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La Bordeta. Un barri de les  
persones i per a les persones 
La Bordeta va ser un dels barris que es van incloure en la 4a 
convocatòria del programa de la Llei de millora de barris,  
àrees urbanes i viles que requereixen d’una atenció especial, 
que es va posar en marxa el 2007.

Un barri amb personalitat pròpia, que ha anat creixent mirant 
a Sants, i on, sens dubte, calia que s’hi fessin actuacions en 
àmbits molt diversos, perquè els seus veïns i veïnes gaudissin 
de més benestar i de la qualitat de vida que es mereixen. 

Ara, transcorreguts més de cinc anys, i malgrat que estem 
vivint un període molt complex que dificulta les inversions, 
podem sentir-nos satisfets d’haver fet possible el compromís 
adquirit. La millora de la Bordeta és ja una realitat gràcies a 
una inversió total de més de 14 milions d’euros i més de 22 
actuacions entre el 2007 i el 2013.

Les millores són ben visibles en alguns eixos cívics com els car-
rers Gavà, Constitució o Almeria, que amb la nova urbanització 
s’ha convertit en la connexió prioritària per anar a les escoles 
del barri.

Amb la concessió d’ajuts als veïns, s’han rehabilitat també ele-
ments i espais comuns dels edificis del barri, com les façanes, 
vestíbuls, patis de llums, ascensors o instal·lacions d’aigua i gas, 
i s’ha impulsat la incorporació de les tecnologies de la infor-
mació i la millora de l’eficiència energètica. Unes millores que 
també hem volgut promoure als equipaments municipals de la 
Bordeta com, per exemple, la ludoteca del carrer Olzinelles. 
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I, finalment, amb la implicació dels veïns i les associacions del 
barri, s’ha dinamitzat la vida social i les relacions veïnals amb 
projectes com “La Bordeta en dansa”, el cicle d’art i humor o 
programes complementaris per potenciar la recerca de feina 
com “Activa’t al teu barri”. Sense oblidar les actuacions con-
cretes que s’han dut a terme perquè les dones tinguin un paper 
determinant en l’ús de l’espai urbà.  
                                                                                                                 
Ara, finalitzada aquesta important tasca duta a terme pel 
programa del Pla de Barris, la Bordeta té més qualitat urbana, 
més eines al servei del teixit veïnal i associatiu, i un entorn més 
preparat per encarar els reptes de present i de futur. 

Un futur que la Bordeta encara amb confiança gràcies també a 
la recent obertura al barri del recinte de Can Batlló, que pren el 
relleu a la Llei de barris com a motor d’una nova transformació. 

Xavier Trias
Alcalde de Barcelona
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Projecte d’intervenció integral 
del barri de la Bordeta  
2007-2013

Em complau poder fer la presentació del que és un projecte de 
millora integral d’un barri com la Bordeta. Aquest projecte, ara 
ja acabat, ha estat possible gràcies a les aportacions de totes 
les administracions que han actuat sota el paraigües de la Llei 
de barris. Amb la seva materialització en els plans de barris, 
aquest tipus d’actuacions integrals i transversals han estat 
possibles a molts barris i municipis catalans.

La Bordeta va néixer com un barri dins la vila de Sants fa més 
de 150 anys i va anar creixent al voltant de les indústries que 
hi havia. En els darrers anys (principis del 2000) el barri havia 
anat perdent la població més jove i la població immigrant havia 
anat ocupant les zones més degradades, per la qual cosa es va 
considerar prioritari dur a terme una actuació de tipus integral 
que afavorís la regeneració tant urbanística com social. 

Amb les primeres convocatòries de la Llei de barris, la Bordeta 
ja es va tenir en compte com un dels barris en els quals calia 
una intervenció que implicava resoldre aspectes urbanístics, 
endegar rehabilitacions en alguns habitatges, revitalitzar l’as-
sociacionisme i el teixit associatiu i rehabilitar o construir les 
instal·lacions necessàries per afavorir la vida social i cultural 
del barri. Aquest ha estat un procés llarg i no sempre fàcil 
perquè s’ha prioritzat el consens i la voluntat veïnal i perquè 
ha coincidit amb l’inici de la davallada pressupostària i amb la 
retallada de recursos per part de la Generalitat de Catalunya. 
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Ara tenim, però, la mostra d’una actuació duta a terme en un 
període de sis anys, que ha comptat amb un pressupost de 
prop de 15 milions d’euros i que ha fet que carrers tan emble-
màtics com el d’Olzinelles, Almeria o l’eix vertebrador del barri 
que és el carrer de Gavà, s’hagin pogut adaptar a les necessi-
tats de la població: eixamplant voreres, instal·lant mobiliari 
urbà, dotant-los de l’enllumenat necessari, etc., tot per fer de 
la Bordeta el que havia estat sempre: un barri per viure-hi i 
gaudir-ne. 

Espero que els veïns gaudeixin del seu entorn i que les instal-
lacions estiguin adaptades per fer possible el bon veïnatge en 
una població sempre canviant. Plans integrals com el que s’ha 
dut a terme a la Bordeta ens ajuden a veure les possibilitats 
que tenen els barris amb entorn urbà sanejat i ens ajuden a 
creure i apostar per la dimensió social, cultural i associativa de 
les ciutats.  

Santi Vila i Vicente
Conseller de Territori i Sostenibilitat



Projecte d’intervenció 
integral del barri de

la Bordeta
2007-2013

10



Projecte d’intervenció 
integral del barri de

la Bordeta
2007-2013

11

1, Síntesi històrica.....12

2, Projecte d’intervenció integral del barri de la Bordeta.....16

3, Actuacions executades.....22

 3.1, Projectes urbanístics i d’equipaments.....22

 3.2, Rehabilitació d’edificis privats.....28

 3.3, Programes socials.....31

4, Programes complementaris.....36

5, Comitè d’Avaluació i Seguiment....42

6, Pressupost.....46

7, Inversions complementàries.....50

8, Avaluació d’impactes i conclusions.....56





1
Síntesi
històrica



Projecte d’intervenció 
integral del barri de

la Bordeta
2007-2013

14

1
Síntesi històrica

Un barri de Sants

Actualment la Bordeta engloba aproximadament unes 50 
hectàrees, que s’estenen de la Riera Blanca al carrer Moianès, 
entre la Gran Via i l’eix dels carrers Manzanares, Noguera 
Pallaresa, plaça de la Farga i Ferreira fins a Gayarre. El 1801, 
però, la Bordeta era un barri format només per un sol carrer, 
que amb el temps ha adoptat tres noms diferents: quan neix 
a la plaça Espanya s’anomena carretera de la Bordeta, però 
després adopta els noms de carrer Gavà i Constitució.

De fet, aquest era el carrer que constituïa l’antiga Via Augusta 
romana que unia Barcelona amb Tarragona, després de creuar 
el riu Llobregat per Sant Boi. Així, al llarg del seu traçat van 
aparèixer nuclis habitats i hostals, però quan al segle XVII 
l’Estat va construir el pont de Molins de Rei, la carretera de 
Sants va guanyar la partida a la de la Bordeta. Per tant, mentre 
Sants anava guanyant protagonisme i creixent ràpidament, 
la Bordeta va haver d’esperar la construcció del canal de la 
Infanta Carlota (1818) per prosperar agrícolament i començar 
la seva transformació en un barri industrial.

Condicionants geogràfics i històrics

El 1857, quan ja s’havia començat a urbanitzar, la Bordeta va 
passar a ser un dels quatre barris de la vila independent de 
Sants. Des d’aleshores el barri va créixer sense parar, no no-
més les seves indústries i habitatges sinó també en la vida so-
cial als carrers de la Bordeta. Un clar exemple d’aquest procés, 
que va marcar el desenvolupament del barri, fou la construc-
ció de la gran fàbrica tèxtil de Can Batlló, inaugurada el 1880. 
Molts treballadors van deixar el camp a causa de l’existència 
d’indústries com el Molí de la Bordeta, la pelleria Gatius, la 
Cooperativa Vidriera, la Companyia Fabril d’Olis Vegetals, els 
tallers de la Hispano-Suiza d’Automòbils i la fàbrica de motos 
OSSA, després Citroën.
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Així doncs, la Bordeta, juntament amb Sants i Hostafrancs, 
esdevingué un dels nuclis fabrils més importants de Barcelo-
na, a la qual va quedar annexionada l’any 1897. La inaugura-
ció de l’estació de tren de Magòria el 1912 en va incrementar 
l’activitat i el 10 de juny de 1926 l’obertura del tram Catalu-
nya-Bordeta del Metro Transversal va dur un nou transport al 
barri. Després de la guerra, només el Club Ciclista Catalunya i 
el Club de Futbol Bordeta mantenen activitat al barri, però la 
creació de la parròquia de Sant Medir, l’any 1948, i el taran-
nà progressista del seu rector, mossèn Amadeu Oller, qui va 
revitalitzar i adquirir un fort compromís amb el teixit associa-
tiu, va ajudar el barri a tenir una identitat pròpia i a no quedar 
diluït dins del conjunt de Sants.

El Projecte d’intervenció integral potencia aquesta herència 
històrica i el fort caràcter d’arrelament al barri de les veïnes 
i veïns, així com de les entitats econòmiques i socials, disse-
nyant la urbanització dels principals eixos cívics perquè el 
carrer esdevingui un punt de trobada i relació de les persones.
 





2
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2
Projecte d’intervenció integral
del barri de la Bordeta

L’Ajuntament de Barcelona va presentar a la Generalitat de Ca-
talunya una proposta amb l’objectiu que el barri de la Bordeta 
s’acollís a les subvencions atorgades per la Llei de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen una atenció especial. D’aquesta 
manera, aquest barri va ser escollit a la convocatòria de 2007 
com a beneficiari dels ajuts econòmics d’aquesta llei.

L’import total aprovat del projecte va ser de 14.765.003,05 €, 
dels quals el 50% ha estat subvencionat per la Generalitat de 
Catalunya fins a un import de 7.382.501,52 €. L’altre 50% 
ha estat aportat per l’Ajuntament de Barcelona, impulsor i 
executor d’aquest projecte, que ha tingut com a objectiu prin-
cipal millorar les condicions de vida d’un barri amb història 
i personalitat, millorant espais públics, subvencionant la 
rehabilitació d’espais comuns dels edificis, millorant la xarxa 
d’equipaments, millorant l’accessibilitat i impulsant la cohesió 
social i les relacions al barri. Aquests objectius s’han materia-
litzat en actuacions destinades a fomentar l’ús de l’espai públic 
com a espai aglutinador d’activitats socioculturals, promoci-
onar la memòria històrica de la Bordeta, potenciar el comerç 
de proximitat, potenciar la trama historicourbana del barri, 
acollir la immigració, etc.

