s’han estructurat en tallers i activitats formatives dirigides 
per professionals especialitzats: xerrades sobre determina-
des patologies, tècniques de cura, alimentació, prevenció de 
processos degeneratius. Sessions complementades per altres 
de menys dirigides, de caire més terapèutic, per treballar els 
aspectes emocionals i relacionals amb la persona cuidada.
Habitualment, qui assisteix, per assumir generalment el rol 
de cuidador, és una dona, tot i que el grup és obert i pensat 
també perquè hi assisteixin homes.

Principals objectius
- Potenciar l’evolució personal per obtenir una major capacitat 

de planificar i reflexionar per actuar.
- Millorar i ampliar les relacions socials (integració en el seu 

entorn).
- Millorar les relacions personals i familiars.
- Augmentar l’orientació de les dones en relació amb temes 

educatius.
- Potenciar la comunicació de les persones amb les instituci-

ons amb les quals es relacionen.
- Potenciar les relacions interculturals i el coneixement de les 

diferents cultures, així com identificar punts en comú.

F. AULA D’ACOLLIDA

Període d’execució: 2008
Pressupost justificat: 7.540 euros

Descripció de l’actuació
- Oferiment d’un espai de formació i coneixement de l’entorn 

social a joves nouvinguts al barri, facilitant l’assumpció de 
valors, comportament, i amb l’objectiu de reforçar l’aprenen-
tatge de la llengua d’una forma més amable.

S’han realitzat un total de 4 tallers (3 de joieria i 1 d’ebaniste-
ria) a l’institut Consell de Cent en els que han participat un to-
tal de 43 alumnes en 93 sessions (amb un total de 198 hores).





4
Altres
programes
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4
Altres programes

El Projecte d’intervenció integral al barri del Poble-
sec no només ha suposat actuacions de millora de les 
infrastructures, equipaments i espais públics. A més, ha 
suposat obrir dues grans línies de treball paral·leles: la 
promoció del treball i la salut als barris. Dins el primer 
marc de treball, els esforços s’han concentrat a desenvo-
lupar programes de foment de l’ocupació, de l’economia 
de proximitat i de la promoció social. En relació amb 
la salut als barris, les accions s’han concentrat a reduir 
les desigualtats socials, tot promovent activitats a l’aire 
lliure, apropant la salut a diferents col·lectius com el de 
la gent gran o el de persones amb mobilitat reduïda i 
treballant problemàtiques concretes com ara l’obesitat 
infantil o el consum de substàncies en adolescents. 

Treball als barris - Poble-sec

Línies de desenvolupament local  
i millora de l’ocupació

L’any 2006, el Departament de Treball posa en marxa 
un pla pilot d’accions complementàries a la Llei de bar-
ris per als 13 barris de la primera convocatòria de 2004. 
El 2005, complementada l’experiència pilot, neix una 
carta de serveis sota el projecte “Treball als barris” amb 
l’objectiu de desenvolupar polítiques actives de desen-
volupament local i incidir de manera més directa en el 
teixit social. És en aquesta segona convocatòria quan 
s’hi incorpora el Poble-sec.

Gràcies a aquest programa complementari, la societat 
municipal Barcelona Activa, SAU i SPM, des d’inici 
de 2008, està implementant i implementarà al Poble- 
sec diverses mesures incentivadores de l’ocupació i el 
desenvolupament local. Des de 2009, la incorporació, 
a través del programa, de la figura d’una agent d’ocu-
pació i desenvolupament local ha possibilitat el disseny 
i impuls, en cooperació amb els agents del territori, de 
les mesures esmentades, que es concreten en programes 
directament lligats a la promoció de l’ocupació i d’al-
tres més vinculats a la promoció social i econòmica de 
proximitat. Com a programes de promoció de l’ocupació 
destaquem:
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 Programes d’experienciació laboral en l’àmbit de la 
mediació comercial i la dinamització comunitària

Aquesta intervenció comporta la contractació de tècnics 
seleccionats entre persones aturades, suposa una opor-
tunitat de millora professional per als participants en el 
projecte i permet dur a terme projectes comunitaris que 
al Poble-sec s’han vertebrat en els següents eixos:
• Dinamització del teixit comercial a partir de l’anàlisi 

de la tipologia de comerç i accions d’informació, sensi-
bilització, mediació i foment de l’associacionisme.

• Dinamització dels artesans per a la creació de sinergies 
i augment de la visibilització.

• Promoció de l’associacionisme entre joves i de la parti-
cipació en activitats pròpies.

• Reforçament d’accions intergeneracionals i amb la 
gent gran.

• Foment de la intercooperació entre el teixit social de 
col·lectius amb risc d’exclusió.

• Participació en la intermediació laboral de persones 
amb especials vulnerabilitats.

Aquest programa, que es va iniciar el 2008 i que en 
alguns dels eixos continua actualment, comptabilitza 15 
participants. 

 Participació en la Mostra d’Entitats del Poble-sec 

El maig de 2009, en el marc de la Comissió Sociolaboral 
del Pla de Desenvolupament Comunitari, s’ha donat 
suport a la difusió de 4.000 exemplars dels serveis 
d’entitats ocupacionals del barri, s’ha atès 90 persones 
amb assessorament ocupacional, s’ha programat un 
espai de teatralització dins la campanya “Forma’t, no 
et conformis” que va ser vist per 100 persones i s’han 
distribuït 200 reclams de difusió de la Xarxa d’Inserció 
del Poble-sec als comerços del barri. El 2010 s’ha conti-
nuat participant en la Mostra per, conjuntament amb la 
resta de recursos ocupacionals del territori, difondre un 
missatge unitari: la importància de la xarxa de contactes 
en la inserció sociolaboral, a més de les diferents actua-
cions en termes d’ocupació del Poble-sec.

Mostra d’Entitats del Poble-sec. 
Promovent l’ocupació

• 4.000 exemplars difosos dels serveis  
d’entitats ocupacionals del barri

• 90 persones ateses

• 100 assistents a la campanya  
“Forma’t, no et conformis”

- 200 reclams difosos de la Xarxa d’Inserció
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  Programa específic de caràcter experimental i innova-
dor per afavorir la inserció sociolaboral de persones en 
situació de desavantatge social

Aquest programa, iniciat el 2010, té per objectiu im-
plementar un itinerari d’inserció amb un enfocament 
global que incorpora accions de mediació laboral, infor-
mació i orientació professional, anàlisi i entrenament 
de les competències transversals i formació professio-
nalitzadora. En l’apartat de competències transversals 
es treballa la motivació, la comunicació, la mobilitat, 
les TIC i l’orientació professional. La formació profes-
sionalitzadora ha estat dirigida a qualificar ajudants de 
bar/restaurant i neteja industrial i, el 2011, auxiliars de 
cuina. La formació es complementa amb 50 hores de 
pràctiques en negocis del sector.

Segons dades de 31 de desembre de 2010, s’han en-
trevistat 99 usuaris, dels quals el 84% ha participat 
en algunes de les accions del Programa. El perfil de 
la persona participant és: el 59,5% són homes, en les 
franges d’edat dels 35 als 44 anys en el 39,2% dels casos 
i dels 45 anys o més en el 37%; un 54,7% tenen estudis 
obligatoris i el 35,7% estudis primaris. 

 Programa de desplegament de programes ocupacionals

En relació amb l’atenció directa en matèria d’orientació 
ocupacional als veïns que es troben en situació d’atur, 
s’acosta el dispositiu “Activa’t per l’ocupació”, pla de 
xoc contra l’atur de Barcelona Activa i el Servei d’Ocu-
pació de Catalunya. Així mateix, també es dóna opció a 
l’assessorament personalitzat.

Iniciat el 2010, les dades a 31 de desembre reflecteixen 
el següents impactes. S’han realitzat 38 sessions grupals 
al Centre Cívic El Sortidor, en què han participat 454 
persones i 37 càpsules de formació per a l’ocupació, que 
han sumat 187 participacions. Els trets més caracterís-
tics de participació són que el 54% són homes, amb uns 
intervals d’edat majoritaris de 25 a 39 anys (45%) i de 
40 a 54 anys (42%). El nivell formatiu és el d’estudis 
secundaris en un 49%, 21% universitaris i 17% i 13% 
estudis primaris i sense estudis, respectivament; 119 
persones han seguit un assessorament personalitzat.
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Com a programes de promoció social i economia local 
de proximitat, cal destacar:

• L’estudi, realitzat el 2008, sobre les necessitats d’ocu-
pació i desenvolupament econòmic del Poble-sec, que 
ha permès l’elaboració d’una diagnosi i unes propostes 
de mesures que han servit de base per desenvolupar 
posteriorment les estratègies de foment de l’ocupació i 
desenvolupament econòmic al barri.

