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BON PASTOR – BARÓ DE VIVER: UN PROJECTE PER A LA INTEGRACIÓ 

Els barris del Bon Pastor i del Baró de Viver formen part del conjunt de barris, alguns d’ells avui municipis, que 
voregen el Besòs. Als anys 50 van acollir centenars d’immigrants arribats de la resta de l’Estat donant lloc a un 
creixement demogràfic molt important. Tots aquests nuclis tenen una configuració urbanística similar ja que 
aquesta onada migratòria va propiciar la creació de barris dormitoris: urbanització forçosa, ordenació irregular, 
nul·la planificació. 

L’Ajuntament de Barcelona amb l’arribada de la democràcia ha anat incorporant al llarg dels anys estructures 
que permeten oferir al ciutadà un millor servei i alhora configuren la manera de millorar la qualitat de vida dels 
veïns/nes dels nostres barris. Així la ciutat s’estructura,  primer en Districtes, i finalment en barris, la qual cosa 
ens permetrà poder rebre les necessitats de les persones i poder oferir-los resposta d’una manera més global a 
la vegada que immediata. 

Amb una aposta d’aquesta magnitud, és on s’engloba la proposta del Districte de Sant Andreu, i la porta encara 
més enllà, intentant aglutinar les realitats dels demés municipis de la llera del riu Besòs que, en definitiva, són 
les mateixes que les dels dos barris de la franja: el de Baró de Viver i el del Bon Pastor. 

Aquest Programa ens ajudarà a assolir que aquests barris superin, en bona part, dèficits i problemàtiques de 
diversa índole, tant socials com urbanístiques i alhora és doni un pas més cap al trencament de l’aïllament 
històric dels seus habitants envers la resta de la ciutat i els municipis veïns, a l’altra banda del riu. 

En aquest sentit apostem per la cohesió territorial obrint aquests barris al riu, potenciant l’ús de la seva llera i 
millorant la connectivitat amb els municipis col·lindants. Apostem també per la cohesió territorial, l’ 
urbanisme, l’accessibilitat, la millora de l’espai públic i dels equipaments, donant un impuls renovat als 
aspectes socials, comunitaris i participatius que, sens dubte, són la base de la formació d’una societat de futur, 
promovent la convivència amb la intervenció de tota la comunitat. 

Gemma Mumbrú i Moliné 

Regidora del Districte de Sant Andreu 
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A1 INTRODUCCIÓ DE L’ÀMBIT BON PASTOR - BARÓ DE VIVER 

L’àrea urbana delimitada que es proposa per rebre un Projecte d’Intervenció Integral (PII) comprèn part del 
barri originari del Bon Pastor (el sector de la Maquinista en quedaria exclòs) i la totalitat del barri de Baró de 
Viver, els quals pertanyen a l’anomenada franja del Besòs del districte de Sant Andreu de la ciutat de 
Barcelona.  

A part d’aquests dos barris, l’àrea delimitada també inclou el polígon industrial del Besòs que es situa just 
entre ells. L’àmbit, doncs, defineix una àrea homogènia delimitada pel Nus de la Trinitat al nord, la llera del 
riu Besòs i la Ronda Litoral a l’est, el polígon industrial Montsolís al sud, i el sector de la Maquinista i les vies 
ferroviàries de RENFE a l’oest1.  

Es tracta d’un àrea formada per dos barris que comparteixen elements d’un mateix paisatge urbanístic i social 
definit, en gran mesura, per la seva situació territorial. Són barris amb unes dinàmiques funcionals 
condicionades per un aïllament històric respecte els territoris que els envolten i que demanden d’una actuació 
integral conjunta per tal de superar-lo.  

Exceptuant la zona del polígon industrial del Besòs -un pol d’activitat econòmica molt important pels dos barris 
i per tota la zona en general- bona part de l’àrea delimitada és d’ús residencial i dona cabuda a un total de 
11.330 persones, 1.060 edificis i 4.398 habitatges en una superfície delimitada de 109,4 hectàrees.  

L’àmbit de Bon Pastor – Baró de Viver que es presenta en aquest Projecte d’Intervenció Integral concentra unes 
característiques funcionals, urbanístiques i socioeconòmiques suficientment homogènies i assoleix una 
puntuació significativament alta en els criteris de selecció establerts per la Llei 2/20042.   

Es tracta d’una de les àrees de la ciutat de Barcelona i de tota la franja del Besòs on encara no s’ha consolidat 
una estructura funcional prou forta i estable que generi cohesió i integració social i es vinculi amb la resta de la 
ciutat. L’aïllament històric que experimenta l’àmbit, provocat per una segregació territorial, funcional i social 
respecte la resta de territoris que l’envolten, ha condicionat i condiciona un desenvolupament social i econòmic 
òptim. A part, la manca de cohesió entre els dos barris ha agreujat encara més aquesta sensació de territori 
desagregat present en el sentiment de molta de la població resident.   

En la diagnosi realitzada per aquest document també es detecten altres problemàtiques i deficiències de 
diverses naturaleses les quals, en certa manera, són provocades o venen condicionades per aquest element 
d’aïllament i segregació que experimenta l’àmbit.   

                                                 

1 Veure mapa de situació de l’àmbit Baró de Viver - Bon Pastor 
2 Veure Apartat B - Quadre resum d’indicadors  

L’àrea de Bon Pastor – Baró de Viver és una de les zones de la ciutat amb uns preus de l’habitatge més 
assequibles. Es detecten determinades patologies de caràcter estructural en el  seu parc d’edificis, i en especial 
en alguns sectors del barri del Bon Pastor. Igualment, l’espai públic, tot i les millores d’aquests últims anys, 
presenta disfuncions pel que fa la seva utilitat i qualitat que caldria abordar urgentment, sobretot en espais 
situats entre blocs d’habitatges (en alguns casos privats) i en d’altres zones perifèriques de l’àmbit, entre l’ús 
residencial i l’ús industrial. 

L’àmbit també concentra certes problemàtiques socials que condicionen el desenvolupament de determinats 
col·lectius de la població resident. Els joves i adolescents, per exemple, necessiten de nous espais d’oci i lleure 
i d’equipaments dinamitzats i orientats a les seves activitats. Per altra banda, aquells col·lectius més dèbils 
davant les contraccions del mercat laboral en períodes de crisi com l’actual, com ara joves, dones, immigrants 
o homes majors de 45 anys, es troben amb moltes dificultats a l’hora de trobar una nova feina. Cal, per tant, 
actuar sobre les demandes d’aquests treballadors a través de programes formatius i d’inserció laboral. En 
l’àmbit existeixen determinats conflictes entre les diferents comunitats residents als barris, la mediació veïnal i 
la incorporació de les noves realitats socials a la vida comunitària dels barris han de ser les bases per tal de 
solucionar-los. En aquest sentit, es venen donant diferents experiències al barri de Baró de Viver emmarcades 
dintre el Pla Comunitari que poden servir d’exemple per la resta de l’àmbit.    

Pel que fa als equipaments, aquests es troben poc dinamitzats i no s’acaben d’adequar a les noves necessitats 
de les diferents entitats, associacions i col·lectius de l’àmbit. És necessari, per tant, donar un impuls a la 
modernització dels mateixos i a les millores de cara a proveir dels serveis adequats al conjunt de la població i, 
així, intentar dinamitzar de nou un teixit associatiu que tot i el seu passat històric experimenta problemes de 
cohesió i necessita d’un relleu generacional 

El teixit comercial i econòmic de l’àmbit presenta diverses realitats sobre les quals actuar per separat. Malgrat 
disposar d’una oferta comercial prou important, el barri de Bon Pastor està experimentat una pèrdua de 
capacitat a l’hora d’atraure clients en detriment d’espais comercials més propers, com per exemple els de la 
Maquinista. Cal reforçar el teixit comercial existent estructurant-lo de nou per tal de definir un pla de 
dinamització comercial i elaborar un seguit de  línies d’actuació conjuntes. La realitat de Baró de Viver, en 
canvi, és molt diferent: molts pocs comerços ubicats al barri fet que provoca que la població hagi de desplaçar-
se a altres indrets habitualment.  

El Districte de Sant Andreu ha desenvolupat un seguit d’actuacions estratègiques per tal d’incidir i millorar tots 
aquests dèficits i mancances presents a l’àmbit. Així, per exemple, s’ha posat en funcionament una sèrie 
d’actuacions que marquen aquesta línia de millora integral i que per tant mostren la voluntat real de treballar 
sobre les problemàtiques i aprofitar les manifestes potencialitats de l’àmbit. Les accions endegades pel 
Districte en els darrers anys pretenen incidir en els següents eixos estratègics: habitatge i edificació, 
accessibilitat, espai públic i sostenibilitat, cohesió social, col·lectius amb necessitats especials (gent gran, 
infància, joves), integració i immigració, noves tecnologies, participació i dinamisme econòmic.  

El Projecte d’Intervenció Integral de l’àmbit del Bon Pastor – Baró de Viver pot ser per tant un instrument 
fonamental per donar un impuls important a aquestes línies d’acció i per incidir definitivament en les 
problemàtiques i consolidar un procés de renovació urbana que permeti integrar definitivament aquests dos 
barris a la Barcelona més actual i als municipis veïns. 
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A2  DELIMITACIÓ I TIPUS D’ÀREA URBANA 

L’àmbit Bon Pastor - Baró de Viver està delimitat pels carrers: passeig de Guayaquil, carrer de l’Avançada, 
carrer de Santander, carrer de Josep Finestres, carrer de les Cresques, carrer de la Formiga, carrer de la Ciutat 
d’Asunción, passeig del Potosí, carrer de Ferran Junoy i passeig de Santa Coloma del Districte de Sant Andreu 
del municipi de Barcelona.  

Es tracta d’una àrea que compren la totalitat de la superfície dels barris de Bon Pastor i de Baró de Viver. 
L’extensió total de l’àmbit és d’unes 109,4 ha. La superfície del barri del Bon Pastor és de 39,9 ha i la de Baró 
de Viver d’11,1 ha. La resta de superfície, unes 58,4 ha, corresponen al polígon industrial del Besòs que s’ubica 
entre els dos barris.  