Aquests projectes beneficien principalment la població del 
barri, que l’any 2007, quan es va redactar el projecte, era de 
16.952 habitants. Cal destacar que el fenomen de la immigra-
ció no té la magnitud d’altres zones de la ciutat, tot i que la 
població estrangera extracomunitària era del 12,8%, mentre 
que la mitjana de Barcelona ciutat era de l’11,6%. La Bordeta, 
però, destaca per tenir una població envellida, ja que l’índex 
d’envelliment era de 200, mentre que a Barcelona ciutat era 
de 176, i un índex de persones en situació de dependència per 
sobre del conjunt de Catalunya el 2006.

Aquestes actuacions conformen un projecte dividit en 
vuit camps d’actuació:

Espai públic

Rehabilitació

Equipaments

Noves tecnologies

Sostenibilitat

Equitat de gènere

Programes socials

Accessibilitat

Distribució dels camps d’actuació

Espai públic 7.895.448,72 53,47%

Rehabilitació 1.228.107,68 8,32%

Equipaments 4.391.494,51 29,74%

Noves tecnologies 229.854,55 1,56%

Sostenibilitat 371.915,78 2,52%

Equitat de gènere 106.455,44 0,72%

Programes socials 500.608,46 3,39%

Accessibilitat 41.117,91 0,28%

14.765.003,05 100,00%
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Els vuit camps d’actuació es van concretar en la programació 
següent:

1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ  
D’ESPAIS VERDS

- Urbanització eix cívic carrer Gavà

- Urbanització eix cívic carrer Constitució

- Urbanització eix cívic carrer Olzinelles, que inclou:
• Carrer Olzinelles
• Carrer Ibèria
• Plaça Ibèria
• Carrer Rossend Arús
• Carrer Maria Victòria

- Urbanització altres carrers dels eixos cívics, que inclou:
• Carrer Ferreria
• Carrer Noguera Pallaresa
• Carrer Vilassar
• Carrer Fernández Duró
• Arranjament de dos solars als carrers Cuiàs 16 i Moianès 17
• Arranjament de vorera Noguera Ribagorçana
• Arranjament de vorera Bertomeu Pi
• Alliberament solar carrer Vilassar 3

- Urbanització eix cívic carrer Almeria
• Carrer Almeria
• Passatge Baró de Griñó

- Urbanització carrer Gayarre

- Adquisició de sòl, que inclou:
• Adquisició de sòl per a un nou espai públic “Cuyàs-Moia-
nès-Gavà”.

2. REHABILITACIÓ DELS ELEMENTS COMUNS 
DELS EDIFICIS

Rehabilitació d’elements comuns dels edificis. Els tipus d’obra 
realitzats han estat, segons l’edifici, a les façanes principals i 
posteriors, el vestíbul, la coberta, el pati de llums, les instal-
lacions d’aigua i gas, els baixants, l’antena col·lectiva, el porter 
electrònic, l’ascensor i les escales.
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3. PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS  
PER A L’ÚS COL·LECTIU

- Nou equipament municipal plaça Cal Muns
- Rehabilitació i ampliació de la ludoteca Olzinelles, al Carrer  

Constitució 2-8

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

- Adequació espai noves tecnologies en nous equipaments 
municipals

- Ajudes rehabilitació en l’aplicació de noves tecnologies  
als edificis

5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT  
DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ

- Eficiència energètica i energies renovables en nous equipa-
ments municipals

- Plaques solars i millora de l’aïllament tèrmic als edificis

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

- Veure els barris amb ulls de dona
- Punt d’informació sobre violència domèstica: l’Escletxa
- Temps de barri, temps compartit: conciliar vida laboral  

i familiar
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7. PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL,  
URBANÍSTICA I ECONÒMICA

- Intervenció en medi obert a la Bordeta
- Espai públic: un espai cívic de convivència
- Camí escolar a la Bordeta (millora mobilitat urbana  

i transport)

8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 
ARQUITECTÒNIQUES

- Supressió de barreres arquitectòniques a la ludoteca  
del carrer Olzinelles

- Sistema de senyalització acústica en cruïlles amb semàfors





3
Actuacions
executades
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3
Actuacions executades

Per tal de garantir la transversalitat i integralitat del Projec-
te d’intervenció integral, aquest s’estructura en els 8 camps 
d’actuació anteriorment esmentats. A continuació, però, les 
actuacions s’han agrupat en tres grans grups per tal de facili-
tar-ne la comprensió:

• Projectes urbanístics i d’equipaments 
• Rehabilitació d’edificis privats
• Programes socials

(Plànol d’actuacions a l’interior de la contraportada)

3.1. Projectes urbanístics  
i d’equipaments

Els projectes d’àmbit urbanístic i de millora dels equipaments 
s’han desenvolupat amb l’objectiu de millorar la connectivitat 
interna al barri i adequar i modernitzar la qualitat d’urbanit-
zació i dels serveis. A més, s’ha volgut fer front a la contami-
nació visual elaborant un catàleg de senyalització i mobiliari 
urbà, assolir l’eficiència energètica desitjable en l’enllumenat 
públic, disminuint la contaminació lumínica i potenciant el 
baix consum, i s’han desenvolupat actuacions per tal de poten-
ciar l’ús del transport públic.

1. EIX CÍVIC CARRER GAVÀ

Termini d’execució: 2008
Pressupost justificat: 637.532,92 €

En aquest projecte s’ha desenvolupat la nova urbanització de 
la via bàsica de la trama històrica de la Bordeta, vinculant la 
xarxa amb els aparcaments dissuasius.

S’ha portat a terme l’eixamplament de voreres amb dotació 
d’arbrat i mobiliari urbà, així com l’actualització de les instal-
lacions d’enllumenat, clavegueram i reg per degoteig. S’han 
eliminat dèficits de clavegueram i soterrament de línies aèries 
i s’ha millorat la connectivitat interna amb els carrers Moianès 
i Olzinelles.
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2. EIX CÍVIC CARRER CONSTITUCIÓ

Termini d’execució: 2008/2009
Pressupost justificat: 29.788.80 €

L’actuació en aquest eix cívic ha suposat la urbanització de 
les voreres del carrer Constitució, comprès en el tram situat 
entre el carrer Olzinelles i la rambla Badal. S’ha efectuat la 
substitució del paviment i de la vorera, la pavimentació de la 
calçada, la renovació de la rigola i s’ha definit la senyalització 
horitzontal.

A més, s’ha millorat l’enllumenat existent, s’han definit els ar-
bres amb reg automàtic i s’ha realitzat la col·locació de bancs 
de model neoromàntic, així com la recol·locació del mobiliari 
existent.

A més, s’ha volgut millorar l’accessibilitat dels vianants amb la 
pavimentació i l’amplada mitjana (3,60 m) de les voreres, a fi 
de racionalitzar la intensitat del trànsit.

Atès que la pràctica totalitat de l’obra ha estat executada amb 
altre finançament, només s’ha justificat una petita part del 
cost total.

3. EIX CÍVIC CARRER OLZINELLES

Termini d’execució: 2010/2011
Pressupost justificat: 4.018.440,78 €

Respecte a l’eix cívic del carrer Olzinelles, s’han urbanitzat els 
carrers Olzinelles, Rossend Arús, Ibèria, la plaça Ibèria i el 
carrer Maria Victòria.

Com en altres urbanitzacions d’eixos cívics, s’ha efectuat la 
substitució del paviment i de la vorera, la pavimentació de la 
calçada, la renovació de la rigola i s’ha definit la senyalització 
horitzontal.

A més, s’ha col·locat nou enllumenat, bancs i mobiliari urbà i 
s’ha millorat l’accessibilitat dels vianants amb la pavimentació 
i l’amplada mitjana (3,60 m) de les voreres.

Finalment, s’ha volgut adequar i modernitzar la qualitat d’ur-
banització i dels serveis (soterrament de línies aèries, etc.).
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4. EIX CÍVIC CARRER FERNÁNDEZ DURÓ,  
VILASSAR, NOGUERA PALLARESA,  
FERRERIA I ALTRES

Termini d’execució: 2012/2013
Pressupost justificat: 1.313.523,75 €

La intervenció en aquesta zona ha consistit en la substitució 
del paviment i de la vorera dels carrers Ferreria, Noguera 
Pallaresa, Vilassar i Fernández Duró.

A més, s’ha portat a terme l’eliminació de zones d’estacio-
nament i urbanització de carrers de plataforma única amb 
prioritat per a vianants. També s’han creat zones de pàrquing 
provisional als solars dels carrers Cuyàs 16 i Moianés 17. 

Finalment, s’ha desenvolupat l’arranjament del tram de 
vorera dels carrers Noguera Ribagorçana i Bertomeu Pi, amb 
l’objectiu de millorar la seguretat dels escolars del barri de la 
Bordeta.

5. EIX CÍVIC CARRER ALMERIA

Termini d’execució: 2010/2012
Pressupost justificat: 1.056.904,67 €

En aquest àmbit d’actuació, a més de la urbanització del  
carrer Almeria, s’ha realitzat la urbanització del passatge 
Baró de Griñó.

De la mateixa manera que en altres urbanitzacions d’eixos 
cívics, s’ha volgut adequar i modernitzar la qualitat d’urbanit-
zació i dels serveis i s’ha efectuat la substitució del paviment i 
de la vorera, la pavimentació de la calçada, la renovació de la 
rigola i s’ha definit la senyalització horitzontal.

A més, s’han fet actuacions de millora de l’enllumenat, bancs, 
mobiliari urbà i l’accessibilitat dels vianants amb la pavimen-
tació i l’amplada mitjana de 3,60 m de les voreres.
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6. EIX CÍVIC CARRER GAYARRE

Termini d’execució: 2008
Pressupost justificat: 296.442,72 €

El projecte d’arranjament del carrer Gayarre comprèn el tram 
situat entre la carretera de Sants i el carrer Gavà, amb una 
superfície d’actuació total de 3.336,5 m2, i amb una secció de 
carrer de 8 m, formada per dues voreres d’1,25 m i una calça-
da de 5,5 m amb un carril de circulació i un d’aparcament.

Aquest projecte preveu l’ampliació de les voreres del carrer 
Gayarre, entre els carrers de Sant Crist i Gavà, a 2,5 m a les 
dues bandes, reduint l’amplada de la calçada a 3 m, suficient 
per permetre el pas de vehicles en un règim de circulació 
moderada.

Entre el carrer Sant Crist i la carretera de Sants l’amplada de 
la calçada es redueix a 4,80 m, deixant l’amplada de la vorera 
de llevant d’1,20 m de mitjana i l’altra d’1,60 a 2 m, adap-
tant-se a la rasant del carrer. La solució adoptada en aquest 
tram permet la previsió d’una zona de càrrega i descàrrega i 
una banda d’aparcament per a motos en el tram contigu a la 
carretera de Sants.

L’ampliació de la vorera permet la incorporació de noves 
espècies d’arbrat, en el tram comprès entre els carrers Gavà i 
Sant Crist, i la col·locació de nous elements de mobiliari urbà i 
enllumenat en vorera.