• El 2010, l’Estudi de prospecció i detecció de perfils 
ocupacionals que potencialment poden derivar-se del 
projecte públic-privat de revitalització del Paral·lel, 
per tal de valorar l’impacte en termes d’ocupació en 
el territori i anticipar-ne les actuacions de qualificació 
professional necessàries. L’estudi aborda aquesta pers-
pectiva en tres sectors: arts escèniques i afins, comerç i 
restauració.

• Incorporació, a partir de desembre de 2010, d’una 
agent d’ocupació i desenvolupament local especialitza-
da en la dinamització del teixit artesanal i creatiu del 
territori per tal de fomentar la professionalització, la 
interrelació i la visibilitat al barri.

• Disseny i desenvolupament d’una formació profes-
sionalitzadora dirigida a 15 artesans mitjançant el 
programa “Creat al barri” per tal d’incorporar coneixe-
ments vinculats directament a la comercialització i a la 
innovació en el disseny. 

Finalment, entre les aportacions del Servei d’Ocupació 
i les de la societat municipal Barcelona Activa, SAU 
SPM, en el barri de Poble-sec, “Treball als barris”, fins a 
desembre de 2010,  ha invertit 335,241 € en programes 
de millora de l’ocupació i el desenvolupament local. Per 
la convocatòria 2010-11, aquesta inversió, en període 
d’execució, es situa al voltant de 257.800 €.

Més ocupació  
i desenvolupament

325.019,25 € invertits 
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Salut als Barris 

 Programa Salut als Barris. 
Treballant per reduir les desigualtats socials en salut

A l’empara de la Llei de barris (Programa de Barris) 
l’any 2007 l’Agència de Salut Pública de Barcelona va 
posar en marxa el Programa Salut als Barris al Poble-
sec. Aquest projecte pretén introduir components explí-
cits dirigits a reduir les desigualtats socials en salut en 
els barris adjudicataris del Programa de Barris. 
D’acord amb els municipis, Salut als Barris parteix de 
la identificació de les necessitats en salut i estableix i 
executa un pla d’acció de barri. A Barcelona, l’Agència 
de Salut Pública de Barcelona (ASPB), amb els corres-
ponents districtes municipals i el Consorci Sanitari de 
Barcelona (CSB), es fa càrrec de desenvolupar de forma 
esglaonada el Programa Salut als Barris. 

Implantació del Programa Salut als Barris.
Un programa centrat en la participació
La metodologia emprada per desenvolupar el programa 
té en compte en totes les fases la participació de la ciu-
tadania, d’entitats i dels treballadors socials i de salut.
Al barri s’ha constituït un grup tècnic molt dinàmic que 
ha liderat el procés. El grup del Poble-sec ha finalitzat 
les fases previstes i ha posat en marxa intervencions 
i les ha avaluat. Cal remarcar que moltes d’elles han 
superat l’àmbit del barri i s’han acabat estenent a altres 
barris. 

Punts clau del procés
1. Aliances. La cerca d’aliances estratègiques i col-
laboracions dels agents del territori ha estat fonamental.
2. Identificació de les necessitats. La valoració de la sa-
lut del barri mitjançant estudis quantitatius, qualitatius 
i inventari de recursos objectiva les necessitats.
3. Priorització de les necessitats. Recull bibliogràfic de 
l’efectivitat de les intervencions i priorització d’aquestes 
d’acord amb l’evidència.
4. Estratègia d’intervenció i avaluació. Disseny i im-
plementació de la posada en marxa i de la recollida de 
resultats de forma sistemàtica. 

 

PRINCIPALS ACTUACIONS 

 Activitat a l’aire lliure.
Programa “Activa’t als parcs de Barcelona”

Per tal de facilitar l’activitat física entre les persones 
grans, l’Institut Barcelona Esports, en col·laboració amb 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona i el Consorci 
Sanitari de Barcelona, han posat en marxa el programa 
“Activa’t” d’activitat física monitoritzada als parcs de la 
ciutat adreçat sobretot a les persones més grans de 40 
anys. 

El punt de partida
Les guies nacionals i internacionals recomanen que les 
persones grans facin 30 minuts o més d’activitat aeròbi-
ca d’intensitat moderada o intensa, preferiblement tots 
els dies de la setmana, i ho combinin amb exercicis de 
tonificació muscular, estiraments i equilibri.

El programa es basa en dues sessions setmanals d’una 
hora, tot combinant activitats de tai-txi i txi-kung  
–gimnàstiques orientals que treballen la forma física, 
la respiració, la relació, la mobilitat articular, la consci-
ència corporal, la coordinació i l’equilibri– i caminades 
senzilles per treballar la resistència aeròbica, la respira-
ció, l’agilitat i l’equilibri. Es complementa amb exercicis 
d’atenció i de memòria, amb propostes que tenen com a 
punt de referència les quatre estacions de l’any. 
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Ràpida implantació i resultats molt satisfactoris
El primer parc en el qual es va introduir com a prova 
pilot l’Activa’t va ser el de la Primavera, al Poble-sec, a 
instàncies del seu grup comunitari. 
Com que aquest tipus d’activitat és nova a la nostra 
ciutat, ha estat igualment important avaluar-ne l’eficà-
cia. Els resultats han estat molt satisfactoris ja que tant 
els indicadors de procés com els de resultats són molt 
positius. La majoria de les persones que han participat 
han estat dones grans, de baix nivell d’estudis i sense 
un treball remunerat, un col·lectiu amb alta prevalen-
ça de sedentarisme en què és fonamental incrementar 
l’activitat física. El 83% afirma que el seu estat de salut 
ha millorat molt després de començar a participar en 
l’Activa’t. La participació a Barcelona s’ha anat incre-
mentant fins arribar a una estabilització o, com en el cas 
de la Guineueta, fins a la creació d’un segon grup. El cli-
ma suau ha estat ideal per al bon desenvolupament d’un 
programa d’aquesta naturalesa. El programa continua 
al Poble-sec i als altres deu districtes de Barcelona. 

Programa Activa’t  
als parcs de Barcelona

El 83% dels participants 
afirma haver millorat  
el seu  estat de salut 

 Recursos per  a la gent gran.
Programa “Busquem bastons”. 
Més recursos per a l’acompanyament de la gent gran 
del barri

“L’acompanyament a la gent gran” és un projecte que 
neix per iniciativa de la Plataforma “Poble-sec per a Tot-
hom”, orientat a dinamitzar la dimensió afectiva, social 
i relacional de la gent gran amb la vida quotidiana del 
seu barri. L’atenció es fonamenta a acompanyar i donar 
suport al mateix domicili a persones que tenen proble-
mes de mobilitat i passen la major part del temps en 
soledat. Requereix un treball d’equip entre veïns, amics, 
familiars, voluntaris i altres professionals per establir una 
xarxa social. Es manté una coordinació continuada amb 
els diferents agents professionals que tracten les mateixes 
persones que atenem des del projecte d’acompanyament 
(metges, infermeres, treballadores socials, treballadores 
familiars, psicòlogues, voluntaris i familiars).

Busquem bastons, 
Suport i acompanyament per  
a persones de mobilitat reduïda 
que viuen en soledat 



Projecte d’intervenció 
integral del barri del

Poble-sec
2005-2010

52

Molt més que acompanyament. 
Un programa per potenciar l’autoestima  
i una major socialització
El servei d’acompanyament realitza, de forma setma-
nal i tant en grup com en sessions individuals, diverses 
activitats amb la finalitat d’ajudar a millorar la situació 
de solitud i redescobrir els seus potencials. Es tracta 
d’obrir un nou espai per tal que els usuaris puguin 
expressar els seus desigs, generin nous vincles, treballin 
en tallers l’estimulació física i cognitiva, intercanviïn ex-
periències i rebin ajuda per cobrir necessitats bàsiques, 
tot oferint suport en les gestions mèdiques i adminis-
tratives, a causa de la inexistència de persones que els 
puguin facilitar aquest suport.

Cuidador i usuari,  
una relació de benefici mutu
Està demostrat que el treball voluntari millora la quali-
tat de vida de la mateixa gent voluntària. A més, redueix 
la depressió en les persones grans que reben visites i 
consells d’una persona gran voluntària. El treball volun-
tari, que implica el contacte directe amb les persones, és 
més beneficiós que l’ajuda indirecta.