Les seccions censals que s’inclouen a l’àmbit són la 129, 130, 132, 133, 134, 136, 137 i 139 que corresponen al 
Bon Pastor, la 142 i 144 que corresponen a Baró de Viver, i, finalment, la 140 que pertany al polígon industrial 
del Besòs. Tot i això, cal matisar que l’àrea delimitada per aquestes seccions censals no es correspon 
exactament a l’àmbit Bon Pastor - Baró de Viver que aquí es proposa. La secció 140, que correspon al polígon 
industrial del Besòs, també abasta part del sector de la Maquinista, àmbit que quedaria fora de l’àrea de 
millora urbana que es proposa en aquest document. És per aquesta raó, i amb l’objectiu de no condicionar els 
resultats dels dos barris, que s’ha decidit deixar de banda la secció censal 140 en el càlcul dels indicadors 
establerts per la Llei 2/2004 a l’hora de quantificar els criteris d’avaluació de selecció dels projectes. 

Degut a un desenvolupament urbanístic caracteritzat per creixements residencials per etapes i de diversa 
naturalesa, el Bon Pastor concentra un teixit poc uniforme compost per diferents tipologies edificatòries: des 
d’habitatges d’autoconstrucció i cases unifamiliars de promoció pública (com ara les Cases Barates) a polígons 
d’habitatge d’edificació vertical o edificis d’habitatges entre mitgeres. El barri, per tant, dibuixa un paisatge 
edificatori divers amb nuclis més consolidats que d’altres i amb sectors més desagregats. De les tres tipologies 
edificatòries que es proposen en la Llei 2/2204, el Bon Pastor correspondria a la tipologia de polígons 
d’habitatges i d’àrees d’urbanització marginal.   

En canvi, el barri de Baró de Viver mostra una tipologia edificatòria única composta per polígons d’habitatges 
construïts arrel d’un PERI (Pla Especial de Reforma Interior) aprovat l’any 1986 que proposava substituir el 
conjunt de Cases Barates que formaven part de la fisonomia del barri des de finals de la dècada dels trenta.  

 

 

 

 

  

 
 
 
MAPA DE SECCIONS CENSALS DE L’ÀMBIT BON PASTOR – BARÓ DE VIVER 
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A3 JUSTIFICACIÓ DE L’ÀREA URBANA 

A part de mostrar unes característiques funcionals, urbanístiques i socioeconòmiques suficientment homogènies 
i comptar amb una puntuació suficientment alta en els criteris de selecció establerts per la Llei 2/20043, 
existeixen altres elements i característiques de l’àmbit Bon Pastor - Baró de Viver que justifiquen la seva 
delimitació i idoneïtat a l’hora de ser beneficiaria dels ajuts del Programa de Barris.  

Aquests elements responen no només a la necessitat d’actuar en un territori que concentra dèficits i 
problemàtiques de diferents naturaleses, sinó també a un factor d’aïllament territorial i social que s’observa 
tant dintre del mateix àmbit com respecte la resta de territoris que l’envolten. Per tal de comprendre  aquesta 
realitat és necessari realitzar una aproximació de l’àmbit de Bon Pastor – Baró de Viver a partir de tres escales 
territorials: l’escala de barri, l’escala de ciutat i l’escala metropolitana. 

Escala de barri 

- La situació geogràfica i funcional dels barris del Bon Pastor i Baró de Viver fa que la implementació d’un pla 
integral com el que proposa la Llei de Barris hagi de ser necessariament conjunta per tal d’evitar majors 
desequilibris i disfuncions territorials. No es pot actuar en un barri deixant l’altre de banda. La intervenció ha 
de ser conjunta i així evitar majors disfuncions i desequilibris territorials.   

- Malgrat tenir el mateix origen, els barris del Bon Pastor i Baró de Viver són barris que sempre han viscut al 
marge l’un de l’altre degut, en part, a la separació física que provoca el polígon industrial del Besòs. La situació 
del territori que formen aquests dos barris es caracteritza per un aïllament estructural derivat d’una manca de 
cohesió territorial. Rodejats o bé per infraestructures  com ara el Nus de la Trinitat, les vies ferroviàries de 
Renfe o la Ronda Litoral, per polígons industrials, com el del Besòs i el de Montsolís, i per accidents naturals 
com el riu Besòs, els barris de Bon Pastor i Baró de Viver també experimenten un aïllament a nivell individual. 
Cal fomentar de nou un retrobament entre els dos barris i promoure una major cohesió territorial i social com a 
pas previ a la integració de l’àmbit amb la resta del districte, la ciutat i els municipis que el rodegen.  

- Actualment, el barri del Bon Pastor està immers en un procés de remodelació del sector de les Cases Barates. 
Aquesta actuació, que afecta a una quarta part del barri, proposa una forta inversió a un sector del barri 
concentrada en un període de temps. El desequilibri derivat d’aquesta inversió destinada podria ser mitigada 
gràcies a l’efecte de les ajudes derivades del programa integral de la Llei de Barris impedint que una part dels 
habitants del barri es sentint marginats respecte la resta.  

Escala districte - ciutat 

- Amb la construcció de la nova estació de la Sagrera i l’arranjament de les vies ferroviàries que actualment 
separen l’àmbit de Bon Pastor - Baró de Viver del Districte de Sant Andreu (Pla Sant Andreu - Sagrera), la 
segregació territorial que pateixen els dos barris respecte el Districte es veurà finalment resolta. Tot i això, 
l’aïllament entre els dos barris i el Districte no només es degut a elements físics sinó també econòmics i socials. 
Cal, doncs, revertir aquesta situació desigual entre els dos àmbits a través d’intervencions des d’una 

                                                 

3 Veure l’apartat BQ – QUADRE RESUM D’INDICADORS i  

perspectiva integral del territori que tinguin com a objectiu integrar l’àmbit de Bon Pastor - Baró de Viver amb 
el Districte de Sant Andreu i acabar així amb un aïllament social històric. 

- Bona part dels barris que rodegen l’àmbit de Bon Pastor - Baró de Viver han rebut les ajudes de la Llei de 
Barris recentment. El barri de la Trinitat Vella, pertanyent al Districte de Sant Andreu i que limita amb Baró de 
Viver pel Nus de la Trinitat, fou beneficiat en la convocatòria de l’any 2006. A l’altre riba del riu Besòs, al 
municipi de Santa Coloma de Gramenet, tres barris de la Serra d’en Mena: el Raval, Santa Rosa i el Fondo 
disposen de les ajudes des de l’any 2004. Més al nord, el Nucli antic de Santa Coloma de Gramanet també fou 
beneficiat en aquesta darrera convocatòria l’any 2008.  L’àmbit de Bon Pastor - Baró de Viver es troba rodejat 
per barris que estan rebent  una important inversió i portant a terme un procés integral de renovació i millora 
urbana. A més, l’àmbit també limita amb l’àrea afectada pel Pla Sant Andreu – Sagrera que destinarà inversions 
per a noves infraestructures com el Triangle ferroviari o el soterrament de les vies de RENFE. Per tant, és un 
moment adequat i necessari per tal que l’àmbit Bon Pastor - Baró de Viver sigui beneficiari de les ajudes de la 
Llei de Barris i atenuar, així, aquest desequilibri territorial en matèria d’inversió derivades d’aquest seguit 
d’intervencions4.    

Escala metropolitana 

- Amb l’arribada de població nouvinguda des d’altres territoris de l’estat espanyol durant els anys seixanta i 
setanta, la ciutat de Barcelona va experimentar un significatiu creixement urbanístic. Durant aquest procés, 
que va acabar esgotant bona part del seu sòl urbanitzable, es formaren barris d’autoconstrucció en terrenys 
amb pendents acusades fins colmatar bona part dels turons que es troben a la part alta de la ciutat i 
constituïen, pràcticament, l’últim territori on encara es podia construir. Aquest acusat creixement va acabar 
d’asfixiar Barcelona fins deixar tant sols dues vies d’escapament: els dos rius que la rodegen, el riu Llobregat i 
el riu Besòs. És al llarg d’aquests dos rius on la ciutat va seguir creixent els anys posteriors, transformant antics 
pobles i vil·les en ciutats metropolitanes. Fou en aquests dos eixos on aquesta ràpida transformació del territori 
va ocasionar majors problemàtiques urbanístiques i socials que si bé amb el temps s’han anat mitigant encara 
perduren. Després d’haver beneficiat a més de 92 barris repartits per tot el territori català, aquestes dues 
zones de l’àmbit metropolità de Barcelona són on es concentren un major nombre de barris beneficiats. L’àmbit 
de Bon Pastor - Baró de Viver es posiciona com una de les poques àrees d’ús residencial de la llera del riu Besòs 
que encara no ha estat beneficiari de les ajudes de Llei de Barris. Un altre cop, doncs, cal evitar la disfunció 
territorial que això suposa i rendibilitzar, alhora, les inversions realitzades als barris veïns de Santa Coloma de 
Gramanet, Badalona o la mateixa ciutat de Barcelona.    

Així doncs, és necessària una intervenció integral sobre l’àmbit de Bon Pastor - Baró de Viver no només per 
revertir els dèficits i problemàtiques urbanístiques i socioeconòmiques prèviament detectades, sinó també per 
contrarestar els desequilibris originats per les diferents inversions que s’estan destinant a barris i àrees urbanes 
veïnes de l’àmbit Bon Pastor - Baró de Viver i no seguir contribuint a l’aïllament històric que pateixen aquests 
dos barris. 
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UNA VISIÓ DE FUTUR: EL RIU BESÒS COM A ELEMENT  INTEGRADOR DE L’ENTORN URBÀ5 

El Projecte d’Intervenció Integral de l’àmbit Bon Pastor - Baró de Viver es formalitza com a primera intervenció 
a escala local, dins del districte de Sant Andreu, d’un seguit d’estratègies d’àmbit territorial d’abast molt més 
ampli. A continuació es defineixen les línies principals d’actuació d’un pla director amb implicacions a diferent 
escala (de barri, ciutat i supramunicipal), amb afectacions de divers ordre (teixit urbà, espai públic, 
infraestructures), i d’aplicació temporal a mig i llarg termini; amb l’objectiu de dotar de ple sentit el front 
fluvial i reestructurar adequadament la ciutat al voltant del riu. 