7. ADQUISICIÓ DE SÒL PER A NOU  
ESPAI PÚBLIC (CUYÀS-MOIANÈS-GAVÀ)

Termini d’execució: 2009/2010
Pressupost justificat: 542.815,08 €

En aquesta actuació s’ha portat a terme l’expropiació de la 
finca ubicada al carrer Cuyàs 16-18, afectada pel PGM i desti-
nada a zona verda. Després de l’actuació s’ha destinat la zona 
a aparcaments provisionals mentre s’acaba d’executar la resta 
de l’àmbit.

8. NOU EQUIPAMENT  
MUNICIPAL PL. CAL MUNS

Termini d’execució: 2010/2013
Pressupost justificat: 2.364.345,33 €

En aquesta actuació s’ha efectuat la construcció d’un equipa-
ment de nova creació de 1.600 m2 per a l’atenció de persones 
amb grans discapacitats físiques i/o psíquiques per tal de 
realitzar activitats socials, tallers, grups d’ajuda, etc., necessari 
per potenciar les seves capacitats i millorar la seva qualitat de 
vida.

La Fundació Sant Pere Claver, que gestionarà l’equipament en 
règim de concessió, serà l’encarregada de realitzar la segona 
fase de la construcció, que representarà la posada en marxa 
d’un servei que inclourà 27 habitacions per a persones resi-
dents.

Actualment, la segona fase es troba en fase de negociacions 
amb altres administracions per posar en funcionament el 
servei.
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9. REHABILITACIÓ I AMPLIACIÓ  
DE LA LUDOTECA OLZINELLES

Termini d’execució: 2008/2012
Pressupost justificat: 2.027.149,18 €

L’actuació ha tingut com a objectiu la rehabilitació de l’edifici 
de la ludoteca al carrer Constitució, de 735 m2. A més, s’ha 
portat a terme l’ampliació de l’equipament en 465 m2.

Així doncs, s’han adequat les instal·lacions a la nova norma-
tiva i en especial al codi d’accessibilitat, reurbanitzant la part 
del pati i adequant l’edifici a les noves tecnologies.

L’objectiu d’un equipament com el de la ludoteca al barri és 
fomentar l’aprenentatge del valors cívics mitjançant el joc i 
la joguina, donar suport a les famílies en la socialització dels 
infants i oferir espais de joc i experimentació a les escoles i 
entitats del barri, així com facilitar la integració social dels 
infants de 0 a 12 anys. 

L’ampliació del pati de la ludoteca s’ha fet mitjançant l’expro-
piació i enderrocament de l’edifici contigu del carrer Vilassar 3.

10. ADEQUACIÓ ESPAI  
NOVES TECNOLOGIES EN NOUS  
EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Termini d’execució: 2011
Pressupost justificat: 221.015,35 €

Fonamentalment aquesta actuació suposa la creació de la 
infraestructura necessària al servei de les noves tecnologi-
es mitjançant l’arribada de la fibra òptica als equipaments 
municipals de nova creació o remodelats (Cal Muns i ludoteca 
Olzinelles), garantint l’accés universal a les tecnologies de la 
informació i comunicació (TIC).
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11. EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  
I ENERGIES RENOVABLES EN 
NOUS EQUIPAMENTS MUNICIPALS

Termini d’execució: 2011/2012
Pressupost justificat: 344.543,87 €

En aquest àmbit s’ha realitzat l’aïllament i la protecció solar 
dels nous equipaments municipals de Cal Muns i la ludoteca 
d’Olzinelles, per tal de potenciar el rendiment de les instal-
lacions tèrmiques.

A més, s’ha treballat per potenciar l’eficiència energètica en la 
il·luminació dels equipaments i s’ha dotat els equipaments de 
la infraestructura necessària pel que fa al consum d’energia i 
aigua, més respectuosa amb el medi ambient.

12. SUPRESSIÓ DE BARRERES  
ARQUITECTÒNIQUES A  
LA LUDOTECA OLZINELLES

Termini d’execució: 2010
Pressupost justificat: 29.821,43 €

La intervenció en aquest àmbit ha suposat l’adequació de l’ac-
cessibilitat a l’equipament municipal de la ludoteca del carrer 
Constitució, per tal de facilitar l’accés dels usuaris i usuàries i 
adaptar-se a la normativa existent.

13. SISTEMA DE SENYALITZACIÓ ACÚSTICA,  
ENCREUAMENTS SEMAFORITZATS

Termini d’execució: 2011
Pressupost justificat: 11.296,48 €

S’ha millorat la seguretat viària amb la instal·lació de 32 punts 
de senyalització acústica als semàfors dels carrers Constitució 
i Gavà per a persones amb disminució visual.

L’objectiu d’aquesta actuació és millorar la seguretat viària per 
a les persones amb disminucions visuals. 
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Per donar coherència a la realització de les obres de rehabili-
tació dels edificis d’habitatges privats, s’agrupen les diferents 
accions de rehabilitació sota el paraigües genèric de “campa-
nya de rehabilitació”.

Aquest fet ens ha permès:

• Gestió centralitzada de l’expedient a l’oficina d’habitatge del 
districte
• Informació més personalitzada als ciutadans
• Suport tècnic
• Optimització dels recursos públics, permetent als beneficia-
ris obtenir el màxim ajut possible i evitant duplicitats d’ajuts
• Agilitat en el pagament dels ajuts als beneficiaris, mitjançant 
l’empresa pública Barcelona Gestió Urbanística SA, que des 
del moment del tancament administratiu de l’expedient l’ha 
efectuat en el termini aproximat de 3 mesos
• Possibilitat d’endós de l’ajut a l’empresa constructora, de 
manera que suposi el menor impacte econòmic possible als 
veïns

La campanya de rehabilitació en elements col·lectius dels 
edificis d’habitatges ha beneficiat rehabilitacions realitzades 
a edificis dels carrers Alpens, Toledo, rambla Badal, Gran Via 
de les Corts Catalanes, avinguda Carrilet, Constitució, Riera 
Blanca, Quetzal, Sagunt, Hartzembusch, pl. Farga, Viladecans 
i Andalusia.

Els tipus d’obra realitzats han estat, segons l’edifici, a les 
façanes principals i posteriors, el vestíbul, la coberta, el pati 
de llums, les instal·lacions d’aigua i gas, els baixants, l’antena 
col·lectiva, el porter electrònic, l’ascensor i les escales.

3.2. Rehabilitació d’edificis privats

En conclusió: s’han gestionat 33 expedients de rehabilitació, 
que han suposat que 24 edificis i 777 habitatges hagin gaudit 
d’aquest ajut a la rehabilitació. Entre les obres realitzades cal 
destacar la intervenció en 8 ascensors/supressions de barreres 
arquitectòniques, 8 façanes (entre principals i posteriors) o en 
6 cobertes i patis de llums.

14. REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT  
D’ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS

Termini d’execució: 2010/2013
Pressupost justificat: 1.228.107,68 €

L’objectiu principal és el de millorar 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 dels edificis i la seva accessibilitat.

L’actuació ha consistit en l’aplicació d’ajuts a la rehabilitació 
en els elements comuns dels edificis amb la intenció d’actu-
ar en aquells elements exteriors que ajuden a configurar el 
paisatge urbà del barri, per tal de millorar les edificacions 
d’habitatge privat, així com la sensació de benestar tant dels 
ocupants com de l’entorn general del barri.
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 15. AJUDES A LA REHABILITACIÓ  
i APLICACIÓ DE NOVES TECNOLOGIES  
ALS EDIFICIS

Termini d’execució: 2010
Pressupost justificat: 8.839,20 €

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, per tant, s’ha desenvolupat per tal d’afavorir 
la connexió a la xarxa general per accedir a les instal·lacions 
de cablejat i fer instal·lacions comunes en matèria de teleco-
municacions, per tal 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 o bé per 
actualitzar les instal·lacions ja existents.

16. PLAQUES SOLARS I MILLORA  
DE L’AÏLLAMENT TÈRMIC ALS EDIFICIS

Termini d’execució: 2011/2012
Pressupost justificat: 27.371,91 €

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 dels sistemes constructius a les 
noves normatives que permeten millorar l’aïllament tèrmic de 
l’edifici, com pot ser la coberta, també van encaminades cap a 
aquest estalvi energètic i a reduir-ne el consum. 
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BBO-001 Rambla Badal 29-31 52 5 X X

BBO-002 Alpens 14-16 25 3 X

BBO-003 Rambla Badal 63 36 0 X X

BBO-004 Toledo 33-35 22 0 X

BBO-005 Rambla Badal 62 36 2 X

BBO-006 Rambla Badal 57 18 0 X

BBO-007 Rambla Badal 34

BBO-008 Gran Via Corts Catalanes 137 23 2 X X X

BBO-009 Gayarre 49-57

BBO-010 Gavà 19

BBO-011 Avinguda Carrilet 16 A 29 3 X

BBO-012 Rambla Badal 32 36 2 X

BBO-013 Constitució 184-188 44 1 x

BBO-014 Rambla Badal 20-22

BBO-015 Rambla Badal 28-30 72 6 X

BBO-016 Rambla Badal 82-84 26 0 X

BBO-017 Rambla Badal 37-39 62 16 X

BBO-018 Toledo 10 4 1 X X

BBO-019 Rambla Badal 78-80 12 3 X

BBO-020 Riera Blanca 213 37 2 X X

BBO-021 Quetzal 26-28 45 3 X

BBO-022 Passatge Toledo 18

BBO-023 Olzinelles 98

BBO-024 Constitució 40-46 28 2 X X X

BBO-025 Sagunt 2 9 5 X X X X X X

BBO-026 Badal 104 115 20 X

BBO-027 Hartzembusch 32 1 0 X

BBO-028 Pl. Farga 12 6 1 X X X

BBO-029 Viladecans 18 26 2 X X X X

BBO-030 Ferreria, 28

BBO-031 Hartzembusch 32 X

BBO-032 Andalusia, 3 13 4 X

BBO-033 Sagunt 2 X X

EXPEDIENTS HABITATGES LOCALS TOTALS DE TIPUS D'OBRA

33 777 83 0 0 4 4 2 6 6 5 1 1 2 0 2 1 0 8 3
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3.3. Programes socials

17. VEURE ELS BARRIS AMB ULLS DE DONA

Termini d’execució: 2011
Pressupost justificat: 5.799,70 €

En aquest cas s’ha intervingut en l’entorn urbanístic utilitzant 
una anàlisi urbana que presta especial atenció a la perspectiva 
de gènere, per exemple detectant els punts menys accessibles 
o poc il·luminats i per tant menys segurs, en aquest cas a 
l’àrea d’influència del carrer Almeria (eix principal del camí 
escolar de la Bordeta).

En aquest sentit s’ha treballat en grups participatius per tal 
d’extreure’n propostes urbanístiques de millora. Finalment, 
s’ha elaborat el document final d’intervenció urbanística al 
carrer Almeria, que s’ha incorporat a les propostes del projec-
te executiu definitiu.