Acompanyament i... 
comunicació, estimulació física 
i cognitiva, suport en gestions 
mèdiques i administratives

 Recursos per a persones de mobilitat reduïda.
Programa “Baixem al carrer”.
Més convivència, major qualitat de vida

El programa neix d’una realitat contrastada: l’aïllament 
social d’una persona gran i la capacitat funcional afecta 
la seva salut mental i influeix en la percepció de l’estat 
de salut i la qualitat de vida. La integració social ob-
tinguda mitjançant la participació en activitats socials 
i activitats d’oci, i la interacció amb familiars i amics, 
millora la funció cognitiva i aporta suport emocional, 
que, a la vegada, millora la funció cognitiva.
Així doncs, el programa “Baixem al carrer” s’adreça a 
aquelles persones majors de 65 anys que, en tenir una 
mobilitat reduïda i viure en llars amb carències d’acces-
sibilitat, no poden sortir de la seva llar. 
L’objectiu és oferir un espai de convivència fora de casa 
a la gent gran que no pot sortir al carrer per si mateixa 
per viure en pisos alts sense ascensor i tenir problemes 
de mobilitat. Els primers resultats de l’avaluació han 
estat molt satisfactoris. 
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 Recursos per a familiars en dol.
Guies per ajudar a superar la mort d’una persona 
estimada

A través dels diversos agents de salut del barri del 
Poble-sec s’ha detectat un augment de consultes, tant 
a nivell de serveis socials com de salut, per problemes 
psicològics relacionats amb l’afrontament de la mort de 
familiars o pèrdues importants en les persones o famí-
lies (atur, immigració, separacions...). Tal com recull la 
Guia NICE per a la depressió, en la majoria dels casos, 
els processos de dol no precisen de tractaments psiquià-
trics especialitzats, ni tractament farmacològic (fins i tot 
en la majoria dels casos estan contraindicats). Però, se-
gons avalen diversos estudis, és recomanable l’ús de les 
estratègies de consell i acompanyament en els primers 
estadis, mentre es valora la necessitat d’un tractament 
especialitzat si la situació s’agreuja o s’allarga massa. 
Enfront d’aquesta realitat es va crear un grup de treball 
que va traduir i editar la “Guia per a familiars en dol de 
la Societat Espanyola de Cures Pal·liatives”, a través de 
la Fundació Hospital Sant Pere Claver, entitat respon-
sable de l’assistència en salut mental del Poble-sec, com 
un complement a utilitzar per equips mèdics de capça-
lera, infermeria i pediatria dels CAP les Hortes i Manso 
en el procés d’acompanyament a les situacions de dol.

• La guia constitueix un ajut per a professionals i ciuta-
dania.

• Proporciona informació senzilla i didàctica sobre els 
fenòmens que acompanyen les situacions de dol en les 
diverses edats.

• Facilita eines per fer-hi front.
• Proporciona mitjans per detectar signes d’alarma i per 

saber com actuar i a qui dirigir-se en cas de necessitat.

La guia pretén ser un ajut davant 
l’augment de consultes registrat 
per problemes psicològics en  
processos de dol. Facilita eines 
per fer-hi front i per detectar 
signes d’alarma 

 Recursos per a escolars de primària.
Programa d’activitat física extraescolar per prevenir 
l’obesitat infantil 

Els beneficis de l’exercici físic
L’exercici físic prevé l’obesitat i l’excés de pes infantil, 
millora alguns paràmetres de salut mental, contribu-
eix a reduir las dificultats en la integració de l’alumnat 
nouvingut i afavoreix la cohesió social i la formació en 
valors. L’activitat física no competitiva en horari extra-
escolar en els espais escolars redueix la proporció de 
greix corporal en escolars.

Amb exercici físic...
• Lluitem contra l’obesitat infantil

• Transmetem hàbits saludables: 
compartir, esforçar-se, integració
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La realitat actual
Moltes nenes i nens, per circumstàncies familiars, labo-
rals dels pares i mares i també per raons econòmiques, 
passen moltes hores al carrer sense supervisió un cop 
finalitzat l’horari escolar, o bé no surten a jugar i passen 
moltes hores a casa davant del televisor.
Davant d’aquesta problemàtica, la intervenció pretén 
promoure l’activitat física supervisada mitjançant un 
monitor/a al pati de l’escola tot aprofitant les instal-
lacions del centre educatiu en horari no lectiu i a preu 
reduït. L’esport ofereix, a més a més, la possibilitat 
d’aprendre hàbits i valors molt importants com són el 
fet de compartir, respectar-se o esforçar-se i també afa-
voreix el procés de creixement i desenvolupament. 

El programa
- Activitat física extraescolar amb monitoratge al pati de 

l’escola. 
- Dos dies a la setmana a preu reduït.
- Promou l’exercici i sensibilitza pares i mares respecte 

a la importància de l’activitat física infantil fora de 
l’horari escolar.

- Promou l’alimentació saludable.
- S’ha traduït en un increment molt significatiu de 

l’alumnat participant.

La intervenció s’ha fet a una escola del Poble-sec amb 
un alt percentatge d’alumnat de primària nouvingut i en 
situació socioeconòmica desfavorida i continua a càrrec 
de l’IBE. 
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 Recursos per a adolescents.
L’esport com a eina de prevenció del consum de subs-
tàncies  

En l’àmbit de les addiccions a substàncies, diversos 
estudis analitzen el paper de l’activitat física en els 
programes de rehabilitació com a eina per reforçar els 
estils de vida saludables. Així doncs, l’activitat física pot 
contribuir a la prevenció de conductes antisocials i a la 
millora de la qualitat de vida i del benestar personal i 
social i generar una alternativa positiva en les vides dels 
adolescents. 

El programa “De marxa fent esport”
L’objectiu del programa és prevenir conductes de risc 
associades al consum de drogues en adolescents de 
quart d’ESO del barri, a través de l’activitat física.
El programa consisteix en una sortida de quatre hores 
en horari escolar de l’alumnat, acompanyat pel seu pro-
fessorat d’educació física. L’activitat consisteix en una 
sessió d’activitat física supervisada al poliesportiu del 
barri de quatre hores de durada per als grups dels IES 
que hagin acceptat. 

“De marxa fent esport”  
L’objectiu:   
prevenir conductes de risc mit-
jançant l’activitat física

Durant la sessió:

- Activitat. Es practica una mostra de diferents activitats 
que es poden dur a terme a la instal·lació.

- Sensibilització. Es du a terme una sessió de sensibilit-
zació als joves sobre la salut, l’exercici físic i el consum 
de substàncies psicoactives. 

Després s’ofereix la continuïtat amb un programa gra-
tuït de dues sessions setmanals de tres mesos de durada 
per als joves en les instal·lacions esportives. Finalitzat 
aquest període hi ha una oferta de continuïtat amb una 
quota reduïda fins als 18 anys. 
L’avaluació ha estat força positiva, tant quant a la sa-
tisfacció de l’alumnat i el professorat com a l’adhesió al 
programa de continuïtat.
L’agència de Salut Pública de Barcelona, el Plan Nacio-
nal de Drogas i l’IBE es fan càrrec de la sostenibilitat del 
programa.





5
Comité d’Avaluació  
i Seguiment
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5
Comité d’Avaluació  
i Seguiment

Per tal de fer un seguiment periòdic de l’estat de desen-
volupament del projecte, la Llei de barris, àrees urbanes 
i viles que requereixen una atenció especial va preveu-
re, segons l’article 12 de la Llei 2/2004, de 4 de juny, 
la formació d’un comitè d’avaluació i seguiment que 
reunís en un mateix òrgan la Generalitat, l’Ajuntament 
i representants del teixit social (associacions de veïns, 
comerciants, entitats) dels barris.  

El Comitè és l’instrument de gestió que dissenya, rep els 
recursos i executa el programa de barris. En la rehabi-
litació d’àrees urbanes, el millor nivell de gestió, per la 
seva proximitat amb els ciutadans i el coneixement de la 
realitat, és el govern local, però, en el cas de la rehabili-
tació integral, és necessari disposar d’un mecanisme de 
coordinació que integri els tres nivells afectats: la Gene-
ralitat, l’Ajuntament i el conjunt format per les entitats 
veïnals i els agents socials i econòmics.

El Comitè, quatre objectius bàsics
El Comitè d’Avaluació i Seguiment va néixer amb quatre 
funcions fonamentals:

1. Establir mecanismes de coordinació.
2. Avaluar els informes preceptius de seguiment.
3. Promoure processos de participació ciutadana.
4. Elevar els projectes a la Comissió d’Inspecció del 
Programa.