A nivell territorial, des de la desembocadura del Besòs fins a Montcada, existeixen antecedents al llarg d’aquest 
entorn de diversos instruments ja elaborats per diferents administracions i operadors en els darrers anys que 
justifiquen i acompanyen les estratègies desenvolupades en el present treball: projectes d’intervenció integral 
dels districtes de Nou Barris, Sant Martí, Sant Andreu, com també dels municipis de Montcada i Reixach, Santa 
Coloma de Gramanet, Badalona i Sant Adrià del Besòs; àrees residencials estratègiques de Santa Coloma de 
Gramanet, el Pla Sant Andreu – Sagrera, etc. 

Amb tot, s’articulen propostes que incentiven una relació més natural i fluïda amb el riu Besòs englobades en 
tres eixos estructuradors: mobilitat (infraestructures viàries i connectivitats), usos (reestructuració del sòl, 
majors dotacions, esponjaments) i medi ambient (qualitat de vida, criteris sostenibles). 

El Projecte d’Intervenció Integral de l’àmbit Bon Pastor - Baró de Viver permet activar el primer pas cap a la 
millora global esmentada fins ara, doncs ordena i defineix les primeres actuacions de gra petit que donen sentit 
a un pensament sobre el lloc més ampli i actua sobre dimensions com la social i l’econòmica. A continuació 
s’enumeren les vuit línies principals del pla director: 

1. Integració del barri amb el front fluvial. 

- Modificació de la rasant de l’àmbit al llarg del seu encontre amb el límit format pels equipaments 
sobre la Ronda litoral que suposen una autèntica barrera d’obertura de l’àmbit respecte el riu.  
- Continuïtat del sòl amb el riu amb la finalitat que el teixit urbà s’aboqui a l’espai fluvial i a la ribera 
oposada. 

2. Operació tram i aparcament soterrat 

- Millora de la connectivitat de l’àmbit amb la resta de la ciutat i els seus entorns per mitjà del pas del 
tram. 
- El tram com a nova infraestructura de transport públic integrada en les cotes soterrades o semi-
soterrades de la nova secció descrita en el punt 1, articulant i posant en relació la cota del sòl del barri 
amb la del cobriment de la Ronda litoral. 
- Creació de noves bosses d’aparcament soterrani en motiu de la nova secció del sòl. Millora de la 
qualitat de l’espai públic alliberant aparcament de superfície.  
- Reforç de la  intermodalitat del transport, possibilitat noves formes de mobilitat. 

                                                 

5 Veure Documentació i mapes a la pàgina següent 

 3. Nous encreuaments 

- Creació de noves passarel·les de vianants amb vinculació amb el municipi veí de Santa Coloma de 
Gramanet, augmentant la fluïdesa de la comunicació entre les dues riberes. El riu ha de ser l’element 
de vinculació entre elles. 

 4. Cobriment de la ronda litoral 

- Creació d’un ampli i llarg boulevard sobre la Ronda litoral com a nou eix de connectivitat entre el Bon 
Pastor i Baró de Viver. Aquest espai es configura com una nova terrassa de Barcelona sobre el Besòs. 
- Millora en l’accessibilitat cap al riu. Formació d’un major nombre de nuclis de comunicació i accés 
entre l’àmbit i la ribera.  

 5. Intervencions al carrer Caracas 

- Refeta integral de la secció d’aquest vial com a eix principal d’unió entre els barris del Bon Pastor i de 
Baró de Viver pel mig del teixit industrial que els uneix i separa.  
- La nova secció pacifica la presència i mobilitat del transport pesant actual amb l’existència d’un nou 
carril bici segregat. 
- Suposa un traçat paral·lel al cobriment de la Ronda de litoral que reforça la nova connectivitat entre 
els dos barris. Suposa també, alhora, una gran intervenció urbana en l’interior de l’àmbit com operació 
rectora i referencial d’altres intervencions aïllades de gra més petit. 

 6. Buit urbà. Apilar indústria 

- Redistribució de la densitat de la indústria actual augmentant la seva edificabilitat però alhora 
alliberant sòl per a la creació de nous espais verds integrats. 
- El buit urbà de mitjana i petita escala com a nova manera de relacionar-se amb el barri i amb el 
cobriment de la ronda i la nova secció del carrer Caracas. 
- Creació d’un barri productiu d’usos més diversos i complementaris. Incentivar i crear un nou centre de 
tecnologies i de recerca associada a la indústria. 

 7. Trinitat “plus” 

- Vincular les infraestructures viàries de traçat elevat amb el subsòl per mitjà de noves topografies per 
a què sigui un espai vivible. Adequació de nous talussos com a modes  d’extensió del Parc de la trinitat.  
- Introducció de nous mecanismes de control entre ambdós móns perllongant els murs limítrofs de 
formes sinuoses preexistents i les plantacions associades, o bé creació de noves barreres sòniques. 

 8. Pont de Santa Coloma com a nova via cívica. 

- Replantejar el contacte del barri de Baró de Viver al llarg de l’avinguda de Santa Coloma, i d’aquesta 
via amb els entorns del Nus de la Trinitat com a cas especial del punt anterior. 
- Entendre el pont com a nova via cívica, com a lloc d’encontre i com a espai de pacificació del trànsit. 
- Potenciar i millorar la comunicació entre Barcelona i Santa Coloma de Gramanet per mitjà de la 
requalificació i millora d’aquest nexe. 
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B0 INTRODUCCIÓ  

L’àrea urbana que es presenta en aquest Projecte d’Intervenció Integral forma part del Districte de Sant Andreu 
i es localitza a l’anomenada franja del Besòs del municipi de la ciutat de Barcelona. Existeixen diversos 
elements històrics, urbanístics i morfològics que caracteritzen l’àmbit i, alhora, expliquen l’actual realitat 
social i econòmica.  

L’àmbit Bon Pastor – Baró de Viver és una àrea urbana d’origen obrer amb una forta identitat de pertinença al 
territori forjada al llarg del segle XX. Tot i ubicar-se en la perifèria de la ciutat de Barcelona, la seva situació 
territorial fa que tingui un paper fonamental en la recuperació de l’eix del Besòs com a nova polaritat dins 
l’àrea metropolitana de Barcelona. Les característiques urbanístiques i la seva ubicació geogràfica, fins ara un 
inconvenient a l’hora d’integrar-se territorial i funcionalment a la ciutat de Barcelona i municipis que 
l’envolten, han esdevingut elements amb un fort potencial en la nova configuració d’un territori que es troba 
immers en un procés de transformació i canvis constants des de fa uns anys (les noves infrestructures de 
comunicació viària, la canalització del riu Besòs amb una nova ribera més accessible, el Pla Sant Andreu - 
Sagrera, etc...).  Exemple d’aquesta situació històrica poc definida i segregada territorialment de la resta 
d’unitats poblacionals que l’envolten, fou el fet que fins mitjans del segle XX l’àmbit formava part del municipi 
de Santa Coloma de Gramenet. L’any 1945 l’àmbit s’acabà annexionant definitivament al municipi de Barcelona 
amb la finalitat d’ubicar un polígon per la mitjana i gran indústria als terrenys en desús entre els dos barris. Ja 
llavors es feia evident el seu potencial territorial i estratègic respecte la ciutat.  

Els barris del Bon Pastor i de Baró de Viver comparteixen una evolució històrica urbana i social paral·lela des de 
la dècada dels anys trenta del segle passat quan alberguen la construcció de dues promocions d’habitatge 
públic conegudes popularment com les Cases Barates. La necessitat de donar allotjament a la població que 
malvivia a les barraques ubicades a les faldes de la muntanya de Montjuïc davant la proximitat de l’Exposició 
Universal de 1929, va provocar que el Patronato de la Habitació de Barcelona a través de l’empresa Fomento de 
la Vivienda Popular SA, adquirís diversos terrenys a la llavors perifèria barcelonina per tal de construir-hi més 
de 3.000 habitatges: a Sant Andreu, Santa Coloma, Can Tunis i Turó de la Peira. Dues d’aquestes promocions es 
situaren en terrenys dels actuals barris del Bon Pastor i Baró de Viver. Si bé en aquells anys el barri del Bon 
Pastor ja estava format per un per un conglomerat de construccions disseminades, d’aquí la seva morfologia 
irregular, el barri de Baró de Viver troba els seus orígens en aquella primera promoció d’habitatges públics.  

Abans de la ubicació d’aquests habitatges, i durant molts segles, el territori que avui dona lloc al barri del Bon 
Pastor es caracteritzava per albergar el Rec comtal, que conduïa les aigües del Besòs fins les portes de la 
muralla de Barcelona des de feia segles. Amb els pas dels anys, per tal d’aprofitar la força de l’aigua, s’hi 
ubicaren diverses industries molineres, conegudes arreu de la ciutat. És en el punt d’unió entre dues sèquies on 
sorgeix, a inicis del segle XX, la barriada de l’Estalella formada per casetes d’autoconstrucció autàrquiques i 
irregulars de treballadors de Barcelona i per petits horts, la gènesi de l’actual barri del Bon Pastor. Amb la 
consolidació d’aquesta primera barriada, el barri anirà creixent successivament entorn l’autoconstrucció i 
diverses promocions d’habitatge, majoritàriament públiques, que anirien albergant diferents col·lectius de 
població. Els resultats d’aquests creixements desordenats ha donat lloc a una morfologia irregular del barri que 
permet, encara, diferenciar les diverses etapes de creixement i localitzar les barriades que existiren anys 
endarrere com la de l’Estalella, la Sanchís, les Cases Barates, les Carolines i d’altres promocions d’edificis més 
recents.  