18. PUNTS D’INFORMACIÓ SOBRE  
VIOLÈNCIA DOMÈSTICA: L’ESCLETXA

Termini d’execució: 2009/2012
Pressupost justificat: 52.999,99 €

Durant el transcurs d’aquesta actuació s’ha ofert atenció 
gratuïta, de l’Associació de Dones l’Escletxa, per donar asses-
sorament en situacions de violència de gènere, situacions de 
discriminació i informació sobre els drets de les dones, durant 
dos matins i una tarda setmanals.

A més, s’han ofert algunes xerrades al barri en relació amb 
aquesta temàtica. 
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19. TEMPS DE BARRI, TEMPS COMPARTIT: CONCI-
LIAR VIDA LABORAL I FAMILIAR

Termini d’execució: 2010/2011
Pressupost justificat: 47.655,75 €

Aquest programa ha fet possible obrir l’escola per facilitar l’ús 
social dels espais d’esbarjo dels centres públics fora d’horari 
escolar, realitzant activitats per a qualsevol infant del barri.
Així doncs, es potencia l’ús dels equipaments escolars pels nois 
i noies, juntament amb les seves famílies, a l’espai públic del 
barri amb activitats que cohesionen la població resident relaci-
onades amb el món de la música, del civisme, de la solidaritat, 
de la sostenibilitat, dels aliments, etc.

Per tant, s’han organitzat activitats diverses amb una línia pe-
dagògica clara i s’han obert les activitats educatives no formals 
dels centres escolars als infants del barri.

20. INTERVENCIÓ EN MEDI  
OBERT A LA BORDETA

Termini d’execució: 2009/2013
Pressupost justificat: 228.810,72 €

S’ha realitzat una intervenció continuada de dos educadors de 
carrer amb la població infantil i juvenil en medi obert, realit-
zant activitats de prospecció i de treball educatiu i relacional 
en grups d’adolescents i joves.

L’objectiu ha estat detectar, prevenir i intervenir en situacions 
de risc social en adolescents i joves, tot potenciant la implica-
ció de la comunitat en la resolució de conflictes detectats en 
medi obert, així com fer participar la població jove i adoles-
cent d’un ús responsable i cívic de l’espai públic.

També s’ha realitzat un programa d’activitats adreçades a 
diferents sectors d’edat, a les places del barri, i activitats in-
fantils i musicals per tal d’afavorir el coneixement de diferents 
cultures.



Projecte d’intervenció 
integral del barri de

la Bordeta
2007-2013

35

21. ESPAI PÚBLIC: UN ESPAI DE CONVIVÈNCIA

Termini d’execució: 2009/2012
Pressupost justificat: 141.122,71 €

En aquest àmbit s’han desenvolupat 2 projectes principals: el 
cicle d’art i humor a la Bordeta, adreçat especialment a recu-
perar les places com a espai públic de convivència, i l’activitat 
de cloenda de la festa major del barri, “La Bordeta en dansa”. 
Aquest conjunt d’activitats s’han adreçat a dinamitzar i a afa-
vorir el coneixement de les diferents cultures que hi ha al barri 
a través de la música, la dansa, etc.

Pel cicle d’art i humor han passat uns 26 espectacles adreçats 
als més menuts, en horaris del migdia els diumenges dels 
mesos de juny i octubre especialment.

D’altra banda, el naixement del projecte de “La Bordeta en 
dansa” obeeix a la necessitat d’organitzar un acte de cloenda 
de la festa major de la Bordeta i a la millora que suposa la unió 
de veïns de diferents carrers a l’entorn d’un projecte comú que 
es cohesiona a través del llenguatge de la música i la dansa. 
Per tant, no és només una representació artística dels qui 
conviuen al barri sinó que és un aparador perquè les diverses 
entitats mostrin la seva empenta. Al mateix temps, diferents 
restauradors del barri col·laboren i completen un projecte que 
ja ha arrelat fortament.

També s’han realitzat altres projectes en aquest programa com 
ara “Una imatge per la convivència”, un projecte pioner en 
l’afany d’intervenir en la millora de les conductes dels propie-
taris d’animals de companyia.

22. CAMÍ ESCOLAR A LA BORDETA

Termini d’execució: 2009/2012
Pressupost justificat: 114.913,03 €

Durant el procés per a la posada en funcionament del camí 
escolar de la Bordeta s’ha treballat amb 6 escoles: la Institució 
Montserrat, l’escola Perú, l’escola Cavall Bernat, l’escola Sant 
Medir, l’escola Gayarre i l’escola Proa.

El treball ha consistit a dissenyar o dibuixar uns itineraris per-
què els escolars del barri puguin anar d’una manera més segura 
a l’escola, amb la col·laboració d’AMPAS i botiguers del barri.

Així doncs, s’ha pacificat el trànsit, amb mesures viàries 
(zones 30 i 10) i nous eixos-carrers (carrer Almeria) amb una 
urbanització adreçada al nens i nenes que van a les escoles. 

23. DESPESES DE GESTIÓ

Termini d’execució: 2013
Pressupost justificat: 15.762,00 €

Es consideren despeses de gestió les despeses directament 
relacionades amb l’edició d’aquesta memòria final.

La gestió del Projecte d’intervenció integral s’ha dut a terme 
amb recursos propis de l’Ajuntament de Barcelona sense 
haver de crear una estructura específica per fer-la, optimitzant 
així els recursos propis.
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4
Programes complementaris

El Projecte d’intervenció integral al barri de la Bordeta no 
només ha suposat actuacions de millora de les infraestructu-
res, equipaments i espais públics. A més, ha suposat obrir una 
gran línia de treball paral·lela, com és la promoció del treball 
i del desenvolupament local. Els esforços s’han concentrat a 
desenvolupar programes de foment de l’ocupació, de l’econo-
mia de proximitat i de promoció social. 

TREBALL ALS BARRIS - LA BORDETA

Línies de desenvolupament  
local i millora de l’ocupació

L’any 2006 el Departament d’Empresa i Ocupació va endegar 
el projecte “Treball als barris”, amb l’objectiu de promoure 
accions complementàries a la Llei de barris en l’àmbit de 
l’ocupació i el desenvolupament local en aquells territoris amb 
majors desequilibris econòmics i socials, afavorint així la mi-
llora de les condicions de vida dels habitants d’aquests barris i 
la cohesió social dels territoris.

Amb aquesta iniciativa, que ofereix un catàleg de 6 programes 
i 16 tipus d’accions específiques, es pretén dissenyar, planifi-
car i executar actuacions concretes a cada barri en funció de 
les seves necessitats, amb la finalitat de fomentar el seu desen-
volupament socioeconòmic de forma integrada, equilibrada i 
sostenible. 

En el marc del projecte “Treball als barris”, Barcelona Activa, 
amb el suport  del Servei d’Ocupació de Catalunya, va execu-
tar un pressupost global de 577.268,49 euros al barri de la 
Bordeta, en el període comprès entre els anys 2007 al 2013.

ANÀLISI SOCIOECONÒMICA

Per tal d’identificar estratègies d’intervenció adequades al 
territori, l’any 2007 es va dur a terme l’“Estudi de necessi-
tats d’ocupació i desenvolupament econòmic del barri de la 
Bordeta”, en el marc del qual es van identificar un seguit de 
línies d’actuació en els àmbits de la promoció de la capacitació 
professional i ocupació i en la millora i foment del comerç de 
proximitat, que van vertebrar l’estratègia d’intervenció desen-
volupada en el marc del projecte “Treball als barris” al llarg 
dels anys 2007 al 2013.
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MESURES OCUPACIONALS
 
De l’anàlisi de necessitats ocupacionals del barri es va 
desprendre que, malgrat l’impacte a nivell de barri que va 
suposar la pèrdua de la principal activitat econòmica de la 
zona, el recinte industrial de Can Batlló, i un alt percentatge 
de persones amb baix nivell de qualificació professional, no 
existien recursos ocupacionals al territori per donar resposta 
a les necessitats de la població. Per aquest motiu es van des-
plegar un conjunt de mesures ocupacionals que es presenten a 
continuació.

Programes d’experienciació  
laboral 

Una de les apostes en l’àmbit del foment de l’ocupació al barri 
de la Bordeta va ser donar suport a la millora de l’ocupabilitat 
de persones en situació d’atur mitjançant la contractació de 
26 persones prioritàriament del barri durant els anys 2008, 
2009, 2010, 2011 i 2012 per a la realització de diferents pro-
jectes de dinamització comercial, suport al teixit associatiu, ci-
visme i convivència, integració sociocultural, ocupació i joves, 
alfabetització digital i adequació d’espais públics (Can Batlló).

ACTIVA’T AL TEU BARRI: LA BORDETA

El programa “Activa’t al teu barri” es va iniciar a la Bordeta 
a finals de l’any 2010 amb l’objectiu d’articular un servei que 
donés resposta a les necessitats creixents d’orientació per a 
l’ocupació i recerca de feina fruit de l’impacte de la crisi, així 
com al dèficit de recursos ocupacionals del territori, i que 
alhora donés accés als veïns i veïnes de la Bordeta als diferents 
recursos ocupacionals que Barcelona Activa ofereix a nivell de 
barri i ciutat.

Es va desenvolupar durant els anys 2011 i 2012 i han passat 
pel programa un total de 775 persones aturades del barri en 
les diferents activitats que el conformaven: sessions infor-
matives d’orientació (76 accions amb la participació de 775 
persones), formació per l’ocupació (40 càpsules i/o tallers mo-
nogràfics amb 150 participants en temàtiques com ara recerca 
activa de feina, redacció de CV, autocandidatura, entrevista 
de feina, orientació cap a la formació, etc.) i assessorament 
personalitzat (495 tutories durant els dos anys d’execució del 
programa).  
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DISPOSITIU D’INSERCIÓ LABORAL  
DE COL·LECTIUS AMB DIFICULTATS ESPECIALS

L’any 2012 es va posar en marxa aquest programa adreçat 
a persones amb dificultats per accedir al mercat de treball 
que s’estructura a través d’itineraris integrals d’inserció amb 
assessorament personalitzat per a la recerca de feina, formació 
en competències transversals i formació professionalitzadora 
en diferents sectors, entre d’altres activitats. Han participat 
102 persones en situació d’atur en un total de 210 hores 
de formació en competències transversals, com ara TIC, 
comunicació, treball en equip, motivació, autoconeixement, 
tècniques de recerca de feina i inserció laboral, i en 226 
tutories personalitzades. A més, 15 persones es van formar 
professionalment com a mosso/a de magatzem amb 250 hores 
de durada i 15 en l’àmbit de neteja d’immobles amb 60 hores 
de durada.