Les sessions del Comitè s’han celebrat amb periodicitat 
anual. Les reunions s’han celebrat el 19 juliol de 2006, 
el 19 de juliol de 2007, el 22 d’abril de 2008, el 4 de 
juny de 2009, el 26 d’octubre del 2010 i el 31 de març 
de 2011. Han comptat en alguna de les sessions amb la 
presència:

EN REPRESENTACIÓ DE  
LA GENERALITAT DE CATALUNYA

Departament de Presidència
Salvador Jorba, delegat territorial del Govern
Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques*
Oriol Nel·lo, secretari per a la Planificació Territorial
Maria Jesús Mier, subdirectora d’Arquitectura i Millora 
de les Àrees Urbanes
Ramon Botey, cap de l’Oficina de Gestió del Programa de 
Barris
Emili Garcia, cap de la Unitat de Programes de l’Institut 
Català del Sòl (fins al 2007)
Francesc López, responsable de Relacions Externes 
REURSA (des del 2007)
Montse Grau, tècnica de l’Oficina de Gestió del Programa 
de Barris
Departament de Governació i Administració 
Pública
Carmen San Miguel, delegada territorial del Govern a 
Barcelona
Armand Calderó, secretari de la Delegació Territorial del 
Govern a Barcelona
Joan Rabasseda, director dels Serveis Territorials de 
Barcelona
Departament de Medi Ambient i Habitatge
Joan Batlle, director de la Unitat Operativa d’Habitatge 
Social
Departament de Treball
Montserrat Miravent, directora Territorial del SOC a 
Barcelona
Departament d’Acció Social i Ciutadania
Josep González, director de Serveis Territorials a Barcelona

* A hores d’ara el Departament de Política Territorial i Obres Públiques està substituït pel Departament de Territori i Sostenibilitat.
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EN REPRESENTACIÓ DE  
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Districte de Sants-Montjuïc
Immaculada Moraleda, regidora del districte
Josep Sans, gerent del districte (des del 2008)
Josep Garcia, gerent del districte (fins al 2008)
Jordi Reynés, responsable del Programa de desenvolupa-
ment de la Llei de barris al Poble-sec (fins al 2009)
Neus Roig, administradora del districte (des del 2008)
Josep Ribas, administrador del districte (fins al 2008)
Maria Rengel, directora de Serveis de Territori 
Miquel Pulgarín, tècnic de barri del Poble-sec
Institut Municipal d’Urbanisme
Josep Maria de Torres, gerent (des del 2007)
Ricard Frigola, gerent (fins al 2007)
BAGURSA (Barcelona Gestió Urbanística SA)
Francesc Arrabal, gerent
Enric Cremades, director de Projectes d’Intervenció 
Integral als Barris
Agència de Salut Pública de Barcelona
Èlia Díez, cap del Servei de Programes i Intervencions 
Preventives
Barcelona Activa
Àfrica Cardona, directora del Programa Treball als Barris
Esmeralda Blasi, AODL del Programa Treball als Barris

EN REPRESENTACIÓ DE LES ENTITATS 
VEïNALS, ASSOCIACIONS CIUTADANES  
I AGENTS ECONòMICS I SOCIALS

Associació de Comerciants del Poble-sec
Eudosio Gutiérrez
AV del Poble-sec
Enric Roya
Daniel Bellido
Jordi Arranz
Coordinadora d’Entitats del Poble-sec
Esteve Juanola
Mercè Andrés
Màxim Montori
Unió d’AV del Poble-sec
Carles Burgés
Jordi Bargalló
Fundació St. Pere Claver
Carles Descalzi

I TAMBé,
Joan Casals, de Momentum
Alba Fort, de Momentum

Principals conclusions
Les diferents sessions realitzades han permès donar raó 
de grau d’acompliment del programa i evidenciar les 
dificultats sorgides durant el procés per tal de donar-
hi solució. En les diverses sessions es va constatar la 
necessitat de redefinir els àmbits d’actuació dels pro-
grames de la Llei de barris, atès que en tractar-se d’un 
projecte de segona convocatòria, es va prioritzar de 
forma molt clara l’actuació urbanística en el territori en 
detriment de les actuacions de caire social, econòmica o 
sanitària. En mostrar-se fonamentals, han requerit una 
actuació complementària per part de les administraci-
ons per tal d’abordar-les de forma adequada.
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Pressupost



Projecte d’intervenció 
integral del barri del

Poble-sec
2005-2010

62

PRESSUPOST CONVENI CONVENI  PREVISIÓ 2005 CONVENI  PREVISIÓ 2006 CONVENI  PREVISIÓ 2007 CONVENI PREVISIÓ 2008 CONVENI PREVISIÓ 2009

CAMP 1 Eix Poble-sec: Santa Madrona/Centre/Hortes 2.488.000,00 € 707.664,72 € 107,36 € 0,00 € 1.234.734,10 € 545.493,82 €

Carrer Blasco de Garay, Tapioles, Margarit i d'altres 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 €

Carrer Mare de Deu del Remei, Olivera, Poeta Cabanyes, Tapioles i d'altres 3.538.804,65 € 0,00 € 0,00 € 952.492,97 € 2.194.311,68 € 392.000,00 €

Passatge Martras, c. Creu dels Molers, plaça Navas, c. Julià, c. Margarit 240.600,04 € 0,00 € 0,00 € 128.600,04 € 112.000,00 € 0,00 €

Parc de la Primavera 1.900.399,96 € 0,00 € 1.820.000,00 € 80.399,96 € 0,00 € 0,00 €

Puig i Xoriguer, Creu dels Molers 1.707.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.707.000,00 € 0,00 € 0,00 €

CAMP 2 Rehabilitació d'elements comuns en edificis 1.400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 508.000,00 € 492.000,00 € 400.000,00 €

CAMP 3 Actuacions a l'equipament El Sortidor 496.380,25 € 396.863,00 € 0,00 € 57.593,92 € 41.923,33 € 0,00 €

Coberta i d'altres a la Biblioteca Francesc Boix 7.369,48 € 0,00 € 1.586,58 € 5.782,90 € 0,00 € 0,00 €

Intervencions al poliesportiu Tres Xemeneies 82.246,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 82.246,34 €

Intervencions a l'equipament esportiu la Satàlia 192.396,84 € 137.090,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55.306,07 €

Adquisició carrer Roser, 15 1.439.650,00 € 0,00 € 6.163,00 € 0,00 € 750.000,00 € 683.487,00 €

Adequació local Elkano per a entitats socials 372.380,94 € 0,00 € 6.163,00 € 0,00 € 261.867,94 € 104.350,00 €

Refugi del Poble-sec 185.622,77 € 0,00 € 185.622,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Actuacions local carrer Margarit, 23 98.954,33 € 0,00 € 9.155,00 € 0,00 € 89.799,33 € 0,00 €

CAMP 4 Noves tecnologies a la Biblioteca Francesc boix 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Noves tecnologies a l'equipament El Sortidor 38.000,00 € 0,00 € 0,00 € 38.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Obres en els elements comuns dels edificis per permetre la instal·lació de cablejat o altres sistemes 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 €

CAMP 5 Dotació de lluminàries amb reactància electrònica a  l'equipament El Sortidor 106.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 106.200,00 €

Tancaments a l'equipament El Sortidor 42.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42.800,00 €

Instal·lació plaques solars 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 €

Canvi finestres-anul·lació ponts tèrmics (Biblioteca F. Boix) 125.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125.000,00 €

CAMP 6 Millores de prevenció i seguretat a la zona de la Satàlia 227.444,40 € 227.444,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

El Sortidor, punt d'assessorament jurídic gratuït per a dones 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 €

El Sortidor, grup de tractament amb noies adolescents 10.000,00 € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

El Sortidor, el Café de les Dones 12.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

CAMP 7 Renovació del teixit associatiu comercial del barri 18.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

Sistemes de difusió de les activitats singulars del barri 18.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

Programa d'incorporació al món laboral 80.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00 €

Intervenció en medi obert al Poble-sec 138.405,43 € 9.000,00 € 10.000,00 € 44.614,82 € 34.000,00 € 40.790,61 €

Projecte veïnal de dinamització pista poliesportiva Tres Xemeneies 18.800,00 € 0,00 € 6.000,00 € 5.000,00 € 6.800,00 € 1.000,00 €

Programes de foment de l'activitat associativa dels nouvinguts 9.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 €

Aula d'acollida 14.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 4.000,00 € 1.000,00 €

Activitats socioculturals al Centre Cívic El Sortidor 51.594,57 € 9.970,00 € 7.000,00 € 19.100,00 € 7.460,86 € 8.063,71 €

Despeses de gestió

CAMP 8 Eliminació de barreres arquitectòniques en petits comerços i establiments 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 €

Instal·lació de bucle magnètic 2.400,00 € 1.500,00 € 0,00 € 900,00 € 0,00 € 0,00 €

Instal·lació de bucle magnètic a diferents equipaments de concurrència pública 5.400,00 € 0,00 € 0,00 € 5.400,00 € 0,00 € 0,00 €

Eliminació de barreres arquitectòniques dels carrers Roser, Salvà, Poeta Cabanyes i d'altres 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 €