Durant els anys 50 i 60, període d’expansió demogràfica a Catalunya concentrada a Barcelona i la seva 
perifèria, els dos barris també van experimentar un nou creixement poblacional i la formació de noves 
edificacions residencials. Així, per exemple, l’any 1956 el barri de Baró de Viver va acollir un contingent de 
nous residents provinents d’altres zones de la ciutat, majoritàriament  població que vivia en barris de barraques 
d’on foren expropiats. La construcció de nous habitatges, ja en forma de polígons d’edificis i repartit en 20 
blocs, va provocar la primera substitució d’algunes de les Cases Barates construïdes l’any 1929. Tot i les 
friccions inicials, el barri, en fase de consolidació encara, va assimilar aquest nou col·lectiu de residents i va 
anant estructurant-se amb les característiques funcionals d’un poble que encara perduren avui en dia.  Al barri 
veí, al Bon Pastor, per aquells mateixos anys hi arribava població provinent de les barraques de les platges del 
Somorrostro que fou destinada al sector sud del barri en diversos blocs d’habitatges de nova construcció. Com 
va ocórrer en gran part dels polígons d’habitatge i les àrees d’autoconstrucció aixecats a Barcelona entre els 
anys 50 i 60, l’edificació residencial no anava acompanyada de la urbanització dels espais públics ni d’una 
dotació de serveis i d’equipaments públics que donés resposta adequada a la ingent demanda de la població 
nouvinguda i concentrada en aquestes àrees. Aquest dèficit va provocar les primeres reclamacions veïnals, que 
es formalitzaren un cop acabada la dictadura. Amb la constitució de les associacions de veïns durant la segona 
meitat de la dècada dels setanta s’assoleixen reclamacions històriques com la construcció d’un ambulatori al 
Bon Pastor.  

Paral·lel a aquest creixement de població, l’àmbit del Bon Pastor - Baró de Viver experimenta un altre tipus de 
creixement. En els terrenys ubicats entre els dos barris i al sud del Bon Pastor es projecte un polígon destinat a 
la mitjana i gran indústria, part de l’actual polígon industrial del Besòs. Amb la promoció de la Comissió 
d’Urbanisme de l’Ajuntament de Barcelona s’aprova un pla parcial d’ordenació que afecta al tot el sector que 
ubicava terrenys llavors en desús.  Entre els polígons es va reservar una petita zona suburbana semiintensiva, 
terrenys que més tard serien requalificats com residencial urbà intensiu de blocs aïllats6.   

La penúltima gran transformació experimentada a l’àmbit s’inicià amb el PERI (Pla Especial de Reforma 
Integral) aprovat l’any 1986 que proposava substituir el conjunt de Cases Barates que formaven part de la 
fisonomia del barri de Baró de Viver i que projectava en el seu lloc nous polígons d’edificis amb habitatges amb 
majors nivells d’habitabilitat. Tot i que el projecte havia d’estar finalitzat l’any 1992, les obres s’endarreriren 
degut a l’elecció de Barcelona com a seu d’acollida dels Jocs Olímpics. Finalment,  l’àrea del conjunt urbà del 
barri es veié reduïda a gairebé la meitat per tal d’acollir les noves infrastructures viàries: el Nus de la Trinitat i 
les Rondes.  Aquestes infraestructures no només afectaren la fisonomia de Baró de Viver sinó que acabaren 
d’aïllar encara més la totalitat de l’àmbit tancant la sortida natural al riu Besòs amb les lloses instal·lades 
sobre la Ronda litoral creant un desnivell difícil de salvar. Curiosament, i passats uns anys,  mentre la resta de 
la ciutat i dels municipis veïns recuperaven la ribera del riu Besòs gràcies al Parc Fluvial que canalitza del riu i 
millora la qualitat de l’entorn, el Bon Pastor i Baró de Viver segueixen donant l’esquena al riu.    

Recentment, l’àmbit, i en especial el barri del Bon Pastor, està experimentant transformacions que canvien i 
canviaran de nou la seva fisonomia.  La construcció d’un nou sector d’ús residencial i comercial als antics 
terrenys industrials de la Maquinista ha incrementat encara més l’aïllament entre el Bon Pastor i el cas antic de 
Sant Andreu. Aquest nou sector ha suposat un nou element que impedeix una permeabilitat entre els dos barris: 
els visitants travessen les vies ferroviàries però per quedar-se al centre comercial de la Maquinista sense acabar 
d’arribar mai al nucli del Bon Pastor. Per altra banda, similar al procés que experimentà Baró de Viver durant 
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finals dels vuitanta i principis dels noranta, el Bon Pastor inicia un procés de substitució de les seves Cases 
Barates. El Pla de Remodelació s’aprova amb l’objectiu de substituir en 4 fases els 784 habitatges de planta 
baixa per blocs de pisos edificats al mateix terreny a canvi d’hipoteques molt baixes pels residents. L’inici del 
pla s’endarrerí degut l’existència de controvèrsies amb alguns dels veïns els quals arribaren a constituir una 
nova associació i acabaren portant al Patronat Municipal de l’Habitatge i l’Ajuntament de Barcelona als 
tribunals. Actualment s’està acabant la segona fase i en breu s’ha d’iniciar la tercera fase. Un dels altres canvis 
importants que experimentarà el barri els pròxims anys serà l’arribada del metro amb un parada de la nova línia 
9 davant del Mercat del Bon Pastor. La línia 9 del metro farà possible la connexió ràpida del transport públic del 
barri amb el conjunt de la ciutat de Barcelona i amb els municipis veïns de Santa Coloma de Gramenet i 
Badalona. Aquesta ha estat una de les reclamacions històriques de la comunitat del barri per tal de trencar 
aquest aïllament històric.  

 
Teixit residencial del barri del Bon Pastor 

Finalment, l’últim gran projecte que incideix sobre l’àmbit delimitat de Bon Pastor – Baró de Viver és el Pla 
Sant Andreu - Sagrera. Amb l’arribada del Tren de Gran Velocitat a la nova estació de Sagrera es preveu 
realitzar una gran transformació de l’anomenat corredor nord de la ciutat amb l’objectiu de crear una nova 
polaritat a l’àrea metropolitana de Barcelona. Entre d’altres intervencions, el pla preveu el cobriment de les 
vies ferroviàries entre el Pont de Calatrava i el Nus de la Trinitat, la creació d’un gran parc lineal paral·lel 
entre els Districtes de Sant Martí i de Sant Andreu, o l’anomenat triangle ferroviari amb la nova estació d’alta 
velocitat com a eix neuràlgic de la intervenció. Aquest gran pla suposarà el final d’una segregació territorial 
històrica entre l’àmbit delimitat i la resta del Districte provocat per les vies ferroviàries que actualment les 
separen.    

Així doncs, malgrat l’àmbit del Bon Pastor – Baró de Viver i el territori que el rodeja es veuen immersos en un 
moment de transformacions històriques i d’escala metropolitana, és més necessària que mai una intervenció 
sobre els dos barris des d’una òptica integral, multidimensional i equilibrada tal i com es proposa en aquest 
Projecte d’Intervenció Integral. 

La diagnosi que segueix a continuació es realitza a partir dels indicadors definits per la Llei 2/2004 i el decret 
que l’executa i que identifiquen alguna de les situacions següents: un procés de regressió urbanística, de 
degradació progressiva de l’edificació o de persistència de dèficits d’equipaments, una problemàtica 
demogràfica, una presència característica de problemes econòmics, socials i ambientals especialment greus, o 
una persistència de dèficits socials i urbans importants amb una conseqüent problemàtica de desenvolupament 
local. Cal senyalar, però, que també s’han utilitzat altres variables que identifiquen o reforcen aquests o nous 
processos de regressió urbanística o de segregació social. 

Com a antecedents a aquesta diagnosi, també s’ha utilitzat informació que es recull en la Diagnosi del Pla 
Comunitari de Baró de Viver realitzada l’any 2002 i en la Diagnosi que recull el Pla de Futur del Bon Pastor de 
l’any 2000.    

La valoració final del conjunt de disset indicadors predefinits per la Llei 2/2004 i el Decret que l’executa es 
recull en l’apartat BQ. QUADRE RESUM D’INDICADORS al final del capítol. El resultat final per tot l’àmbit de Bon 
Pastor – Baró de Viver és de 47,3 punts. Desagregat per barris, el Bon Pastor assoleix una puntuació final de 
50,2 punts, mentre que Baró de Viver arriba als 40,6 punts.  
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B1 DESCRIPCIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ DE L’EDIFICACIÓ 

Arrel d’una configuració urbanística irregular i fruït d’etapes diferenciades de creixement residencial al llarg 
del segle XX, existeixen diverses tipologies edificatòries repartides per l’àmbit de Bon Pastor – Baró de Viver. 
L’únic sector de l’àmbit que es caracteritza per una tipologia edificatòria uniforme i regular és troba al barri de 
Baró de Viver degut l’origen públic del seu parc d’habitatges. En canvi, el barri de Bon Pastor es caracteritza 
per concentrar diverses tipologies residencials en un conjunt del territori homogeni i relativament ordenat.   

El barri de Baró de Viver consolida la fisonomia actual després de la substitució de les Cases Barates en blocs 
d’habitatges. Aquest procés, impulsat pel Patronat de l’Habitatge i projectat en un P.E.R.I., es va portar a 
terme entre els anys 1985 i 1999 al llarg de deu fases. La substitució de l’antic teixit residencial ha originat un 
barri amb una nova fisonomia configurant-se com una àrea urbana de polígons d’habitatge de promoció pública, 
característica que condiciona les dinàmiques socioeconòmiques existents.  

La tipologia residencial del Bon Pastor, en canvi, no és tant uniforme com la del seu barri veí. Degut a un 
desenvolupament urbanístic desordenat i caracteritzat pel creixement de diverses barriades, el Bon Pastor 
concentra un teixit residencial gens uniforme compost per diverses tipologies edificatòries: des d’edificacions 
d’autoconstrucció i cases unifamiliars de promoció pública (com ara les Cases Barates) a polígons d’habitatge 
d’edificació vertical a edificis d’habitatges entre mitgeres. Les diferents morfologies existents al Bon Pastor són 
exemple de la història edificatòria d’aquesta part de la ciutat de Barcelona i l’eix del Besòs al llarg del segle 
XX.   

El valor cadastral de l’àmbit es situa als 429,6 €/m², el que representa el 66,3% de la mitjana de la ciutat de 
Barcelona, uns 647 €/m². Existeixen diferències significatives si es realitza el mateix anàlisi diferenciant els dos 
barris. Bon Pastor, per exemple, amb 418 €/m² es mostra molt per sota de la mitjana de Barcelona i representa 
un dels barris de Barcelona amb un dels valors cadastrals més baixos del municipi. Baró de Viver, en canvi, 
mostra un valor lleugerament superior arribant als 474,7 €/m². Aquesta diferencia s’explica degut la 
construcció recent de bona part de les edificacions al barri de Baró de Viver, resultat del PERI de l’any 1986. 
Mentre que el dinamisme del mercat immobiliari a Baró de Viver és molt més estàtic, al Bon Pastor el preu 
accessible de l’habitatge ha fet que en aquests darrers anys molta població d’origen extracomunitari arribes al 
barri i s’acabés instal·lant-hi. 