La bona acollida d’aquest programa per part dels veïns i 
veïnes del barri ha comportat la seva ampliació per a l’anua-
litat 2013, preveient a l’inici d’any una atenció a un mínim de 
200 persones. A final de desembre 396 persones en situació 
d’atur han estat ateses en el dispositiu, realitzant un total de 
732 accions. Cal destacar que 325 persones, un 68% atura-
des de llarga durada, i un 64% sense cap tipus de prestació 
econòmica, han participat activament en un itinerari d’inser-
ció laboral a partir d’una entrevista ocupacional. Les activitats 
proposades en els itineraris d’inserció han estat des de l’acolli-
da i informació mitjançant 44 sessions informatives, passant 
per una àmplia oferta de tallers monogràfics per a la recerca 
de feina, mòduls en competències transversals, mobilitat i 
alfabetització digital i coneixement de les TIC, sota l’acompa-
nyament i orientació de tècnics assessors que han realitzat un 
seguiment personalitzat mitjançant actuacions de tutorització, 
amb un total de 293 tutories personalitzades, i espais de 
recerca de feina setmanals, amb 134 beneficiaris. 
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Desenvolupament local

El treball en l’àmbit de desenvolupament local s’ha concentrat 
principalment en la dinamització del teixit comercial del 
barri. Els projectes desenvolupats han estat els següents:

Estudi del comerç de la Bordeta: l’any 2010 es va censar 
i identificar l’activitat comercial del barri amb el suport de 
plans d’ocupació. Les dades més rellevants que es desprenen 
d’aquest treball és que dels establiments del barri el 56,5% són 
comerços actius (amb un total de 322 comerços), hi ha una 
densitat comercial desigual segons les zones i la restauració i 
els magatzems són les activitats comercials amb més presèn-
cia al barri (14,9% i 10% respectivament). 

Per donar a conèixer els recursos de la ciutat en l’àmbit del 
comerç, l’any 2011 es va fer una campanya informativa als 
322 comerços del barri, mitjançant una presentació individual 
d’una carpeta de recursos amb informació sobre ajuts, norma-
tives i formació d’interès per a comerciants. 

El 2012 es va desenvolupar el Projecte TIC Comerç, en el 
qual es van passar enquestes a 45 comerços i bars/restaurants 
del barri amb l’objectiu de conèixer el grau d’aprofitament i 
implementació de les tecnologies de la informació i comuni-
cació en els comerços i associacions vinculades. Els resultats 
obtinguts indicaven necessitats de millora del comerç de 
proximitat en la gestió de negoci (compres, estocs, emissió 
de factures, etiquetatge...) i en l’ús de les TIC per a aquestes 
gestions i per a la seva comunicació amb el client.

Amb el suport principalment de programes d’experienciació 
laboral es van desenvolupar diferents projectes de dinamit-
zació del teixit associatiu i cívic del barri.

L’any 2009 es van desenvolupar diferents actuacions per al 
coneixement de recursos adreçats a la dona i per a la identifi-
cació d’entitats i iniciatives del barri, per tal de dissenyar un 
mapa de recursos associatius que afavorís el foment de 
la xarxa social de la Bordeta, la participació de les entitats a 
les activitats promogudes al barri i l’acostament dels recursos 
públics de ciutat destinats a impulsar el teixit social.

A través de la contractació de 12 persones durant els anys 
2012 i 2013, des del projecte “Treball als barris” s’ha donat 
suport especial a la rehabilitació i adequació d’espais i 
al mateix teixit social del barri, que promouen l’equipament 
de Can Batlló, un dels espais més emblemàtics d’ús social del 
barri de la Bordeta.
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5
Comité d’Avaluació  
i Seguiment

Membres del Comitè d’Avaluació  
i Seguiment del Pla de Barris de la Bordeta

Per tal de fer un seguiment periòdic de l’estat de desenvolupa-
ment del projecte, la Llei de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial va preveure, segons l’art. 12 
de la Llei 2/2004, de 4 de juny, la formació d’un comitè d’ava-
luació i seguiment que reunís en un mateix òrgan la Generali-
tat, 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 del Pla de Barris. En la reha-
bilitació 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 rehabilitació integral, 
és necessari disposar d’un mecanisme de coordinació que 
integri els tres nivells afectats: la Generalitat, l’Ajuntament i 
el conjunt format per les entitats veïnals i els agents socials i 
econòmics. 

El Comitè d’Avaluació i Seguiment neix 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: 
15 d’octubre de 2008
24 de novembre de 2009
1 de juliol de 2010
10 de maig de 2011
16 de maig de 2012
Tancament: 10 de desembre de 2013

Representants que han assistit a alguna de les sessions:

EN REPRESENTACIÓ DE LA  
GENERALITAT DE CATALUNYA

Ferran Brea, delegat territorial del Govern (2013) 
Salvador Jorba Nadal, delegat territorial del Govern (2011-
2012)
Amand Calderó, representant de la Delegació Territorial  
del Govern 

Departament de Territori i Sostenibilitat*
Carles Sala, secretari d’Habitatge i Millora Urbana
Oriol Nel·lo, secretari de Planificació Territorial
Ramon Botey, cap de l’Oficina de Gestió del Programa  
de Barris
M. Jesús Mier, subdirectora general d’Arquitectura i Millora 
d’Àrees Urbanes
Francesc López, relacions externes de REURSA
Montse Grau, tècnica de l’Oficina de Gestió del Programa 
Treball als barris

Departament de Treball
Montserrat Mirabent, directora dels Serveis Territorials de 
Programes del SOC

Departament de Governació i Administració Pública
Víctor Gurri, cap del Serveis Territorials de Cooperació Local 
a Barcelona

Departament de Medi Ambient i Habitatge*
Xavier Anzano
Joan Batlle, director de la Unitat Operativa d’Habitatge Social

* El Departament de Territori i Sostenibilitat substitueix l’antic Departament de Política Territorial i Obres Públiques, així com el Departament   
   de Medi Ambient i Habitatge.



Projecte d’intervenció 
integral del barri de

la Bordeta
2007-2013

45

EN REPRESENTACIÓ DE  
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Districte de Sants-Montjuïc
Jordi Martí Galbis, regidor del Districte (des de maig de 2011)
Immaculada Moraleda, regidora del Districte (fins al 2011)
Francesc Jiménez, gerent (des de maig de 2011)
Josep Sans, gerent (fins al 2011)
Josep García, gerent (fins al 2008)
Josep Cuadras, tècnic de barri de la Bordeta (des de 2009)
Jordi Reynés, responsable del programa Llei de barris (fins al 
2009)
Neus Roig, cap d’Administració i Recursos
Maria Rengel, directora de Serveis de Territori (des de 2009)

Institut Municipal d’Urbanisme
Josep M. de Torres, gerent de l’IMU 

Barcelona Gestió Urbanística (Bagursa)
Enric Cremades, director T. Projectes d’Intervenció Integral 
als Barris

Barcelona Activa
Lorena Ventura, directora de Treball de Barcelona Activa
Àfrica Cardona, directora del Programa de Treball als Barris 
(fins al 2012)
Esmeralda Blasi, AODL del Programa de Treball als Barris

EN REPRESENTACIÓ DE LES ENTITATS 
VEÏNALS, ASSOCIACIONS CIUTADANES  
I AGENTS ECONÒMICS I SOCIALS

Josep M. Domingo, Centre Social de Sants
Josep Xarles, Centre Social de Sants
Jordi Soler, Centre Social de Sants
Just Arrizabalaga, Comissió de Veïns de la Bordeta
Enric Jara, Comissió de Veïns de la Bordeta
Rosa Pomareda, Comissió de Veïns de la Bordeta
Jordi Falcó, Comissió de Veïns de la Bordeta
Josep Pons, Comissió de Veïns de la Bordeta
Núria Vidiella, Secretariat de Sants-Hostafrancs-la Bordeta
Eulàlia Perarnau, Secretariat de Sants-Hostafrancs-la Bordeta
Oleguer Forcades, Sants3 ràdio
Nanda Botines, CEIP Perú

Altres
Alba Fort, Momentum

Principals conclusions
Les diferents sessions realitzades han permès donar raó del 
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 el gran canvi que ha suposat 
per al barri, tant en l’entorn físic com a nivell social, la inver-
sió que ha suposat el Pla de Barris. No obstant això, i atesa la 
situació econòmica, s’ha manifestat de manera reiterada que 
s’ha de vetllar pel manteniment d’actuacions que permetin 
mantenir aquestes millores i evitar així la degradació del barri. 
Per tant, es pot concloure que el Pla de Barris ha representat 
un instrument totalment positiu i molt beneficiós per a la Bor-
deta, aplicant una visió integral i transversal, i que els veïns 
i veïnes volen continuar participant en les millores del barri, 
ja que així ho han constatat durant les sessions dels comitès 
d’avaluació i seguiment. 

 





6
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PROJECTES PRESSUPOST CONVENI CONVENI  PREVISIÓ 2007 CONVENI  PREVISIÓ 2008 CONVENI  PREVISIÓ 2009 CONVENI PREVISIÓ 2010 CONVENI PREVISIÓ 2011

CAMP 1 Eix cívic carrer Gavà 818.000,00 € 0,00 € 818.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Eix cívic carrer Constitució 714.000,00 € 0,00 € 0,00 € 157.000,00 € 557.000,00 € 0,00 €

Eix cívic carrer Olzinelles i Rossend Arus 1.492.000,00 € 0,00 € 137.000,00 € 617.500,00 € 737.500,00 € 0,00 €

Urb. carrers Fernández Duró, Vilassar, Noguera Pallaresa, Ferreria i altres 1.046.000,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 59.343,92 € 986.656,09 €

Eix cívic carrer Almeria - (plaça Farga) - carrer Navarra 1.021.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 521.250,00 €

Urbanització carrer Gayarre 402.000,00 € 402.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Implementació xarxa recollida soterrada de residus sòlids urbans 1.481.850,00 € 0,00 € 0,00 € 310.384,80 € 1.171.465,20 € 0,00 €

Adquisició de sòl per al nou espai públic "Cuyàs-Moianès-Gavà" 1.254.903,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.254.903,04 €

CAMP 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis 1.200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 400.000,00 € 500.000,00 €

CAMP 3 Nou equipament municipal plaça Cal Muns 2.400.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 550.000,00 € 1.750.000,00 €

Rehabilitació i ampliació de la ludoteca al carrer Constitució 2-8 1.371.000,00 € 0,00 € 71.000,00 € 650.000,00 € 650.000,00 € 0,00 €

CAMP 4 Adequació espai noves tecnologies en nous equipaments municipals 300.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €

Ajudes rehabilitació en l'aplicació de noves tecnologies als edificis 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 €

CAMP 5 Eficiència energètica i energies renovables en nous equipaments mun. 450.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 €

Plaques solars i millora de l'aïllament tèrmic als edificis 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 €

CAMP 6 Veure els barris amb ulls de dona 18.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 €

Punt d'informació sobre violència domèstica: l'Escletxa 40.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Temps de barri, temps compartit: conciliar vida laboral i familiar 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 €

CAMP 7 Intervenció en medi obert a la Bordeta 304.000,00 € 681,92 € 29.156,88 € 140.161,20 € 76.000,00 € 58.000,00 €

Espai públic: un espai cívic de convivència 105.000,00 € 0,00 € 24.000,00 € 52.500,00 € 28.500,00 € 0,00 €