Inversió d'adequació de totes les cruïlles semaforitzades amb el sistema de senyalització acústica 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 €

Ampliació i millores al carrer Vilà i Vilà per transformar-se en un recorregut amable per a vianants/bicicletes/cotxes 867.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 867.000,00 €

Reserva d'aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda i targeta de tolerància 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Eliminació de barreres arquitectòniques casal de la Concòrdia 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.000,00 €

Remodelació edifici del carrer Concòrdia, 33 162.650,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 162.650,00 €

Total 16.915.500,00 € 1.493.532,89 € 2.081.297,71 € 3.704.384,61 € 5.325.397,24 € 4.310.887,55 €

Pressupost previst
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CAMP 1 Eix Poble-sec: Santa Madrona/Centre/Hortes 2.488.000,00 € 707.664,72 € 107,36 € 0,00 € 1.234.734,10 € 545.493,82 €

Carrer Blasco de Garay, Tapioles, Margarit i d'altres 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 € 0,00 €

Carrer Mare de Deu del Remei, Olivera, Poeta Cabanyes, Tapioles i d'altres 3.538.804,65 € 0,00 € 0,00 € 952.492,97 € 2.194.311,68 € 392.000,00 €

Passatge Martras, c. Creu dels Molers, plaça Navas, c. Julià, c. Margarit 240.600,04 € 0,00 € 0,00 € 128.600,04 € 112.000,00 € 0,00 €

Parc de la Primavera 1.900.399,96 € 0,00 € 1.820.000,00 € 80.399,96 € 0,00 € 0,00 €

Puig i Xoriguer, Creu dels Molers 1.707.000,00 € 0,00 € 0,00 € 1.707.000,00 € 0,00 € 0,00 €

CAMP 2 Rehabilitació d'elements comuns en edificis 1.400.000,00 € 0,00 € 0,00 € 508.000,00 € 492.000,00 € 400.000,00 €

CAMP 3 Actuacions a l'equipament El Sortidor 496.380,25 € 396.863,00 € 0,00 € 57.593,92 € 41.923,33 € 0,00 €

Coberta i d'altres a la Biblioteca Francesc Boix 7.369,48 € 0,00 € 1.586,58 € 5.782,90 € 0,00 € 0,00 €

Intervencions al poliesportiu Tres Xemeneies 82.246,34 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 82.246,34 €

Intervencions a l'equipament esportiu la Satàlia 192.396,84 € 137.090,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 55.306,07 €

Adquisició carrer Roser, 15 1.439.650,00 € 0,00 € 6.163,00 € 0,00 € 750.000,00 € 683.487,00 €

Adequació local Elkano per a entitats socials 372.380,94 € 0,00 € 6.163,00 € 0,00 € 261.867,94 € 104.350,00 €

Refugi del Poble-sec 185.622,77 € 0,00 € 185.622,77 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Actuacions local carrer Margarit, 23 98.954,33 € 0,00 € 9.155,00 € 0,00 € 89.799,33 € 0,00 €

CAMP 4 Noves tecnologies a la Biblioteca Francesc boix 25.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Noves tecnologies a l'equipament El Sortidor 38.000,00 € 0,00 € 0,00 € 38.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Obres en els elements comuns dels edificis per permetre la instal·lació de cablejat o altres sistemes 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 €

CAMP 5 Dotació de lluminàries amb reactància electrònica a  l'equipament El Sortidor 106.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 106.200,00 €

Tancaments a l'equipament El Sortidor 42.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 42.800,00 €

Instal·lació plaques solars 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 €

Canvi finestres-anul·lació ponts tèrmics (Biblioteca F. Boix) 125.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 125.000,00 €

CAMP 6 Millores de prevenció i seguretat a la zona de la Satàlia 227.444,40 € 227.444,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

El Sortidor, punt d'assessorament jurídic gratuït per a dones 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00 €

El Sortidor, grup de tractament amb noies adolescents 10.000,00 € 0,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 € 2.500,00 €

El Sortidor, el Café de les Dones 12.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 €

CAMP 7 Renovació del teixit associatiu comercial del barri 18.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

Sistemes de difusió de les activitats singulars del barri 18.000,00 € 2.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 €

Programa d'incorporació al món laboral 80.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 20.000,00 € 40.000,00 €

Intervenció en medi obert al Poble-sec 138.405,43 € 9.000,00 € 10.000,00 € 44.614,82 € 34.000,00 € 40.790,61 €

Projecte veïnal de dinamització pista poliesportiva Tres Xemeneies 18.800,00 € 0,00 € 6.000,00 € 5.000,00 € 6.800,00 € 1.000,00 €

Programes de foment de l'activitat associativa dels nouvinguts 9.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 2.000,00 € 3.000,00 € 1.000,00 €

Aula d'acollida 14.000,00 € 0,00 € 3.000,00 € 6.000,00 € 4.000,00 € 1.000,00 €

Activitats socioculturals al Centre Cívic El Sortidor 51.594,57 € 9.970,00 € 7.000,00 € 19.100,00 € 7.460,86 € 8.063,71 €

Despeses de gestió

CAMP 8 Eliminació de barreres arquitectòniques en petits comerços i establiments 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 50.000,00 €

Instal·lació de bucle magnètic 2.400,00 € 1.500,00 € 0,00 € 900,00 € 0,00 € 0,00 €

Instal·lació de bucle magnètic a diferents equipaments de concurrència pública 5.400,00 € 0,00 € 0,00 € 5.400,00 € 0,00 € 0,00 €

Eliminació de barreres arquitectòniques dels carrers Roser, Salvà, Poeta Cabanyes i d'altres 300.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 €

Inversió d'adequació de totes les cruïlles semaforitzades amb el sistema de senyalització acústica 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 200.000,00 €

Ampliació i millores al carrer Vilà i Vilà per transformar-se en un recorregut amable per a vianants/bicicletes/cotxes 867.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 867.000,00 €

Reserva d'aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda i targeta de tolerància 10.000,00 € 0,00 € 0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Eliminació de barreres arquitectòniques casal de la Concòrdia 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.000,00 €

Remodelació edifici del carrer Concòrdia, 33 162.650,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 162.650,00 €

Total 16.915.500,00 € 1.493.532,89 € 2.081.297,71 € 3.704.384,61 € 5.325.397,24 € 4.310.887,55 €
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TOTAL EXECUTAT EXECUTAT 2005 EXECUTAT 2006 EXECUTAT 2007 EXECUTAT 2008 EXECUTAT 2009 EXECUTAT 2010

CAMP 1 Eix Poble-sec: Santa Madrona/Centre/Hortes 2.488.000,00 € 5.238.653,43 € 701.952,85 € 0,00 € 2.024,20 € 1.470.490,64 € 3.064.185,74 € 0,00 €

Carrer Blasco de Garay, Tapioles, Margarit i d'altres 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Carrer Mare de Deu del Remei, Olivera, Poeta Cabanyes, Tapioles i d'altres 3.538.804,65 € 2.137.734,26 € 0,00 € 0,00 € 796.677,66 € 1.341.056,60 € 0,00 € 0,00 €

Passatge Martras, c. Creu dels Molers, plaça Navas, c. Julià, c. Margarit 240.600,04 € 27.462,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.462,16 € 0,00 €

Parc de la Primavera 1.900.399,96 € 1.900.399,96 € 0,00 € 690.784,81 € 752.177,55 € 457.437,60 € 0,00 € 0,00 €

Puig i Xoriguer, Creu dels Molers 1.707.000,00 € 1.572.662,14 € 0,00 € 0,00 € 1.163.943,03 € 408.719,11 € 0,00 € 0,00 €

CAMP 2 Rehabilitació d'elements comuns en edificis 1.400.000,00 € 1.417.584,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 529.705,82 € 474.159,26 € 413.719,18 €

CAMP 3 Actuacions a l'equipament El Sortidor 496.380,25 € 473.891,26 € 365.248,06 € 3.774,00 € 8.407,13 € 71.466,92 € 11.065,13 € 13.930,02 €

Coberta i d'altres a la Biblioteca Francesc Boix 7.369,48 € 70.042,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.369,48 € 19.239,89 € 43.432,66 €

Intervencions al poliesportiu Tres Xemeneies 82.246,34 € 274.869,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.966,86 € 14.920,00 € 229.982,17 €

Intervencions a l'equipament esportiu la Satàlia 192.396,84 € 316.653,20 € 106.371,53 € 0,00 € 30.719,24 € 0,00 € 117.392,25 € 62.170,18 €

Adquisició carrer Roser, 15 1.439.650,00 € 1.477.522,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.477.522,62 €

Adequació local Elkano per a entitats socials 372.380,94 € 372.380,94 € 0,00 € 18.777,81 € 337.163,47 € 16.439,66 € 0,00 € 0,00 €