El nombre d’habitatges que s’ubiquen en l’àmbit de Bon Pastor – Baró de Viver és de 4.398 unitats, el 6,9% del 
total d’habitatges del Districte de Sant Andreu (63.047 habitatges). Per barris, Bon Pastor disposa d’un parc de 
3.402 habitatges i a Baró de Viver la xifra arriba als 996 unitats.  Mentre que a Baró de Viver els habitatges 
corresponen a una època constructiva recent, entre finals dels anys 80 i finals dels 90, el 57% del parc 
d’habitatges del Bon Pastor foren construïts durant les dècades dels anys 60 i 70, coincidint amb el moment 
expansiu de la construcció a la ciutat i del districte.  

La història urbanística i de l’edificació d’aquest àmbit ha condicionat una construcció amb moltes deficiències 
estructurals, que tot i que amb el temps s’han anat millorant i reformant, encara són ben presents i localitzats 
en alguns sectors de l’àrea. Tot i això, els indicadors definits per la Llei 2/2004 que detecten processos de 
regressió urbanística i dèficits d’equipaments i serveis mostren uns resultats força baixos, en especial al referir-

se als aspectes estructurals dels edificis com ara l’estat de conservació, l’aigua corrent i l’evacuació d’aigües 
residuals.   

BON 
PASTOR

BARÓ DE 
VIVER 

ÀMBIT BON 
PASTOR - BARÓ 

DE VIVER

Valor cadastral 418,5 € 474,7 € 429,6 €
mitjana Barcelona = 647 €

Deficient estat de conservació de les edificacions. Mal estat i ruïna.  0,2% 0,0% 0,3%
mitjana Catalunya = 2,6 %

Edificis sense aigua corrent. 0,5% 0,0% 0,5%
mitjana Catalunya = 0,8 %

Edificis sense evacuació d'aigües residuals 0,4% 1,4% 0,5%
mitjana Catalunya = 1,5 %

Edificis de 4 plantes o més, destinats principalment a habitatge, sense ascensor 71,8% 23,4% 58,8%
mitjana Catalunya = 54,9 %

PROCESSOS DE REGRESSIÓ URBANÍSTICA I DÈFICITS D'EQUIPAMENTS I SERVEIS 

  

Tant a nivell d’àmbit com pel dos barris, els resultats d’aquests tres indicadors es troben per sota la mitjana de 
Catalunya. Així, per exemple, fruït del procés de substitució de les Cases Barates iniciada l’any 1986, al barri de 
Baró de Viver no s’hi troben edificis en un mal estat de conservació o amb manca de xarxa d’aigua corrent. En 
canvi, sí que es detecta una problemàtica pel que fa a l’evacuació d’aigües residuals, igualant la mitjana de 
Catalunya. Tot i això, cal senyalar que els resultats varien negativament, en especial al barri del Bon Pastor, 
quan es mesura l’indicador que quantifica els edificis de 4 plantes o més que no disposen d’ascensor. En aquest 
barri el 71,8% dels edificis amb més de 4 plantes no disposen d’ascensor, mentre que la mitjana a Catalunya és 
de 54,9%. A l’observar els resultats per Baró de Viver l’indicador disminueix fins al 23,4%.  

 
Sector de les Cases Barates al Bon Pastor 

Així doncs, malgrat que algun dels indicadors de regressió i dèficit als edificis de l’àmbit mostrin unes 
dinàmiques superiors a la mitjana de Catalunya, existeixen deficiències en determinats sectors del parc 
d’edificis concentrats especialment al barri del Bon Pastor.  
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B2 DESCRIPCIÓ DE LA POBLACIÓ 

L’àmbit delimitat del Bon Pastor - Baró de Viver mostra unes densitats lleugerament més baixes en comparació 
a les de la ciutat de Barcelona i el Districte de Sant Andreu. Aquest fet és deu a la inclusió dintre l’àmbit del 
polígon industrial del Besòs que s’ubica entre els dos barris i que condiciona a la baixa les dades de densitat. 
Així, per exemple, l’àmbit concentra un total de 11.330 residents7, 4.398 habitatges8 i 1.060 edificis en una 
superfície total de 109,4 hectàrees. La densitat residencial i de poblament és de 40,2 habitatges per hectàrea i 
103 habitants per hectàrea respectivament, el que suposa una distribució de 2,5 habitants per habitatge.   

Comparativament més altes són les mitjanes de Barcelona i les del Districte de Sant Andreu. A Barcelona, per 
exemple, sobre una extensió de 10.096 hectàrees, amb un total de 757.928 habitatges i un total de 1.615.908 
d’habitants, són: 75,1 habitatges per hectàrea, 160 habitants per hectàrea i 2,1 persones per habitatge. El 
Districte de Sant Andreu, en canvi, amb una superfície de 656,4 hectàrees i una concentració de 63.047 
habitatges i 145.443 habitants, genera un densitat residencial de 96 habitatges per hectàrea i 221,5 habitants 
per hectàrea, i una distribució de 2,3 habitants per habitatge. 

Tot i això, si l’escala d’anàlisi es realitza sobre els dos barris, excloent-ne el polígon industrial, els resultats són 
similars, fins i tot superiors, als de la ciutat i del districte. Al barri del Bon Pastor, amb una extensió de 58,4 
hectàrees, hi resideixen un total de 8.878 habitants en 3.402 habitatges i 985 edificis. La densitat residencial 
generada és de 58,4 habitatges per hectàrea i la densitat de poblament de 152 habitants per hectàrea. La 
distribució de la població segons els habitatges existents és de 2,6 habitants per habitatge. Baró de Viver, en 
canvi, mostra uns resultats encara més elevats als del seu barri veí. Sobre una superfície de 11,1 hectàrees i 
amb un total de  2.452 habitants,  996 habitatges i 75 edificis, la densitat residencial del barri arriba als 89,7 
habitatges per hectàrea i la de poblament als 220 habitants per hectàrea. La relació entre població i habitatges 
arriba als 2,4 habitants.  

El comportament i l’evolució de la població a l’àmbit es caracteritza per una dinàmica de creixement força 
significativa concentrada, en bona mesura, al barri del Bon Pastor. Mentre que la població de Baró de Viver no 
ha experimentat grans canvis aquests darrers anys, tant a nivell quantitatiu com d’estructura poblacional, la 
població del Bon Pastor augmenta en més d’un 11% el nombre de residents en tant sols 5 anys, del 2003 al 2008. 
Aquest increment es degut a l’arribada de nova població al barri, majoritàriament nouvingut extracomunitaris 
que arriben atrets per un parc d’habitatges molt més accessible que en d’altres barris del districte i la 
proximitat dels polígons industrials. Així, per exemple, segons dades del 2008, la població extracomunitària del 
Bon Pastor arriba al 22% sobre el total de residents, una taxa força més elevada que la registrada a Baró de 
Viver, amb un percentatge del 6,4%, o la mitjana a Catalunya, d’un 11,2%. 

L’origen d’aquesta població immigrada varia segons barris. Tot i això, cal destacar que no existeix en cap dels 
dos barris una concentració elevada d’una determinada nacionalitat. Així, al Bon Pastor, les nacionalitats més 

                                                 

7 Les dades de població per tots els àmbits analitzats (Barcelona, Districte de Sant Andreu i Àmbit Bon Pastor – Baró de 
Viver) corresponen a dades del padró municipal de l’any 2008.  
8 Les dades d’habitatges i edificis per tots els àmbits analitzats (Barcelona, Districte de Sant Andreu i Àmbit Bon Pastor – 
Baró de Viver) corresponen al Cens d’Edificis i Habitatges de l’any 2001.  

nombroses són la equatoriana, amb un 3,0% sobre el total de població, la boliviana, amb un 2,7%, la 
pakistanesa, amb un 2,6%, la marroquina, amb un 1,6%, i la xinesa, un 1,5%. A Baró de Viver, en canvi, on la 
població immigrada representa un percentatge força baix, la nacionalitat amb més representació d’individus és 
la marroquina amb un 1,9% de la població total, la boliviana amb un 0,5% la pakistanesa amb un 0,6% i, 
finalment, la índia amb un 0,4%. Com és habitual en aquests recomptes, cal recordar que el Padró municipal no 
quantifica aquelles persones que viuen a l’àmbit il·legalment, fet que podria arribar a modificar les dades 
oficials de població estrangera.  

Un dels altres col·lectius presents a l’àmbit des de la seva formació són les persones d’ètnia gitana.  Malgrat no 
existeixen estudis que quantifiquin el seu nombre, la població d’ètnia gitana té una forta presencia 
especialment al barri de Baró de Viver. Tot i que al Bon Pastor el seu nombre percentual respecte el total de la 
població resident és inferior, un estudi de finals de la dècada dels noranta xifrava aquest col·lectiu al voltant 
d’unes setanta famílies.  

Gairebé la meitat de la població que viu a l’àmbit és població dependent, és a dir, menor de 15 anys o major de 
64 anys. Mentre que la mitjana de Catalunya és del 44,8%, a l’àmbit Bon Pastor – Baró de Viver aquesta xifra 
arriba als 47,2%. L’anàlisi segons barris indica que Baró de Viver registra una taxa de població dependent força 
superior a la del Bon Pastor, un 52,2% per un 45,9% respectivament. La raó d’aquesta xifra tant elevada, 
senyalar que Baró de Viver és un dels barris de Barcelona amb una de les taxes de població dependent més 
elevades de la ciutat, es deu a un alt índex de mortalitat en l’actual franja d’individus en edat adulta. Durant 
la dècada dels vuitanta i principis dels noranta la droga, més concretament  l’heroïna, va castigar intensament 
Baró de Viver i en especial a una generació sencera de joves. Des de llavors, l’estructura demogràfica del barri 
es manté deformada i, en molts casos, han estat els avis els qui han fet de pares als nets.  