Cami escolar a la Bordeta (millora mobilitat urbana i transport) 132.000,00 € 0,00 € 66.000,00 € 66.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Despeses de gestió
CAMP 8 Supressió de barreres arquitectòniques a la ludoteca c. Constitució 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 €

Sistema de senyalització acústica encreuaments semaforitzats 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 14.765.003,05 € 402.681,92 € 1.536.156,88 € 2.684.546,00 € 5.070.809,12 € 5.070.809,13

PROJECTES TOTAL EXECUTAT EXECUTAT 2007 EXECUTAT 2008 EXECUTAT 2009 EXECUTAT 2010 EXECUTAT 2011 EXECUTAT 2012 EXECUTAT 2013

CAMP 1 Eix cívic carrer Gavà 637.532,92 € 0,00 € 637.532,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Eix cívic carrer Constitució 29.788,80 € 0,00 € 12.388,80 € 17.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Eix cívic carrer Olzinelles i Rossend Arus 4.018.440,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.133.878,40 € 2.864.926,90 € 19.635,48 € 0,00 €

Urb. carrers Fernández Duró, Vilassar, Noguera Pallaresa, Ferreria i altres 1.313.523,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 204.842,21 € 1.108.681,54 €

Eix cívic carrer Almeria - (plaça Farga) - carrer Navarra 1.056.904,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 58.987,62 € 62.479,56 € 935.437,49 € 0,00 €

Urbanització carrer Gayarre 296.442,72 € 0,00 € 296.442,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Implementació xarxa recollida soterrada de residus sòlids urbans 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Adquisició de sòl per al nou espai públic "Cuyàs-Moianès-Gavà" 542.815,08 € 0,00 € 0,00 € 38.986,37 € 503.828,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CAMP 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis 1.228.107,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 350.053,17 € 611.217,23 € 129.997,44 € 136.839,84 €

CAMP 3 Nou equipament municipal plaça Cal Muns 2.364.345,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124.291,85 € 343.958,56 € 1.582.000,16 € 314.094,76 €

Rehabilitació i ampliació de la ludoteca al carrer Constitució 2-8 2.027.149,18 € 0,00 € 10.208,00 € 169.896,00 € 1.470.220,64 € 172.629,48 € 204.195,06 € 0,00 €

CAMP 4 Adequació espai noves tecnologies en nous equipaments municipals 221.015,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 221.015,35 € 0,00 € 0,00 €

Ajudes rehabilitació en l'aplicació de noves tecnologies als edificis 8.839,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.839,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CAMP 5 Eficiència energètica i energies renovables en nous equipaments mun. 344.543,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 189.358,99 € 155.184,88 € 0,00 €

Plaques solars i millora de l'aïllament tèrmic als edificis 27.371,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.828,67 € 2.543,24 € 0,00 €

CAMP 6 Veure els barris amb ulls de dona 5.799,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.799,70 € 0,00 € 0,00 €

Punt d'informació sobre violència domèstica: l'Escletxa 52.999,99 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 15.000,00 € 13.000,00 € 4.999,99 € 0,00 €

Temps de barri, temps compartit: conciliar vida laboral i familiar 47.655,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 22.655,75 € 0,00 € 0,00 €

CAMP 7 Intervenció en medi obert a la Bordeta 228.810,72 € 0,00 € 0,00 € 24.138,40 € 93.917,65 € 86.419,19 € 23.313,48 € 1.022,00 €

Espai públic: un espai cívic de convivència 141.122,71 € 0,00 € 0,00 € 27.506,71 € 32.472,74 € 59.048,41 € 22.094,85 € 0,00 €

Cami escolar a la Bordeta (millora mobilitat urbana i transport) 114.913,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.719,00 € 49.851,82 € 47.342,21 € 0,00 €

Despeses de gestió 15.762,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.762,00 €

CAMP 8 Supressió de barreres arquitectòniques a la ludoteca c. Constitució 29.821,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.821,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sistema de senyalització acústica encreuaments semaforitzats 11.296,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.296,48 € 0,00 € 0,00 €

Total 14.765.003,05 € 0,00 € 956.572,44 € 297.927,48 € 3.864.030,41 € 4.738.486,09 € 3.331.586,49 € 1.434.117,36 €

Pressupost previst

Pressupost executat
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PROJECTES PRESSUPOST CONVENI CONVENI  PREVISIÓ 2007 CONVENI  PREVISIÓ 2008 CONVENI  PREVISIÓ 2009 CONVENI PREVISIÓ 2010 CONVENI PREVISIÓ 2011

CAMP 1 Eix cívic carrer Gavà 818.000,00 € 0,00 € 818.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Eix cívic carrer Constitució 714.000,00 € 0,00 € 0,00 € 157.000,00 € 557.000,00 € 0,00 €

Eix cívic carrer Olzinelles i Rossend Arus 1.492.000,00 € 0,00 € 137.000,00 € 617.500,00 € 737.500,00 € 0,00 €

Urb. carrers Fernández Duró, Vilassar, Noguera Pallaresa, Ferreria i altres 1.046.000,01 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 59.343,92 € 986.656,09 €

Eix cívic carrer Almeria - (plaça Farga) - carrer Navarra 1.021.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 500.000,00 € 521.250,00 €

Urbanització carrer Gayarre 402.000,00 € 402.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Implementació xarxa recollida soterrada de residus sòlids urbans 1.481.850,00 € 0,00 € 0,00 € 310.384,80 € 1.171.465,20 € 0,00 €

Adquisició de sòl per al nou espai públic "Cuyàs-Moianès-Gavà" 1.254.903,04 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.254.903,04 €

CAMP 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis 1.200.000,00 € 0,00 € 0,00 € 300.000,00 € 400.000,00 € 500.000,00 €

CAMP 3 Nou equipament municipal plaça Cal Muns 2.400.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00 € 550.000,00 € 1.750.000,00 €

Rehabilitació i ampliació de la ludoteca al carrer Constitució 2-8 1.371.000,00 € 0,00 € 71.000,00 € 650.000,00 € 650.000,00 € 0,00 €

CAMP 4 Adequació espai noves tecnologies en nous equipaments municipals 300.000,00 € 0,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 100.000,00 € 0,00 €

Ajudes rehabilitació en l'aplicació de noves tecnologies als edificis 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00 € 0,00 €

CAMP 5 Eficiència energètica i energies renovables en nous equipaments mun. 450.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 150.000,00 € 0,00 €

Plaques solars i millora de l'aïllament tèrmic als edificis 60.000,00 € 0,00 € 0,00 € 60.000,00 € 0,00 € 0,00 €

CAMP 6 Veure els barris amb ulls de dona 18.000,00 € 0,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 € 0,00 €

Punt d'informació sobre violència domèstica: l'Escletxa 40.000,00 € 0,00 € 20.000,00 € 20.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Temps de barri, temps compartit: conciliar vida laboral i familiar 50.000,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 25.000,00 € 0,00 €

CAMP 7 Intervenció en medi obert a la Bordeta 304.000,00 € 681,92 € 29.156,88 € 140.161,20 € 76.000,00 € 58.000,00 €

Espai públic: un espai cívic de convivència 105.000,00 € 0,00 € 24.000,00 € 52.500,00 € 28.500,00 € 0,00 €

Cami escolar a la Bordeta (millora mobilitat urbana i transport) 132.000,00 € 0,00 € 66.000,00 € 66.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Despeses de gestió
CAMP 8 Supressió de barreres arquitectòniques a la ludoteca c. Constitució 30.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 30.000,00 € 0,00 €

Sistema de senyalització acústica encreuaments semaforitzats 15.000,00 € 0,00 € 15.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Total 14.765.003,05 € 402.681,92 € 1.536.156,88 € 2.684.546,00 € 5.070.809,12 € 5.070.809,13

PROJECTES TOTAL EXECUTAT EXECUTAT 2007 EXECUTAT 2008 EXECUTAT 2009 EXECUTAT 2010 EXECUTAT 2011 EXECUTAT 2012 EXECUTAT 2013

CAMP 1 Eix cívic carrer Gavà 637.532,92 € 0,00 € 637.532,92 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Eix cívic carrer Constitució 29.788,80 € 0,00 € 12.388,80 € 17.400,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Eix cívic carrer Olzinelles i Rossend Arus 4.018.440,78 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.133.878,40 € 2.864.926,90 € 19.635,48 € 0,00 €

Urb. carrers Fernández Duró, Vilassar, Noguera Pallaresa, Ferreria i altres 1.313.523,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 204.842,21 € 1.108.681,54 €

Eix cívic carrer Almeria - (plaça Farga) - carrer Navarra 1.056.904,67 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 58.987,62 € 62.479,56 € 935.437,49 € 0,00 €

Urbanització carrer Gayarre 296.442,72 € 0,00 € 296.442,72 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Implementació xarxa recollida soterrada de residus sòlids urbans 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Adquisició de sòl per al nou espai públic "Cuyàs-Moianès-Gavà" 542.815,08 € 0,00 € 0,00 € 38.986,37 € 503.828,71 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CAMP 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis 1.228.107,68 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 350.053,17 € 611.217,23 € 129.997,44 € 136.839,84 €

CAMP 3 Nou equipament municipal plaça Cal Muns 2.364.345,33 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 124.291,85 € 343.958,56 € 1.582.000,16 € 314.094,76 €

Rehabilitació i ampliació de la ludoteca al carrer Constitució 2-8 2.027.149,18 € 0,00 € 10.208,00 € 169.896,00 € 1.470.220,64 € 172.629,48 € 204.195,06 € 0,00 €

CAMP 4 Adequació espai noves tecnologies en nous equipaments municipals 221.015,35 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 221.015,35 € 0,00 € 0,00 €

Ajudes rehabilitació en l'aplicació de noves tecnologies als edificis 8.839,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 8.839,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

CAMP 5 Eficiència energètica i energies renovables en nous equipaments mun. 344.543,87 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 189.358,99 € 155.184,88 € 0,00 €

Plaques solars i millora de l'aïllament tèrmic als edificis 27.371,91 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 24.828,67 € 2.543,24 € 0,00 €

CAMP 6 Veure els barris amb ulls de dona 5.799,70 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 5.799,70 € 0,00 € 0,00 €

Punt d'informació sobre violència domèstica: l'Escletxa 52.999,99 € 0,00 € 0,00 € 20.000,00 € 15.000,00 € 13.000,00 € 4.999,99 € 0,00 €

Temps de barri, temps compartit: conciliar vida laboral i familiar 47.655,75 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 25.000,00 € 22.655,75 € 0,00 € 0,00 €

CAMP 7 Intervenció en medi obert a la Bordeta 228.810,72 € 0,00 € 0,00 € 24.138,40 € 93.917,65 € 86.419,19 € 23.313,48 € 1.022,00 €

Espai públic: un espai cívic de convivència 141.122,71 € 0,00 € 0,00 € 27.506,71 € 32.472,74 € 59.048,41 € 22.094,85 € 0,00 €

Cami escolar a la Bordeta (millora mobilitat urbana i transport) 114.913,03 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 17.719,00 € 49.851,82 € 47.342,21 € 0,00 €

Despeses de gestió 15.762,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 15.762,00 €

CAMP 8 Supressió de barreres arquitectòniques a la ludoteca c. Constitució 29.821,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 29.821,43 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sistema de senyalització acústica encreuaments semaforitzats 11.296,48 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 11.296,48 € 0,00 € 0,00 €

Total 14.765.003,05 € 0,00 € 956.572,44 € 297.927,48 € 3.864.030,41 € 4.738.486,09 € 3.331.586,49 € 1.434.117,36 €





7
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Altres inversions complementàries

De la previsió econòmica inicial del projecte, que s’elevava a 
14.765.003,05 €, s’ha executat totalment el pressupost amb 
data de tancament a 15 d’octubre de 2013.