Refugi del Poble-sec 185.622,77 € 185.622,77 € 0,00 € 10.440,00 € 117.940,31 € 57.242,46 € 0,00 € 0,00 €

Actuacions local carrer Margarit, 23 98.954,33 € 116.015,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 116.015,94 € 0,00 € 0,00 €

CAMP 4 Noves tecnologies a la Biblioteca Francesc boix 25.000,00 € 1.046,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.046,97 € 0,00 €

Noves tecnologies a l'equipament El Sortidor 38.000,00 € 45.143,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.143,26 € 0,00 €

Obres en els elements comuns dels edificis per permetre la instal·lació de cablejat o altres sistemes 60.000,00 € 15.257,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.107,62 € 7.490,84 € 3.659,19 €

CAMP 5 Dotació de lluminàries amb reactància electrònica a  l'equipament El Sortidor 106.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tancaments a l'equipament El Sortidor 42.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Instal·lació plaques solars 50.000,00 € 48.336,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.336,24 € 0,00 €

Canvi finestres-anul·lació ponts tèrmics (Biblioteca F. Boix) 125.000,00 € 79.940,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 79.940,39 € 0,00 € 0,00 €

CAMP 6 Millores de prevenció i seguretat a la zona de la Satàlia 227.444,40 € 227.444,40 € 227.444,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

El Sortidor, punt d'assessorament jurídic gratuït per a dones 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 6.985,00 € 5.015,00 € 12.000,00 € 22.500,00 € 3.500,00 €

El Sortidor, grup de tractament amb noies adolescents 10.000,00 € 15.803,94 € 0,00 € 2.500,00 € 1.977,75 € 1.135,75 € 4.690,44 € 5.500,00 €

El Sortidor, el Café de les Dones 12.000,00 € 6.184,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 2.384,00 € 800,00 € 0,00 €

CAMP 7 Renovació del teixit associatiu comercial del barri 18.000,00 € 12.395,22 € 2.000,00 € 0,00 € 3.137,80 € 2.168,04 € 5.089,38 € 0,00 €

Sistemes de difusió de les activitats singulars del barri 18.000,00 € 24.679,04 € 2.000,00 € 0,00 € 6.090,00 € 2.207,94 € 7.090,50 € 7.290,60 €

Programa d'incorporació al món laboral 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Intervenció en medi obert al Poble-sec 138.405,43 € 145.166,83 € 18.000,00 € 11.189,97 € 40.247,18 € 0,00 € 75.729,68 € 0,00 €

Projecte veïnal de dinamització pista poliesportiva Tres Xemeneies 18.800,00 € 14.447,20 € 0,00 € 0,00 € 5.997,20 € 8.450,00 € 0,00 € 0,00 €

Programes de foment de l'activitat associativa dels nouvinguts 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 0,00 € 0,00 €

Aula d'acollida 14.000,00 € 7.540,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.540,00 € 0,00 € 0,00 €

Activitats socioculturals al Centre Cívic El Sortidor 51.594,57 € 85.436,20 € 9.970,00 € 3.870,67 € 29.690,19 € 14.280,72 € 27.624,62 € 0,00 €

Despeses de gestió 20.992,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.992,20 €

CAMP 8 Eliminació de barreres arquitectòniques en petits comerços i establiments 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Instal·lació de bucle magnètic 2.400,00 € 1.450,00 € 1.450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Instal·lació de bucle magnètic a diferents equipaments de concurrència pública 5.400,00 € 460,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 321,00 € 139,20 € 0,00 €

Eliminació de barreres arquitectòniques dels carrers Roser, Salvà, Poeta Cabanyes i d'altres 300.000,00 € 518.468,03 € 0,00 € 0,00 € 19.396,14 € 576,52 € 498.495,37 € 0,00 €

Inversió d'adequació de totes les cruïlles semaforitzades amb el sistema de senyalització acústica 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ampliació i millores al carrer Vilà i Vilà per transformar-se en un recorregut amable per a 
vianants/bicicletes/cotxes

867.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Reserva d'aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda i targeta de tolerància 10.000,00 € 1.259,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.259,02 € 0,00 € 0,00 €

Eliminació de barreres arquitectòniques casal de la Concòrdia 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Remodelació edifici del carrer Concòrdia, 33 162.650,00 € 3.555,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.555,21 € 0,00 € 0,00 €

Total                                                                                                                                 16.915.500,00 € 16.915.500,00 € 1.434.436,84 € 751.322,26 € 3.325.103,85 € 4.650.337,30 € 4.472.600,93 € 2.281.698,82 €

Pressupost executat
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CAMP 1 Eix Poble-sec: Santa Madrona/Centre/Hortes 2.488.000,00 € 5.238.653,43 € 701.952,85 € 0,00 € 2.024,20 € 1.470.490,64 € 3.064.185,74 € 0,00 €

Carrer Blasco de Garay, Tapioles, Margarit i d'altres 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Carrer Mare de Deu del Remei, Olivera, Poeta Cabanyes, Tapioles i d'altres 3.538.804,65 € 2.137.734,26 € 0,00 € 0,00 € 796.677,66 € 1.341.056,60 € 0,00 € 0,00 €

Passatge Martras, c. Creu dels Molers, plaça Navas, c. Julià, c. Margarit 240.600,04 € 27.462,16 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 27.462,16 € 0,00 €

Parc de la Primavera 1.900.399,96 € 1.900.399,96 € 0,00 € 690.784,81 € 752.177,55 € 457.437,60 € 0,00 € 0,00 €

Puig i Xoriguer, Creu dels Molers 1.707.000,00 € 1.572.662,14 € 0,00 € 0,00 € 1.163.943,03 € 408.719,11 € 0,00 € 0,00 €

CAMP 2 Rehabilitació d'elements comuns en edificis 1.400.000,00 € 1.417.584,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 529.705,82 € 474.159,26 € 413.719,18 €

CAMP 3 Actuacions a l'equipament El Sortidor 496.380,25 € 473.891,26 € 365.248,06 € 3.774,00 € 8.407,13 € 71.466,92 € 11.065,13 € 13.930,02 €

Coberta i d'altres a la Biblioteca Francesc Boix 7.369,48 € 70.042,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.369,48 € 19.239,89 € 43.432,66 €

Intervencions al poliesportiu Tres Xemeneies 82.246,34 € 274.869,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.966,86 € 14.920,00 € 229.982,17 €

Intervencions a l'equipament esportiu la Satàlia 192.396,84 € 316.653,20 € 106.371,53 € 0,00 € 30.719,24 € 0,00 € 117.392,25 € 62.170,18 €

Adquisició carrer Roser, 15 1.439.650,00 € 1.477.522,62 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.477.522,62 €

Adequació local Elkano per a entitats socials 372.380,94 € 372.380,94 € 0,00 € 18.777,81 € 337.163,47 € 16.439,66 € 0,00 € 0,00 €

Refugi del Poble-sec 185.622,77 € 185.622,77 € 0,00 € 10.440,00 € 117.940,31 € 57.242,46 € 0,00 € 0,00 €

Actuacions local carrer Margarit, 23 98.954,33 € 116.015,94 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 116.015,94 € 0,00 € 0,00 €

CAMP 4 Noves tecnologies a la Biblioteca Francesc boix 25.000,00 € 1.046,97 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.046,97 € 0,00 €

Noves tecnologies a l'equipament El Sortidor 38.000,00 € 45.143,26 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 45.143,26 € 0,00 €

Obres en els elements comuns dels edificis per permetre la instal·lació de cablejat o altres sistemes 60.000,00 € 15.257,65 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 4.107,62 € 7.490,84 € 3.659,19 €

CAMP 5 Dotació de lluminàries amb reactància electrònica a  l'equipament El Sortidor 106.200,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Tancaments a l'equipament El Sortidor 42.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Instal·lació plaques solars 50.000,00 € 48.336,24 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 48.336,24 € 0,00 €

Canvi finestres-anul·lació ponts tèrmics (Biblioteca F. Boix) 125.000,00 € 79.940,39 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 79.940,39 € 0,00 € 0,00 €

CAMP 6 Millores de prevenció i seguretat a la zona de la Satàlia 227.444,40 € 227.444,40 € 227.444,40 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

El Sortidor, punt d'assessorament jurídic gratuït per a dones 50.000,00 € 50.000,00 € 0,00 € 6.985,00 € 5.015,00 € 12.000,00 € 22.500,00 € 3.500,00 €

El Sortidor, grup de tractament amb noies adolescents 10.000,00 € 15.803,94 € 0,00 € 2.500,00 € 1.977,75 € 1.135,75 € 4.690,44 € 5.500,00 €