A continuació es concreten sintèticament aquelles variables definides per la Llei 2/2004 i el decret que la 
desenvolupa i que fan referència a la situació demogràfica de l’àmbit, desagregades també pels dos barris: 

BON 
PASTOR

BARÓ DE 
VIVER 

ÀMBIT BON 
PASTOR - BARÓ 

DE VIVER

Densitat de població 80,3 hab/ha 89,9 hab/ha 47,14 hab/ha

Variació relativa de la població en els darrers 5 anys 11,3% 3,1% 9,4%
mitjana Barcelona = 2,1 %

Població dependent 45,9% 52,2% 47,2%
mitjana Barcelona = 44,8 %

Percentatge d'immigració 22,0% 6,4% 18,6%
mitjana Catalunya = 11,2 %

INDICADORS DEMOGRÀFICS
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B3 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA 

A l’hora de descriure la situació econòmica de l’àmbit delimitat cal diferenciar entre l’estructura econòmica 
pròpia de l’àmbit, és a dir, la capacitat que té el territori a l’hora de generar i atraure activitat econòmica, i la 
situació econòmica i laboral de la població resident.  

Pel primer aspecte, cal senyalar que el teixit econòmic de l’àmbit de Bon Pastor – Baró de Viver és molt variat, 
caracteritzat per concentrar situacions i realitats molt diverses. El major pol econòmic de l’àmbit és el polígon 
industrial del Besòs que es situa just al mig de l’àrea delimitada, entre el Bon Pastor i Baró de Viver. Aquest 
polígon pertany a l’Associació d’Empreses del Polígon Industrial del Bon Pastor de Barcelona,  una associació 
creada l’any 2000 que agrupa un conjunt de 457 empreses ubicades als polígons del Bon Pastor, al sud del 
mateix barri, i del Besòs, entre el Bon Pastor i Baró de Viver. Els sectors d’activitat econòmica predominants al 
polígon9 són el metàl·lic (un 25% de l’activitat), el de comerç a l’engrós (un 21%) i el de serveis (un 12%).  La 
ubicació del polígon del Besòs té un impacte econòmic molt important als dos barris, tant pel que fa a 
l’ocupació directe, tot i que al polígon hi treballa població de tota l’àrea metropolitana, com pels impactes 
indirectes al sector de la restauració i bars o en d’altres comerços de l’àmbit.    

Respecte el teixit comercial, existeixen realitats comercials molt diferenciades entre els dos barris. Mentre que 
el Bon Pastor disposa d’una oferta comercial força diversa, el barri de Baró de Viver no ha acabat de consolidar 
una oferta comercial suficient i part del veïnatge es veu obligat a desplaçar-se fora del barri per a realitzar la 
compra. Al barri hi trobem pocs comerços principalment ubicats als locals dels baixos dels edificis i que 
cobreixen algunes de les necessitats bàsiques. D’entre els negocis més comuns en destaquen els bars amb servei 
de restaurant que donen servei a un bon nombre de treballadors dels polígons del voltant. Segons la diagnosi 
realitzada al Pla Comunitari, el dèficit de l’oferta comercial del barri es centra en la manca de botigues 
d’alimentació, d’entitats financeres com caixes o bancs i de botigues de roba i sabates. Per tal d’identificar i 
actuar sobre aquestes deficiències l’any 2004 es va constituir la comissió de comerciants dintre el Pla 
Comunitari. Una de les primeres actuacions fou la creació de l’Associació de Comerciants de Baró de Viver 
“Baró Comerç” per tal de treballar conjuntament per la potenciació del comerç al barri. Des de llavors la 
comissió ha vingut treballant amb l’objectiu de dinamitzar i cohesionar l’oferta comercial amb accions com ara 
la consolidació o recuperació de festes populars al barri. Tot i que gràcies a aquestes actuacions el teixit 
comercial ha esdevingut un dels actors principals del barri, és necessari impulsar accions per tal de dinamitzar i 
millorar l’oferta comercial i de restauració de Baró de Viver. Un exemple de la situació del teixit econòmic del 
barri la mostra l’indicador de locals inactius al barri que arriba al 44,4%, mentre que la mitjana a Barcelona és 
del 15,7%.  

                                                 

9 Només existeixen dades pel conjunt dels polígons i no desagregades pel polígon del Besòs.  

 

Carrer Caracas, eix principal del Polígon industrial del Besòs 

Tot i que el barri del Bon Pastor disposa d’una oferta comercial molt més diversa que la del seu barri veí, 
l’obertura del centre comercial de la Maquinista ha entrat en competència directe amb l’oferta comercial en 
alguns sectors com el de l’alimentació, drogueria o roba. A aquest fet cal sumar-hi altres factors que han 
comportat una pèrdua de capacitat del comerç tradicional al barri com ara la falta de relleu generacional o la 
incapacitat d’adaptació a les noves tendències del mercat. Tot i això, el comerç del Bon Pastor encara és un 
sector actiu i dinàmic que genera molta vida de comunitat al barri. Segons la diagnosi realitzada al Pla de Futur 
del Bon Pastor, el barri disposa de tres àrees de concentració comercial ben diferenciades10. Les dues primeres, 
la del barri de l’Estadella (carrers de Foc Follet, Mare Eterna, Flix i barri Vermell) i la del carrer de Sant Adrià 
(carrers de Sas, Alfarràs, Barnola Biosca i Claramunt) és poden definir com àrees de comerç de carrer 
compostes per botigues de diverses tipologies i ofertes. Tot i això, a part d’aquestes dues àrees, a la resta del 
barri i en carrers amb menys activitat s’hi ubiquen d’altres negocis dispersos que també completen l’oferta 
comercial a la resta del barri. En la diagnosi es calcula l’oferta comercial potencial del barri en unes 200 
botigues. Tot i això, segons el Cens del 2001, el percentatge de locals inactius al barri és de 21,8%.  

L’altre pol d’activitat comercial és el Mercat municipal del Bon Pastor. Ubicat entre els carrers Sant Andrià, 
Estadella, Llinars del Vallès i Cretes, cèntric i accessible, el mercat oferta des de productes d’alimentació, en 
l’interior del recinte, a la venda de roba, moda i altres complements en parades ubicades al seu exterior. 
Després de la demanda de l’Associació de venedors del mercat, els pròxims mesos s’iniciarà la remodelació 
integral del mercat, actuació que s’emmarca dintre el Pla d’actuació municipal i serà finançada pel Patronat 
Municipal de l’Habitatge. A part de la reforma integral del recinte, també es projecta la construcció 

                                                 

10 La diagnosi del Pla de Futur del Bon Pastor també enumera una quarta zona, la del sector de la Maquinista que s’ubica 
fora de l’àrea urbana delimitada en aquest PII.  
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d’aparcaments soterranis pels clients i veïns del barri. Un cop acabada aquesta remodelació, sumada a 
l’arribada de la línia 9 del metro al barri, que justament tindrà una parada davant del recinte, el mercat del 
Bon Pastor pot esdevenir el motor comercial del barri, atraure compradors d’altres barris pròxims i ser un 
contrapès al sector comercial de la Maquinista.  Caldrà, primer, cohesionar i dinamitzar l’Associació de 
comerciants del Bon Pastor i l’Associació de venedors del mercat, i establir uns objectius i línies d’actuació 
comunes.   

 
Mercat del Bon Pastor 

 

La desocupació i la poca inserció al món laboral és i serà una de les problemàtiques socials més importants a 
l’àmbit de Bon Pastor – Baró de Viver. L’elevada taxa d’atur registrada fa preveure un augment dels problemes 
socials sinó s’actua urgentment sobre aquells col·lectius més dèbils de la població com ara joves sense estudis, 
homes majors de 45 anys, dones i immigrants, que seran els primers en rebre les conseqüències de la recessió 
econòmica actual. Tot i això, aquesta situació de precarietat i inestabilitat laboral que existeix als dos barris és 
estructural i es deguda a un conjunt d’elements de caire social i econòmic que condicionen la capacitat 
d’adaptació de la població resident a les dinàmiques del mercat laboral. Un dels factors que expliquen aquesta 
situació són les baixes taxes d’instrucció que mostra la població resident dels dos barris i que afecta, en 
especial, als determinats col·lectius. Així, per exemple, el 77,7% de la població major de deu anys resident a 
l’àmbit no disposa de títol de batxillerat o no ha cursat mai cicles de formació professional. Malgrat que les 
dades són més negatives al barri de Baró de Viver que al Bon Pastor, el 82,7% i el 76,3% respectivament, aquest 
nivell d’instrucció insuficient ha condicionat històricament el desenvolupament social dels dos barris per igual. 
Aquesta situació s’agreuja en períodes de contracció econòmica com l’actual ja que molta de la població 
resident no pot accedir a un mercat de treball amb condicions i acaba realitzant treballs en l’economia 

submergia. Per exemple, cal destacar el significatiu nombre de dones que realitzen neteges a cases particulars i 
escales d’edificis tant dintre el mateix àmbit com en barris veïns11.  

L’atur, doncs, ha estat sempre protagonista als dos barris amb nivells continuats superiors a la mitjana de la 
ciutat de Barcelona i Catalunya tot i els períodes de bonança econòmica. La perspectiva laboral actual, amb 
sectors com la construcció i serveis immersos en una profunda reestructuració, agreuja una situació social sobre 
la qual cal incidir urgentment des de l’ensenyament bàsic a nens i joves però també a través de programes i 
plans d’inserció laboral destinats a d’altres col·lectius de la població que actualment es troben sense feina o 
tenen poca capacitació per entrar en d’altres sectors  laborals amb més possibilitat de futur. 

BON 
PASTOR

BARÓ DE 
VIVER 

ÀMBIT BON 
PASTOR - BARÓ 

DE VIVER

Elevada taxa d'atur 15,9% 20,3% 16,9%
mitjana Barcelona = 10,2 %

Baixa activitat econòmica (percentatge de locals inactius) 21,8% 44,4% 24,8%
mitjana Barcelona = 15,7 %

INDICADORS DE LA SITUACIÓ ECONÒMICA

 

 

 

                                                 

11 Diagnòstic comunitari i propostes per a un pla comunitari a Baró de Viver, 2002. Pla Comunitari de Baró de Viver.   
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B4 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ SOCIAL 

En general, els barris del Bon Pastor i Baró de Viver comparteixen algunes característiques de la població 
resident força similars. Són dinàmiques que s’han anat forjant al llarg de les dècades conseqüència de la 
formació i el desenvolupament històric dels barris i del seu aïllament respecte els territoris que l’envolten. 
Malgrat la implementació de polítiques socials que es venen portant a terme a l’àmbit, com les que 
s’emmarquen en el de Pla de Desenvolupament Comunitari de Baró de Viver o les que es porten a terme des 
dels Serveis Personals del Districte, moltes d’aquestes problemàtiques estructurals encara perduren avui en dia.  