Els eixos principals d’inversió han estat la millora de carrers 
i equipaments públics, l’impuls d’activitats socioculturals i 
dinamitzadores del comerç i el teixit associatiu, així com la 

7
Inversions  
complementàries  

rehabilitació d’edificis privats i la supressió de barreres arqui-
tectòniques.

Amb aquestes inversions, en el període 2007-2013 se n’han 
efectuat d’altres no justificades dins el marc de la Llei de 
barris.

ALTRES INVERSIONS MUNICIPALS ANY EXECUCIÓ IMPORT
URBANITZACIÓ 
Certificacions de la urbanització del c/ Olzinelles, des del carrer Gavà fins al c/ de Sants, 
del c/ Rossend Arús, del c/ Ibèria i del c/ Almeria, no incloses en la Llei de barris 2010-2012 523601,40 €
EQUIPAMENT
Certificacions de la construcció de la 1a fase de l'edifici d'equipaments Cal Muns desti-
nat a residència per a discapacitats intel·lectuals i de centre d'atenció diürna "La Llar" 
no incloses en la Llei de barris 2011-2012  35.654,43 € 
CAN BATLLÓ
Obres de millora 2012-2013 2012-2013 302.718,06 €
Servei de vigilància (2013-2014) 2013-2014 196.224,00 €
EXPROPIACIONS
Expropiació finca carrer Tort, 13 (1r 1a) 2009  5.301,22 € 
Expropiació finca carrer Cuyàs, 2-4 2010  130.745,54 € 
Expropiació finca carrer Navarra, 11-13 2011  2.872.923,58 € 
Expropiació finca carrer Cuyàs, 16 2012  155.079,27 € 
ENDERROC
Certificacions de la urbanització del carrer Gayarre no incloses a la Llei de barris 2007  124.610,73 € 
Certificacions de la urbanització del carrer Gavà no incloses a la Llei de barris 2007  180.522,98 € 
Certificacions del poliesportiu La Farga no incloses a la Llei de barris 2007  445.550,00 € 
Enderroc d'uns edificis i naus industrials, amb el consegüent tractament de les mitge-
res veïnes al carrer Olzinelles, 73-79 2008  105.999,99 € 
RRPP I AATT 2008-2011  616.421,20 € 
Enderroc de l'edifici del carrer Almeria, 9-11 2010  196.846,81 € 

TOTAL  5.892.199,21 € 
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AJUNTAMENT DE BARCELONA, GENERALITAT DE CATALUNYA,  
ADMINISTRACIÓ CENTRAL  
AERI de Sants. Ajuts a la rehabilitació d'edificis i oficina de l'habitatge 2008-2010  3.028.286,90 € 
AERI de Sants: urbanització dels carrers de Sants, Bonveí, Autonomia, Eusebi Planes, 
Premià; adequació de passos de Badal i pas inferior de Riera de Tena 2009  3.288.596,00 € 
AERI de Sants: urbanització del c/ de Sants, Melcior de Palau, Enric Vegès i Guitard i 
actuacions en diferents mitgeres (Riera Blanca, 139; Constitució, 120; rambla Badal, 188) 2010  2.827.119,67 € 

TOTAL  9.144.002,57 € 

AJUNTAMENT DE BARCELONA, GENERALITAT DE CATALUNYA
EDUCACIÓ
Construcció d'una escola bressol i d'uns serveis educatius a un edifici de planta baixa  
i 3 plantes 2009-2010  3.345.266,52 € 

TREBALL AL BARRIS   
Aportació del SOC i de Barcelona Activa 2007-2013  577.268,49 € 

TOTAL  3.922.535,01 € 

GENERALITAT DE CATALUNYA
EQUIPAMENT
CAP de la Bordeta 2012-2014  5.463.333,20 € 

TOTAL  5.463.333,20 € 

INVERSIO PRIVADA*

Rehabilitacio de façanes, cobertes, enderrocs i altres obres 2007-2013  1.724.763,00 € 

TOTAL  1.724.763,00 € 

INVERSIÓ INDIRECTA+ INVERSIÓ INDUÏDA EN REHABILITACIÓ             Segons estudi realitzat per l’Institut Cerdà

Amb obres incloses al Pla de Barris  1.178.099,59 € 

Amb obres complementàries al Pla de Barris  137.618,84 € 

TOTAL  1.315.718,43 € 

 27.462.551,42 € 

ALTRES INVERSIONS MUNICIPALS NO INCLOSES

Reparcel·lació Can Batlló (Constitució)  11.800.000,00 € 

* Dades extrapolades del barri de Trinitat Vella. 
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Can Batlló: una experiència única

El recinte fabril de Can Batlló va ser construït per l’enginyer 
Juan A. Molinero a finals dels anys 70 del segle XIX i les seves 
naus ocupen una extensió molt significativa al barri de 43.700 
metres quadrats. En la seva època de màxima esplendor, 
durant la dècada dels anys 20 del segle passat, a la fàbrica 
hi havia més de 1.000 treballadors, dues centrals de vapor i 
900 telers. A partir de l’any 1964 la fàbrica va cessar la seva 
activitat, els locals van ser ocupats per diverses indústries i el 
complex es va anar venent a diverses immobiliàries. 

L’any 1976 en el PGM es van planificar els metres quadrats 
destinats a zona verda i a equipaments, fet que va provocar la 
creació d’un moviment dins el teixit associatiu del barri per 
reivindicar l’ús públic d’aquestes zones per al barri de la Bor-
deta. Aquestes reivindicacions van topar frontalment amb la 
voluntat dels propietaris, els quals formaven majoria a la Junta 
de Compensació que es va formar, fet que va provocar que el 
projecte quedés encallat durant més de 30 anys.

Entre els anys 2009 i 2011 s’aconsegueix la cessió per part de la 
propietat privada d’alguns solars per a ús d’estacionament de 
cotxes i per a usos provisionals d’entitats del barri, mitjançant 
un conveni signat el 9 de juny de 2011. 

Coincidint amb el canvi de govern municipal hi ha un canvi del 
sistema urbanístic, que passa del sistema de compensació al de 
cooperació, fet que possibilita l’acord amb la propietat privada 
del recinte. Aquest fet va permetre el desencallament definitiu 
d’una situació que semblava impossible de canviar.

Al mateix temps que s’inicien les primeres indemnitzacions a 
petits propietaris i es reallotgen indústries, es procedeix a cedir 
de manera anticipada locals de naus industrials per a usos 
veïnals, com el Bloc 11 de dins del recinte i el Bloc 1 del carrer 
Amadeu Oller per a magatzem del Banc d’Aliments. 

L’11 de juny de 2011 els veïns i veïnes entren al recinte per pri-
mera vegada i a partir d’aquell moment es treballa colze a colze 
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entre l’Ajuntament i una comissió de veïns, que s’encarrega de 
la gestió dels primers locals del Bloc 11. Alhora es presenta per 
part de la plataforma de Can Batlló un ventall d’avantprojectes 
de propostes d’utilització de les diverses naus de la zona.

Les primeres activitats que estan funcionant de manera auto-
gestionada al recinte són la biblioteca, un auditori per a con-
certs i un espai-punt de trobada, mentre que s’estan adequant 
altres locals per tal de possibilitar diversos usos a projectes que 
es van consensuant.

La plataforma de Can Batlló aglutina gairebé 200 persones i 
les actuacions a proposar a l’Ajuntament i a fer es decideixen 
de manera assembleària. A tall d’exemple, un dels projectes 
importants que s’estan treballant és el “Projecte Espai per a 
Iniciatives d’Economia Social”, que compta amb l’assessora-
ment de Barcelona Activa.

A més, durant l’any 2013 s’han executat els primers enderrocs 
i s’està planificant la construcció dels primers pisos de pro-
tecció oficial (UP4 i UP8), que es preveu iniciar dins el primer 
trimestre de 2014.

Can Batlló s’ha dividit en 3 sectors: 

• el sector 1, amb actuacions que s’han pogut anar desenvolu-
pant gràcies a projectes autogestionats pel teixit associatiu 
• el sector 2, que es troba pendent de definició d’ús per part de 
la Generalitat, en concret del Bloc 8, la nau central, que és la 
peça clau que podria desencallar urbanísticament aquesta zona
• el sector de Magòria, la gestió del qual depèn de la Generali-
tat i on s’ha previst una zona esportiva 

L’actual Bloc 11 del complex de Can Batlló és ja una realitat i 
alhora una mostra que amb la voluntat d’entitats i associacions 
i la seva capacitat de dissenyar i gestionar projectes en benefici 
de la comunitat, i el compromís d’una administració local 
decidida a fer realitat allò que fa anys era un simple somni, és 
possible aconseguir objectius que facin del barri de la Bordeta 
un model de treball, una entesa harmònica entre veïns i veïnes, 
entitats i administració local.
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1) Està satisfet de viure al barri?

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

Enquesta

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

8
Avaluació d’impactes 

Molt satisfet

Bastant satisfet

Poc satisfet

19% 32%

49%

Ha millorat molt

Ha millorat bastant

Ha millorat poc

31% 16%

53%

Molt

Bastant

Poc

7%

38%

55%

A mitjans 2013 es va procedir a realitzar una enquesta entre les 
veïnes i veïns del barri, per tal de conèixer la seva opinió sobre 
la tasca desenvolupada durant els anys d’execució de la Llei de 
barris.

De la mostra de 59 veïns enquestats del barri de la Bordeta, 
una majoria de la població enquestada, el 52%, es situa mes 
enllà dels 65 anys i gairebé la totalitat són nascuts a Catalunya.

Pel que fa al nivell formatiu, un 31,3% tenen estudis bàsics 
d’EGB i ESO, mentre que un 36,21% tenen estudis superiors. 
El 49% dels enquestats afirmen sentir-se bastant satisfets de 
viure al barri i un 53% creu que la vida al barri en els darrers 
anys ha millorat bastant. Un 63% dels veïns enquestats no 
anirien a viure fora del barri i principalment asseguren que ro-
mandrien al barri majoritàriament per les relacions personals. 
Tanmateix, la convivència és l’aspecte més ben valorat entre els 
enquestats.