El Sortidor, el Café de les Dones 12.000,00 € 6.184,00 € 0,00 € 3.000,00 € 0,00 € 2.384,00 € 800,00 € 0,00 €

CAMP 7 Renovació del teixit associatiu comercial del barri 18.000,00 € 12.395,22 € 2.000,00 € 0,00 € 3.137,80 € 2.168,04 € 5.089,38 € 0,00 €

Sistemes de difusió de les activitats singulars del barri 18.000,00 € 24.679,04 € 2.000,00 € 0,00 € 6.090,00 € 2.207,94 € 7.090,50 € 7.290,60 €

Programa d'incorporació al món laboral 80.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Intervenció en medi obert al Poble-sec 138.405,43 € 145.166,83 € 18.000,00 € 11.189,97 € 40.247,18 € 0,00 € 75.729,68 € 0,00 €

Projecte veïnal de dinamització pista poliesportiva Tres Xemeneies 18.800,00 € 14.447,20 € 0,00 € 0,00 € 5.997,20 € 8.450,00 € 0,00 € 0,00 €

Programes de foment de l'activitat associativa dels nouvinguts 9.000,00 € 9.000,00 € 0,00 € 0,00 € 4.500,00 € 4.500,00 € 0,00 € 0,00 €

Aula d'acollida 14.000,00 € 7.540,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 7.540,00 € 0,00 € 0,00 €

Activitats socioculturals al Centre Cívic El Sortidor 51.594,57 € 85.436,20 € 9.970,00 € 3.870,67 € 29.690,19 € 14.280,72 € 27.624,62 € 0,00 €

Despeses de gestió 20.992,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 20.992,20 €

CAMP 8 Eliminació de barreres arquitectòniques en petits comerços i establiments 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Instal·lació de bucle magnètic 2.400,00 € 1.450,00 € 1.450,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Instal·lació de bucle magnètic a diferents equipaments de concurrència pública 5.400,00 € 460,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 321,00 € 139,20 € 0,00 €

Eliminació de barreres arquitectòniques dels carrers Roser, Salvà, Poeta Cabanyes i d'altres 300.000,00 € 518.468,03 € 0,00 € 0,00 € 19.396,14 € 576,52 € 498.495,37 € 0,00 €

Inversió d'adequació de totes les cruïlles semaforitzades amb el sistema de senyalització acústica 200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Ampliació i millores al carrer Vilà i Vilà per transformar-se en un recorregut amable per a 
vianants/bicicletes/cotxes

867.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Reserva d'aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda i targeta de tolerància 10.000,00 € 1.259,02 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.259,02 € 0,00 € 0,00 €

Eliminació de barreres arquitectòniques casal de la Concòrdia 24.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Remodelació edifici del carrer Concòrdia, 33 162.650,00 € 3.555,21 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.555,21 € 0,00 € 0,00 €

Total                                                                                                                                 16.915.500,00 € 16.915.500,00 € 1.434.436,84 € 751.322,26 € 3.325.103,85 € 4.650.337,30 € 4.472.600,93 € 2.281.698,82 €
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7
Inversions complementàries 
a la Llei de millores de barris, àrees urbanes  
i viles que requereixen atenció especial

De la previsió econòmica inicial del projecte, que s’eleva-
va a 16.915.500,00 €, s’ha executat totalment el pressu-
post amb data de tancament a 31 de desembre de 2010.
Els eixos principals d’inversió han estat la millora de 
carrers i equipaments públics, l’impuls d’activitats socio-

ANY EXECUCIÓ IMPORT
ALTRES INVERSIONS MUNICIPALS
Expropiació c. Baix, 1-5 (Ciutat del Teatre)* 2004-05 175.000,00
Expropiació Julià 2005 78.132,00
Expropiació c. Creu dels Molers, 101-103 2009 887.083,00
Expropiació c. Creu dels Molers, 105 2009 2.022.203,00
Expropiació c. França Xica, 35 2008 318.441,00
Remodelació pl. Sortidor 2008 100.455,00
Obres adequació grades camp de futbol de la Satàlia (FEOSL 2010) 2010 99.606,47
Pavimentació amb gespa artificial camp de futbol de la Satàlia (FEIL 2009) 2009 515.614,00
Excavació arqueològica pl. de les Navas (FEIL 2009) 2009 159.082,00
Obres de condicionament i millora del carrer de la França Xica (Lleida-Radas) 135.000,00
Pl. de la Bella Dorita i c. Vila i Vilà (FEIL 2009) 2009-10 2.471.006,00
Obres d'urbanització no justificades com a Llei de barris 2006-2009 582.386,01 
Parc de la Primavera, import no justificat com a Llei de barris 2006-2008 911.600,04 
Adquisició de l'edifici c. Roser, 15 no justificat com a Llei de barris 2010 977.277,38 
Centre de Serveis Socials Poble-sec, pl. Sortidor, 12 - Obra i mobiliari (FEIL 2009) 2009 199.045,00 
Caserna de bombers del Port (finançament mpal. i autoritat portuària)** 2009-2010 5.308.132,00 
Equipament Font Honrada 2006-08 1.317.085,00
Parc de Neteja Font Trobada 2005-06 2.491.512,00
Urbanització Paral·lel 2010 140.000,00
Clavegueram i urbanització c. Pedreres (F. Xica, Olivera, MD Remei) 117.112,00
Parc Mirador del Poble-sec 2008-10 895.120,00
Obres de condicionament i millora pg. dels Cims 3.736.162,00

TOTAL 23.637.053,90 

EDUCACIÓ
Escola Tres Pins (RAM) 2009 1.474.289,00 
Escola Bressol Municipal Nic *** 2005-06 1.212.695,00

TOTAL 2.686.984,00 

TREBALL ALS BARRIS
Aportacions del SOC i de Barcelona Activa 325.019,25 

TOTAL 325.019,25 

culturals i dinamitzadores del comerç i el teixit associa-
tiu, així com la supressió de barreres arquitectòniques.
Amb aquestes inversions, en el període 2005-2010 se 
n’han efectuat d’altres no justificades com a Llei de 
barris.
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SALUT ALS BARRIS
Impressió tríptics Activa't 2009 2.711,50 
Cartells metro Activa't 2009 3.620,00 
Activa't Parc Primavera 15.361,00 
Baixem al carrer 2008-10 47.478,70 
Busquem bastons 2008 4.300,00 
De marxa fent esport 2008-09 29.497,00 
Edició Guia de Dol 2008 7.875,00 
Esport extraescolar CEIP Carles I 2008-09 2.311,20 

TOTAL 113.154,40 

INVERSIÓ PRIVADA
Obres majors (69 llicències) 29.323.632,97 
Obres estructurals+actuacions d'urgència (155 llicències) 4.062.914,40 
Enderrocs (13 llicències) 324.173,90 
Façanes i cobertes (528 llicències) 15.290.720,50 
Interiors d'edificis (161 llicències) 2.896.047,88 
Ascensors (49 llicències) 2.444.015,06 
Interiors d'habitatge (225 llicències) 4.919.629,24 
Obertura de noves activitats (581 llicències) 7.099.483,91 
Altres llicències (26 llicències) 96.385,03 

TOTAL 66.457.002,89 

INVERSIÓ INDIRECTA + INVERSIÓ INDUïDA EN REHABILITACIÓ
Segons estudi realitzat per l'Institut Cerdà el 2010
Amb obres incloses al Pla de Barris 1.032.803,07 
Amb obres complementàries al Pla de Barris 45.835.394,89 

TOTAL 46.868.197,97 

TOTAL 140.087.412,41 

ALTRES INVERSIONS MUNICIPALS NO INCLOSES
Equipament carrer Albareda (EN CONSTRUCCIÓ) 2011-12 3.247.288,00
Millora i rehabilitació d'equipaments al Centre Cívic del Poble-sec (FEOSL 2010) 2010 37.414,18

*Aquest import no inclou 3.483.083 € executats el 2004.
**Aquest import no inclou 1.601.868 € a executar el 2011.
*** Finançament extern de la Generalitat.