Una d’aquestes problemàtiques, tal i com ja s’ha citat anteriorment, és el baix nivell d’instrucció de la seva 
població. Així, el 77,7% de la població major de deu anys resident a l’àmbit no disposa de títol de batxillerat o 
no ha cursat cicles de formació professional. Malgrat que les dades són més negatives al barri de Baró de Viver 
que al Bon Pastor, el 82,7% i el 76,3% respectivament, aquesta baixa instrucció de la població resident sumada a 
una estigmatizació de tot l’àmbit ha condicionat històricament el desenvolupament social i econòmic dels dos 
barris per igual.  

Una de les altres característiques comunes als dos barris en comparació a la resta del municipi és l’elevat 
nombre de persones que reben pensions assistencials i no contributives i que no es poden valer per sí mateixes. 
Mentre que la mitjana a la ciutat de Barcelona és de 0,8% sobre el total de la població, a l’àmbit delimitat 
aquesta xifra arriba a l’1,7%. En concret, Baró de Viver registra un dels percentatges més elevats de la ciutat, 
amb el 2,3% de població que rep aquest tipus d’ajudes sobre el total. Bon Pastor, en canvi, mostra un inferior 
1,6%. La realitat que indica aquest indicador es reflecteix en col·lectius de la població amb molts pocs recursos 
econòmics, com ara determinats sectors de gent gran i, en especial, dones viudes, al que sovint s’afegeix que 
viuen en habitatges amb unes condicions d’habitabilitat força deficients i amb problemes d’accessibilitat. 

Per altra banda, en aquesta diagnosi també es detecten determinades problemàtiques relacionades amb 
col·lectius de població concrets de l’àmbit com ara els joves, la població d’ètnia gitana o els nouvinguts. Tot i 
ser problemàtiques que requereixen d’una actuació per separat, l’origen de totes elles deriva d’una manca 
evident d’integració dins les dinàmiques socials i comunitàries dels barris. Cal senyalar, però, que aquests 
comportaments, detectats en els col·lectius més febles de la població, són fruït de la falta d’integració de tot 
l’àmbit respecte els territoris que l’envolten. En certa mesura són conseqüència d’aquest aïllament històric que 
pateixen el Bon Pastor i Baró de Viver respecte la ciutat en general.  

Un dels col·lectius que manifesta aquestes problemàtiques d’adaptació social és la població jove i adolescent. A 
part dels comportaments característics i habituals per l’edat, la falta d’oferta i d’alternatives d’oci i lleure 
sumada a la percepció d’aïllament, poden arribar a comportar conductes antisocials que podrien empitjorar 
passats els anys. Existeix, doncs, la necessitat de dinamitzar el col·lectiu de joves i adolescents dels barris 
mitjançant un conjunt d’actuacions de caràcter socioeducatiu que responguin a la necessitat d’oci i lleure, és a 
dir, d’integració amb la vida comunitària del barri. Han de ser actuacions adequades als diferents grups d’edat 
d’aquest col·lectiu a través d’activitats com l’esport, tallers culturals o de noves tecnologies; amb l’objectiu de 
posar-los en contacte amb els espais, equipaments i recursos interns però també externs de l’àmbit i trencar 
així l’aïllament que experimenten. Potenciar el reforç escolar en els adolescents i joves que ho necessitin. En 
definitiva, integrar-los a la vida comunitària i social de l’àmbit i de la ciutat en general. La problemàtica dels 
joves és, juntament amb l’augment de l’atur, la qüestió social que més preocupa a la població dels barris 

segons les diverses entrevistes realitzades per aquesta diagnosi. Cal, doncs, destinar tots els esforços possibles 
per tractar de solucionar-la.   

Tot i que els dos barris comparteixin dinàmiques i característiques socioeconòmiques comunes, és necessari 
realitzar una aproximació social a la realitat de cadascun dels dos barris per tal d’identificar quines són les 
principals problemàtiques de la població. Així, per exemple, cal diferencial la realitat d’un barri com el Bon 
Pastor, de classe social treballadora i d’origen obrer, amb una estructura social més variada i dinàmica, que la 
de Baró de Viver, un barri demogràficament estancat on molts dels seus residents viuen dels subsidis públics de 
caràcter assistencialista.  

En la diagnosi realitzada en el Pla Comunitari de Baró de Viver es descriuen quines són les dinàmiques socials i 
relacionals existents al barri: “Definim Baró de Viver com una comunitat disgregada amb un teixit associatiu i 
xarxa social dèbil i uns interessos parcials i sectorials. Trobem una població majoritàriament caracteritzada pel 
seu incivisme i individualisme, això com la seva incapacitat i irresponsabilitat vers al barri. La presència de 
persones alienes es percep com una amenaça al seu equilibri inestable i la seva incapacitat per la posada en 
marxa de projectes integrals, comunitaris i participatius“. Cal matisar que aquesta descripció fou realitzada 
abans de posar en marxa el Pla Comunitari el qual, justament, ha actuat amb èxit respecte algunes d’aquestes  
dinàmiques negatives com ara la falta de cohesió social i comunitària. Tot i això, arrel del treball de camp 
realitzat per aquesta diagnosi, la descripció realitzada encara és fidedigne de la realitat actual del barri. Cal 
tenir en compte que bona part de la població de Baró de Viver són subsidiaris d’ajudes públiques, ja sigui en 
forma de pensions o facilitant-ne l’accés a l’habitatge –fins fa pocs anys la totalitat del parc d’habitatges del 
barri era públic, actualment, gràcies a hipoteques de baix cost bona part de les famílies del barri són 
propietàries dels seus pisos-.  Aquest fet explica, per exemple, l’estancament demogràfic que es senyalava 
anteriorment en l’anàlisi de la població i, a la vegada, una convivència pròpia i molt especial entre els seus 
veïns al llarg dels anys. En cert sentit, les dinàmiques relacionals entre veïns estan condicionades per 
l’existència i perpetuïtat de clans familiars molt arrelats al barri que impedeixen que aquest sigui socialment 
permeable.  

Al barri es detecten determinats problemes socials que deriven, principalment, d’una desestructuració en 
moltes de les famílies residents. Segons el Pla Comunitari del barri, es poden classificar dos tipus de famílies 
residents al barri: famílies que tenen recursos econòmics i una formació mínima i un treball estable que 
esperen a millorar les condicions per tal de marxar del barri, i famílies que no tenen recursos econòmics, 
formació i no han treballat mai o treballen en economia submergida.  Aquest segon col·lectiu de població 
mostra greus problemes a l’hora d’integrar-se socialment i adaptar-se al barri. Per altra banda, malgrat la forta 
presència i arrelament històric de la comunitat d’ètnia gitana, sorgeixen de tant en quant determinats 
problemes de convivència derivades d’un ús indegut de l’espai públic, d’un incivisme, etc... En aquest sentit el 
Pla Comunitari del barri, mitjançant la Comissió de civisme, intenta actuar sobre aquestes problemàtiques i 
buscar solucions mitjançant la mediació veïnal. Caldrà, doncs, recolzar aquesta Taula de treball des del 
Projecte d’Intervenció Integral ja que ha establert unes bases de treball a seguir. Un dels conflictes derivats 
d’aquest ús inadequat de l’espai públic es produeix quan membres de la comunitat gitana d’altres barris de 
l’àrea metropolitana venen a l’església evangelista ubicada al barri. Aquest centre, pertanyent a la comunitat 
de Philadelphia pot arribar a atraure més d’un centenar de persones al barri amb els conseqüents problemes i 
actituds xenòfobes per part de molts dels residents del barri. Aquestes característiques, sumades a un aïllament 
històric, fan de Baró de Viver un barri molt estigmatitzat i segregat socialment del territori que l’envolta. 

El paisatge social del Bon Pastor, en canvi, aglutina altres dinàmiques i problemàtiques molt més ajustades a un 
barri on hi predomina, principalment, població de classe treballadora: la manca d’oportunitats laborals, 
incrementada recentment per la crisi econòmica i l’augment de l’atur, la falta d’integració del col·lectiu de 
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joves i adolescents a la vida del barri o la dificultat d’accés a determinats serveis i equipaments públics per 
part de sectors de la gent gran. La recent arribada de població extracomunitària, fins fa poc la comunitat de 
població immigrada era força més baixa que en molts dels barris de la franja del Besòs, és un dels nous 
elements existents al barri que cal tenir en compte quan es parla de problemàtiques socials. El factor més 
preocupant és la falta de representació en el teixit associatiu i comunitari de les diverses nacionalitats que 
viuen al barri. El grau de segregació social de comunitats ja de per sí més tancades per factors culturals com 
ara la xinesa o la pakistanesa és preocupant i caldria actuar-hi urgentment. Malgrat que a presència de població 
d’ètnia gitana és inferior al Bon Pastor que a Baró de Viver, existeix un elevat nivell de separació entre 
comunitats. Així doncs, bona part de la població resident al Bon Pastor té una visió molt estigmatitzada de la   
comunitat d’ètnia gitana del barri. Aquest aspecte s’exemplifica en un element indispensable a l’hora de 
compartir espais de relació entre comunitats: l’escola. Malauradament les escoles del barri pateixen una 
separació entre alumnes d’ètnia gitana i la resta d’alumnes. Això fa que l’escola on s’eduquen els alumnes 
d’ètnia gitana, el SES Cristòfol Colom, hagi esdevingut mostri elements de ghettització.    

 
Situació actual del Casal de la Gent Gran de Bon Pastor 

Les dades, indicadors i dinàmiques detectades indiquen que l’estructura social i econòmica de l’àmbit delimitat 
mostra unes problemàtiques i carències majors que en d’altres barris del districte o dels municipis que 
l’envolten. Els indicadors definits en la Llei 2/2004 com a representatius de la situació social donen mostra de 
que el barri posseeix, efectivament, una problemàtica social força severa. 