Per acabar, un 42% afirma que sí coneix el Pla de Barris i un 
58% reconeix que l’Ajuntament està treballant per millorar el 
barri.
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b. Per quins motius marxaria del barri?

Manca de
serveis,
equipaments  
i mitjans de 
transport

Excés
d’immigració

AltresProblemes
convivència/
inseguretat
ciutadana

El cost de  
la vida

0%
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10%

15%

20%

25%

30%
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23% 23%
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4) Si pogués, aniria a viure fora del barri? a. Per quins motius es quedaria a viure al barri?

Serveis, equipaments,
mitjans de transport
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15%

63%
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de vida

Relacions personals
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7) Valori de l’1 al 10 els següent aspectes. 

5) Edat 6) Sexe

Edat Nre. %
16 - 25 1 1,7%
26 - 44 8 13,6%
45 - 55 16 27,1%
56 - 64 2 3,4%
Més de 65 31 52,5%
NC 1 1,7%
Total 59 98,3%

Sexe Nre. %
Home 25 42,4%
Dona 33 55,9%
NC 1 1,7%
Total 59 100,0%

Seguretat Convivència Serveis i equipamentsTransports Infraestructures
0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

6,06

5,06
4,59

6,86

5,62
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9) Nivell formatiu

8) Situació laboral

Jubilat/da Estudiant AltresOcupat/da Aturat/da
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10) Lloc de naixement

Catalunya Resta de  
l’Estat
espanyol

Països de
l’Àfrica

Països sud  
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americans

Resta
d’Europa
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0%
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40%
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13,56%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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11) Coneix el Pla de Barris?

Sí

NS/NC

No

42%

12%

46%

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

Sí

No

NS/NC

22% 58%

20%
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Conclusions

La memòria que teniu a les mans neix amb la intenció d’ex-
plicar les principals actuacions desenvolupades al barri de la 
Bordeta en el període 2007-2013 en el marc del Pla de Barris, 
així com de deixar constància de la transformació i la millora 
que ha viscut el barri gràcies a la voluntat i l’esforç de totes les 
persones implicades. 

Aquest projecte d’intervenció integral ha permès actuar urba-
nísticament i socialment en un barri històricament fràgil, situ-
at en l’àmbit històric ciutadà anomenat Sants-Hostafrancs-la 
Bordeta. Des del 2007, la Generalitat de Catalunya i l’Ajunta-
ment de Barcelona han aportat recursos conjuntament, oferint 
l’oportunitat de millorar i actualitzar el barri de la Bordeta 
durant un període de sis anys. 

El projecte inicialment presentat i aprovat preveia 23 inter-
vencions, de les quals 15 corresponien a l’àmbit urbanístic i 
8 a l’àmbit social i de desenvolupament econòmic, tot i que 
la implementació de la xarxa de recollida de residus sòlids 
urbans no es va poder desenvolupar a causa de l’alta com-
plexitat tècnica requerida. Les intervencions desenvolupades 
s’agrupen en 4 grans eixos: la millora de l’espai públic, la pro-
visió o reforma d’equipaments, la campanya de rehabilitació 
i/o millores d’edificis d’habitatges privats i els programes de 
millores socials i econòmiques.

Pel què fa a l’espai públic, el projecte inicial proposava inter-
venir en 8 àmbits urbanístics que finalment s’han materialit-
zat en la urbanització i millora de 13 carrers del barri. També 
s’han arranjat 2 espais urbans per a l’estacionament provisio-
nal de vehicles mitjançant l’expropiació d’una casa afectada al 
carrer Cuyàs 16 i del solar ubicat al carrer Moianès 17. A més, 
s’han millorat trams de vorera dels carrers Noguera Riba-
gorçana i Bertomeu Pi, aquest últim molt important perquè 
forma part del camí escolar de la Bordeta. Així mateix, s’ha 
millorat l’accessibilitat a la ludoteca i s’ha instal·lat senyalitza-
ció acústica per a invidents als semàfors.

Carrers urbanitzats

• c/ Gavà
• c/ Constitució 
• c/ Vilassar
• c/ Olzinelles
• c/ Maria Victòria
• c/ Fernández Duró
• c/ Rossend Arús
• c/ Ibèria
• pl. Ibèria
• c/ Almeria
• c/ Baró de Griñó
• c/ Ferreria
• c/ Noguera Pallaresa

En relació amb la provisió i millora d’equipaments per a l’ús 
col·lectiu, el Pla de Barris ha permès la rehabilitació i amplia-
ció de l’antiga ludoteca d’Olzinelles, mitjançant l’expropiació 
i enderroc de l’edifici adjacent, fet que representa una gran 
aportació al barri, no només per la modernització dels espais 
de la ludoteca, sinó perquè amb la seva ampliació s’ha permès 
programar activitats intergeneracionals d’interès social, cívic 
i pedagògic en col·laboració amb el Programa de Gent Gran. 
L’edifici de nova construcció de Cal Muns, format per 1.600 m2 
aproximadament i de planta baixa més 6 plantes, ofereix al 
barri un equipament destinat a les persones amb problemàti-
ques psíquiques, que serà gestionat en una propera fase per la 
Fundació Sant Pere Claver. A més, en la millora dels equipa-
ments s’ha apostat per garantir l’accés universal a les tecnolo-
gies de la informació i comunicació i fomentar els criteris de 
sostenibilitat i les energies renovables.

Durant la campanya de rehabilitació dels edificis amb 
elements col·lectius comuns s’ha treballat per resoldre els 
problemes d’habitabilitat i estabilitat estructural dels edificis 
i habitatges del barri de la Bordeta, juntament amb ajuts a 
l’aplicació de les noves tecnologies i a la instal·lació de plaques 
solars i millores d’aïllament tèrmic dels edificis, millorant així 
les condicions dels edificis d’habitatges i la imatge del barri i 
els seus entorns.
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Pel què fa a l’àmbit social, cultural i de desenvolupament eco-
nòmic de barri s’han desenvolupat una gran varietat de pro-
jectes, com ara el taller anomenat “Viure els barris amb ulls de 
dona”, on un grup de dones veïnes del barri i professionals de 
l’arquitectura van estudiar un projecte urbanístic concret per 
tal d’incorporar la visió de gènere en el Pla de Barris. S’ha ofert 
un servei al barri d’informació i assessorament en situacions 
de violència de gènere a través del Col·lectiu Escletxa, que es 
va oferir un any més de l’inicialment previst per l’alt nombre 
d’atencions realitzades. En el projecte “Temps de barri, temps 
compartit” es van obrir escoles més enllà de l’horari escolar 
per tal que els infants i els pares compartissin experiències 
en el camp de la sostenibilitat, del civisme o de la multicultu-
ralitat. S’han realitzat intervencions en el medi obert per a la 
promoció de l’espai públic com a espai de convivència i relació, 
amb la participació d’educadors de carrer fent tasques adreça-
des especialment a la població infantil i juvenil i a fomentar el 
civisme, sense perdre de vista la contínua relació amb el teixit 
associatiu del barri per tal de buscar la implicació de la comu-
nitat en la resolució dels conflictes detectats.

També s’ha inaugurat el camí escolar de la Bordeta, sens dubte 
una millora important per al barri, on han participat 6 escoles 
del barri i que s’ha estès pel barri aprofitant la renovació urba-
nística de molts carrers convertits en plataforma única per tal 
de donar preferència als vianants i escolars en favor d’un barri 
pacificat de trànsit amb zones de 30 km/h i  de 10 km/h.

Finalment, cal destacar el projecte “Treball als barris” impul-
sat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i gestionat per Barce-
lona Activa, projecte complementari al de la Llei de barris, el 
qual ha donat suport a la inserció laboral de veïns i veïnes del 
barri oferint la possibilitat de participar en programes de pro-
fessionalització en diferents camps com el sector del comerç, 
els educadors de carrer o participant en l’adequació i millora 
de les naus industrials de la zona de Can Batlló. 

Gràcies a l’impuls del Pla de Barris i a la dinàmica de trans-
formació urbanística i de programació i promoció social, la 
Bordeta s’ha pogut beneficiar d’inversions complementàries 
per impulsar intervencions paral·leles a la transformació urba-

INVERSIÓ DIRECTA  
DE LA LLEI DE BARRIS
 
INVERSIONS  
COMPLEMENTÀRIES  

TOTAL D’INVERSIONS  
2007-13 

14.765.003,05 €

27.462.551,42 €

 42.227.554,47 €

nística que s’està duent a terme a la zona de Can Batlló, amb 
l’adequació i condicionament de l’anomenat Bloc 11 com els 
enderrocs, indemnitzacions i adequació del nou espai públic 
dins el complex industrial de Can Batlló, un procés urbanís-
tic importantíssim i de gran relleu, ja que es tracta d’espais 
industrials llargament reivindicats i que passaran a tenir 
diversos usos en benefici del barri. 

També s’han realitzat altres intervencions complementàries, 
com ara la reforma urbanística de 6 carrers més (Navarra, Juan 
Bravo, Bonaventura Pollés, Pomar, Sant Baltasar i Riera de 
Tena), la inauguració de la nova escola bressol Guinbó al carrer 
Olzinelles i l’inici de la construcció del nou CAP de la Bordeta. 
Al mateix temps s’ha invertit en la transformació urbanística 
que s’està duent a terme a la zona de Can Batlló amb l’adequa-
ció i condicionament de l’anomenat Bloc 11, i diversos locals del 
mateix Bloc.

En resum, cal destacar que les actuacions i intervencions que 
s’han fet i que s’estan fent al barri de la Bordeta representen 
una inversió molt positiva si contemplem la transformació 
urbanística que ha sofert el casc antic del barri en aquest 
període. A més, el Pla de Barris ha reforçat les sinergies de 
treball conjunt entre el teixit associatiu i el veïnat i les volun-
tats polítiques i, el que és més important, deixa el camí fet per 
tal que es segueixi apostant, tot i els temps de crisi que estem 
patint, per un model de transformació urbanística integrador i 
cohesionador, on aquestes sinergies i aquesta col·laboració es 
continuaran desenvolupant.
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1. Projectes urbanístics i d’equipaments
1  Eix cívic del carrer Gavà
2  Eix cívic del carrer Constitució
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9  Rehabilitació i ampliació de la ludoteca del carrer Olzinelles

10  Adequació d’espai noves tecnologies en nous equipaments municipals
11  Eficiència energètica i energies renovables en nous equipaments municipals
12  Supressió de barreres arquitectòniques a la ludoteca del carrer Olzinelles
13  Sistema de senyalització acústica als encreuaments semaforitzats

2. Rehabilitació d’edificis privats   

3. Programes socials   
a  Veure els barris amb ulls de dona
b  Punts d’informació sobre violència domèstica: l’Escletxa 
c  Temps de barri, temps compartit: conciliar vida laboral i familiar
d  Intervenció en medi obert a la Bordeta
e  Espai públic: un espai de convivència
f  Camí escolar a la Bordeta
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