Llegenda
(RAM) rehabilitació, ampliació i millora 
(FEIL) Fons Estatal d’Inversió Local
(FEOSL) Fons Estatal per a l'Ocupació i la Sostenibilitat Local
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8
Avaluació d’impactes

A finals de l’any 2009 la Fundació CIREM, per encàrrec 
del Departament de Política Territorial i Obres Públi-
ques de la Generalitat de Catalunya, va realitzar una 
enquesta telefònica a veïns i veïnes del Poble-sec.
De la mostra de 381 veïns enquestats del nucli antic del 
Poble-sec, el 47% són homes i el 53% són dones. Amb 
una majoria de població enquestada que se situa entre 
els 26-44 anys, el 49,9% es troben ocupats, mentre que 
el 39,6% tenen altres situacions laborals.
Pel que fa al nivell formatiu, un 47,6% tenen estudis bà-
sics d’EGB i ESO i un 7,4% tenen estudis universitaris.
El 40,7% dels enquestats afirmen sentir-se bastant 
satisfets de viure al barri i un 51% creuen que el barri 
ha millorat i un 40% creuen que no. El 53% dels veïns 
opinen que el barri seguirà millorant durant els pro-
pers cinc anys, mentre que un 12% no ho saben i no 
contesten. El 75% dels veïns entrevistats asseguren que 
romandrien al barri majoritàriament per les relacions 
personals (87,3%).
Per últim, un 93% dels enquestats asseguren no conèi-
xer el Pla de Barris, tot i que un 53% reconeixen que 
l’Ajuntament està treballant per millorar el barri.
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1) Està satisfet de viure al barri?

2) Creu que la vida al barri ha millorat en els darrers anys?

Poble-sec

3) Creu que la vida al barri millorarà en els propers anys?

44,9%
14,4%

40,7%

Bastant satisfet

Satisfet

Poc satisfet

Sí

No

NS/NC

51%
9%

40%

Sí

Seguirà igual que ara

NS/NC

12%

53%

35%
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b. Per quins motius aniria a viure fora del barri?

Manca de
serveis,
equipaments  
i mitjans de 
transport

Massa
immigració

Problemes
convivència/
Inseguretat
ciutadana

El cost de la
vida

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30% 25,7%

5,7%
3,8%

15,2%

4) Si pogués, aniria a viure fora del barri?

a. Per quins motius es quedaria a viure al barri?

Serveis, equipaments i
mitjans de transport

0

20

40

60

80

100

4,1%

87,3%

0,5%

Qualitat de vida Relacions personals

Sí

No, em quedaria al barri

25%

75%
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7) Podria valorar en una escala de 0 a 10 les qüestions següents?

5) Edat

6) Sexe

Edat Nre. %

16-25 91 23,88%

26-44 116 30,45%

45-65 64 16,80%

més de 65 110 28,87%

Total 381 100,00%

Sexe Nre. %

Home 179 47,00%

dona 202 53,00%

Total 381 100,00%

Seguretat Convivència Serveis i equipamentsTransports Infraestructures 
barri

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0 7,3

4,6 4,5
5,0

6,7
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9) Nivell formatiu

Sense estudis EGB / ESO FP / Batxillerat /
Cicles formatius 
de grau mitjà i 
superior

Diplomat
universitari/ 
Llicenciat
universitari
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8) Situació laboral
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11) Coneix el Pla de Barris?

12) Creu que l’Ajuntament porta a terme accions per millorar el barri?

10) Lloc de naixement

Catalunya Resta de  
l’Estat
espanyol

Països de
l’Àfrica

Països sud  
i centre-
americans

Resta
d’Europa
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Sí
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No, no sé què és
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1%
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Conclusions

Aquesta memòria recull bàsicament les actuacions que 
s’han desenvolupat entre els anys 2005 i 2010 en el 
marc del Projecte d’intervenció integral del barri del Po-
ble-sec, però també recull les actuacions complementà-
ries que al llarg d’aquests anys s’han fet en aquest barri i 
que han posat en relleu que el Poble-sec ha estat objecte 
de l’acció preferent de les administracions públiques, i 
molt especialment de l’administració municipal.

El projecte presentat inicialment va tenir en compte 
la configuració urbanística, social i demogràfica del 
Poble-sec, un barri que va veure com les seves estructu-
res demogràfiques es modificaven en pocs anys i que va 
desembocar, d’un perfil de població amb alt percentatge 
de gent gran molt arrelada al barri, en uns nivells de 
població nouvinguda a la recerca d’habitatge i feina.

Aquesta nova configuració poblacional també va deter-
minar un augment de la densitat de població, tant de 
l’espai públic com dels habitatges i els equipaments, 
centres associatius, etc., fet que va fer necessari teixir 
noves relacions de convivència.  

Els reptes del projecte s’havien de situar en el doble ves-
sant públic i privat: la millora de dèficits antics pel que 
fa a carrers i places, la rehabilitació d’habitatges privats 
i la modernització i ampliació dels equipaments públics 
on es duen a terme les tradicionals i noves relacions de 
veïnatge i l’habitatge familiar com a lloc on es configu-
ren els projectes de vida.

Així, les intervencions realitzades es van centrar en qua-
tre grans eixos fonamentals: l’espai públic, la rehabili-
tació d’edificis, els equipaments i el desenvolupament 
social i econòmic.

Pel que fa a l’espai públic, s’han reurbanitzat més de 
36 carrers i places del barri, millorant el clavegueram 
i l’enllumenat, eliminant barreres arquitectòniques i 
afavorint l’accessibilitat i la relació amb la muntanya de 
Montjuïc. S’ha creat un nou espai verd al barri, el parc 
de la Primavera, amb una superfície de 13.490 m2 per al 
gaudiment dels veïns i veïnes. 

S’ha fet un esforç important per ampliar i millorar els 
equipaments públics esportius, culturals, socials i cívics 
per tal de donar acollida a l’augment de demandes 
veïnals i per contribuir a consolidar les iniciatives asso-
ciatives que s’han vingut desenvolupant en els darrers 
anys, i que han contribuït decididament al procés d’in-
tercanvi intercultural dels veïns i veïnes del Poble-sec.

S’ha continuat amb els programes de suport a la reha-
bilitació integral dels habitatges, prioritzant la instal-
lació d’ascensors, prova pilot de l’exitosa campanya 
de l’Ajuntament de Barcelona, i s’han construït nous 
elements de suport social, amb un ventall ampli de pro-
grames dirigits tant als col·lectius més vulnerables com 
a millorar les relacions interculturals entre els veïns i 
veïnes, així com també a la promoció i dinamització del 
teixit comercial.
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El fet d’haver estat aprovat com a Llei de barris ens ha 
permès poder accedir a altres projectes impulsats pel 
Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Departament 
de Salut.

La inserció laboral i la cohesió social han estat altres 
prioritats molt marcades. En aquest sentit, destaquem 
el programa “Treball als barris”, que ha desenvolupat 
diferents plans d’ocupació que han donat formació 
professional bàsica a veïns i veïnes en situació de risc 
d’exclusió social i que continua treballant per la promo-
ció econòmica i per consolidar allò que s’ha aconseguit 
fins ara.

Destaquem també el programa “Salut als barris”, amb 
experiències noves, entre d’altres, com ara el projecte 
“Puja’m-baixa’m”, realitzat en col·laboració amb enti-
tats i persones voluntàries del barri i que s’està implan-
tant actualment a altres zones de la ciutat.

Paral·lelament a la realització d’aquestes actuacions 
emmarcades dins de la Llei de barris, s’ha efectuat 
un conjunt d’actuacions complementàries amb fons 
fonamentalment municipals, però també autonòmics, 
privats i estatals. Així, destaquem la urbanització del c. 
Vilà i Vilà i la pl. Bella Dorita, el pg. dels Cims i altres 
carrers del barri (França Xica, Pedreres, etc.), millores a 
l’escola Tres Pins i l’escola bressol Nic, l’equipament del 
c. Albareda (actualment en construcció), etc., amb una 
inversió total de més de 140 milions d’euros.

INVERSIÓ DIRECTA  
DE LA LLEI DE BARRIS
 
INVERSIONS  
COMPLEMENTÀRIES  

TOTAL D’INVERSIONS  
2005-2010 

 16.915.500 €

140.087.412,41 €

157.002.912,41 €

Podem dir, per tant, que les intervencions realitzades 
han estat en el seu conjunt multidisciplinàries i trans-
versals, ja que s’han fet intervencions tant a nivell de 
millora de les infraestructures com d’intervencions de 
naturalesa social i econòmica més relacionades amb la 
idiosincràsia autòctona de la població. 

Finalitzades les actuacions de la Llei de barris, el repte 
ara és mantenir el que s’ha aconseguit amb l’esforç de 
les administracions i de les entitats i associacions, i dels 
veïns i veïnes del barri. És a dir, s’han de renovar els 
carrers que encara resten per reurbanitzar, mantenir i 
conservar l’espai públic en bones condicions i continuar 
treballant plegats amb l’objectiu de millorar la qualitat 
de vida i d’entorn i afavorir la igualtat d’oportunitats de 
la població que resideix al Poble-sec.

En definitiva, el compromís actual de les administraci-
ons, amb la col·laboració del moviment associatiu, es-
pecialment actiu al barri, i també dels veïns i veïnes, és 
consolidar i enfortir les actuacions realitzades i aprofitar 
al màxim les oportunitats que s’han esdevingut.
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