BON 
PASTOR

BARÓ DE 
VIVER 

ÀMBIT BON 
PASTOR - BARÓ 

DE VIVER

Persones que perceben pensions assistencials i no contributives 1,6% 2,3% 1,7%
mitjana Barcelona = 0,80 %

Baix nivell educatiu 76,3% 82,7% 77,7%
mitjana Barcelona = 65,5 %

Població en risc d'exclusió social 65,9 44,5 61,6
mitjana Barcelona = 100

INDICADORS DE PROBLEMÀTIQUES SOCIALS 

 

Totes aquestes casuístiques socioeconòmiques i demogràfiques han generat un important volum de població en 
alt risc d’exclusió social. Aquest indicador formulat des dels serveis socials de  l’Ajuntament de Barcelona 
mesura i sintetitza a partir d’un conjunt de variables i indicadors de diversa naturalesa aquelles àrees de la 
ciutat que concentren majors problemàtiques socials i es troben immersos en dinàmiques de segregació social i 
territorial12. Malauradament, l’àmbit del Bon Pastor – Baró de Viver és de les àrees amb un resultats més 
negatius de la ciutat.  Si la mitjana de Barcelona és 100, l’àmbit delimitat registra un 61,6%, és a dir, un 38,4% 
inferior a la mitjana municipal. Mentre que al barri del Bon Pastor el resultat és de 65,9%, el barri de Baró de 
Viver registra la xifra més negativa de  tota la ciutat, amb un 44,5%, és a dir, un 55,5% inferior a la mitjana.   

 

 

                                                 

12 L’indicador de Població en risc d’exclusió social que aquí s’utilitza està definit per aquest conjunt d’indicadors: pobalció 
amb titulació superior, taxa d’atur, nombre de turismes per 1.000 habitants, turismes nous de gama alta entre el total de 
turismes matriculats i preu dels habitatges de 2ª mà.  
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B5 ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

Tant el Bon Pastor com Baró de Viver han estat barris amb una intensa història d’associacionisme i participació 
ciutadana al llarg d’aquestes últimes dècades. Les deficiències presents en molts dels barris construïts al llarg 
dels anys seixanta i setanta, tant de caràcter públic com privat, van fer que la seva població resident es sentís 
discriminada respecte la resta de barris més consolidats i reclamessin a les administracions uns serveis i 
equipaments públics de qualitat. Aquest és l’origen de l’associacionisme en molts dels barris perifèrics tant de 
la ciutat de Barcelona com d’altres municipis metropolitans. Així, per exemple, les primeres reclamacions 
veïnals a l’àmbit de Bon Pastor – Baró de Viver es donaren durant la segona meitat de la dècada dels setanta i 
s’acabaren formalitzaren un cop acabada la dictadura amb la constitució de les associacions de veïns. En 
aquella època, per exemple,  s’assoleixen reclamacions històriques dels barris com la construcció d’un 
ambulatori al Bon Pastor. En cert sentit, encara avui es manifesta aquesta tradició al copsar el fort sentiment 
de pertinença i estima cap al territori entre la seva població resident.  

Tot i aquesta herència històrica, actualment l’associacionisme als dos barris mostra certes debilitats que fan 
perillar el traspàs generacional d’aquesta activitat. La força i dinamisme que havien arribat a tenir les 
associacions i entitats de barri ha anat minvant al llarg del temps fins, en alguns casos, desaparèixer. Aquesta 
dinàmica, que és estructural en l’associacionisme del nostre país, té un impacte molt més significatiu en barris 
perifèrics com el Bon Pastor i Baró de Viver on anys endarrere la densitat d’entitats i associacions era molt més 
alta. Així doncs, les associacions i entitats dels barris es troben amb certes dificultats per poder mantenir les 
seves reivindicacions i activitats regularment. Per una banda, els nouvinguts no tenen la mateixa consciència 
veïnal ni la mateixa iniciativa associacionista que va donar lloc al sorgiment de les entitats existents dècades 
endarrere, per altra banda, amb l’envelliment de la població autòctona no existeix un relleu generacional amb 
la voluntat de donar continuïtat a les entitats existents. Alhora, aquesta manca de relleu generacional i la no 
incorporació dels nous perfils socials genera un procés pel qual a les entitats els està costant molt adaptar-se a 
les noves necessitats, problemàtiques i enfocaments derivades de noves realitats socials. L’àmbit del Bon Pastor 
i Baró de Viver és un exemple d’aquest procés. Malgrat l’existència d’un bon nombre d’entitats i associacions 
tant veïnals com sectorials, la falta de relleu generacional entre la població més joves i la manca de capacitat 
d’adaptar-se i atraure les noves realitats socials del territori estan posat en perill en futur de moltes d’elles.   

El Bon Pastor compta amb un teixit associatiu compost aproximadament per 23 associacions. Moltes d’aquestes 
han estat constituïdes per persones que ja es reunien periòdicament al voltant d’una activitat determinada. 
Entitats consolidades i històriques al barri com l’Associació de veïns i veïnes, la Comissió de Festes, Bruixes i 
Diables, Amics del Alto, el CEL Parroquia, l’Associació Esportiva i la Unió Esportiva, el Centre cultural andaluz, 
el Club ciclista o l’Associació del Casal de gent gran són representatives d’un moviment social ric i de classe 
treballadora que durant molts anys han treballat per la millora i desenvolupament de la comunitat. Més 
recentment, a aquest llistat també s’hi ha incorporat noves associacions com ara les AMPAS dels centres 
educatius, l’Associació de comerciants, l’Associació de venedors del mercat, l’AEPIBP (l’Associació d’empreses 
del Polígon Industrial del Bon Pastor de Barcelona), Bon Pas de Ball, Avis del Barri (que sorgeix com a veu 
discordant respecte el Pla de remodelació de les Cases Barates), el Grup de Teatre, l’Associació d’Ecuatorians 
del Bon Pastor, Avis Foc Follet, Avis nets.com o l’Associació gitana entre altres. Moltes d’aquestes associacions i 
entitats endeguen activitats molt importants per la vida social i comunitària del barri. Per exemple, caldria 
destacar el paper de l’Associació de veïns i veïnes, referent i aglutinador de moltes altres entitats del barri, el 
programa del Banc del Temps que es porta a terme, entre altres propostes, des de la Parròquia i amb el suport 
de Càrites i que es podria considerar com un servei més a la població resident, o ressaltar el paper del Centro 
cultural andaluz com associació transversal i involucrada en un gran nombre d’activitats i de diversa naturalesa. 

Fins i tot, en alguns casos, com el Bon Pas de Ball, les activitats endegades atrauen població de la resta del 
Districte.  

A part de les dinàmiques negatives estructurals que es citaven anteriorment, el teixit associatiu del Bon Pastor 
reuneix diferents mancances sobre les quals caldria actuar urgentment. Per exemple, hi ha dos col·lectius de 
població que gairebé no tenen representació dintre aquesta xarxa, els immigrants i els joves. Malgrat la falta de 
representativitat de la població nouvinguda és comuna en molts barris, el Bon Pastor concentra un nombre 
massa elevat de població immigrada com perquè aquesta no tingui una representació associativa. Pel que fa als 
joves, tant sols l’associació de Bruixes i Diables manté una activitat regular. Com ja s’ha citat anteriorment, 
aquest és un dels col·lectius de l’àmbit que necessita urgentment una actuació de dinamització i el suport a les 
entitats orientades a joves existents i constitució de noves seria una de les estratègies a potenciar. Per altra 
banda, i tornant a una perspectiva més general, no existeix una plataforma estable de coordinació que agrupi 
les diferents entitats, fet que provoca que moltes d’elles es projectin dintre el barri i no exteriorment. Si bé 
recentment s’ha constituït una Taula de Convivència impulsada des del districte, aquesta figura es troba massa 
orientada a la seguretat del barri i no s’adequa a una funció de dinamització i cohesió del teixit associatiu 
actual.     

Pel que fa al cas de Baró de Viver, caldria diferenciar-ne algunes característiques. Tot i que l’herència 
associativa al Bon Pastor és més rellevant que la de Baró de Viver, recentment, amb la implementació del Pla 
Comunitari, s’està portant a terme una tasca de dinamització i cohesió entre les entitats existents al barri. 
Actualment existeixen unes tretze entitats o associacions al barri: l’Associació de veïns i veïnes Pi i Margall, 
amb el grup de lectura de dones de l’associació, el Club de lluita lliure de Baró de Viver, el Club de Petanca, 
Associació esportiva de Baró de Viver, el Centro cultural andaluz, l’Associació de gent gran, el Culto gitano i les 
tres AMPAS de les escoles del barri. A part d’aquestes associacions també cal citar les activitats que es realitzen 
al Centre cívic, com els tallers de costura i el de teatre portat a terme per la Jarra Azul. Del Pla Comunitari de 
Baró de Viver sorgeixen l’Associació de comerciants Baró de Viver i les tres comissions que s’implementen com 
a taules de treball i que cada cop tenen una funció més significativa al barri: la comissió urbanisme, la comissió 
d’esports i la comissió de civisme, d’on sorgeix el grup de dones cíviques que encapçalen moltes de les 
activitats que es porten a terme avui en dia al barri.   Malgrat aquest esforç el teixit associatiu del barri 
continua sent poc estructurat i amb una baixa representivitat de la població resident. Per altra banda, en 
algunes associacions s’observen unes dinàmiques molt personalistes.  

A part del Pla Comunitari de Baró de Viver, actualment en funcionament i amb uns resultats força significatius, 
i de la Taula de Convivència al Bon Pastor, l’estructura participativa a l’àmbit es limita als Consells de Barri que 
es celebren trimestralment en cadascun dels dos barris. A principis de l’actual dècada, per la redacció del Pla 
de Futur del Bon Pastor, es varen constituir grups de treballs amb la participació de la població per tal 
d’enumerar aquelles actuacions més necessàries pel barri i endegar-les. Cal, per tant, tornar a recuperar 
aquells grups de treball i adaptar-los en les premisses del Programa de barris  per tal d’implicar de nou la 
població del Bon Pastor. Tanmateix, respectat l’estructura del Pla Comunitari, cal impulsar una major 
participació i dinamisme a Baró de Viver amb l’objectiu de crear un espai de comunicació, coneixença i decisió 
entre els dos teixits comunitaris dels barris per tal de trencar un aïllament històric entre els dos.  

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

B6 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ MEDIAMBIENTAL 

L’àmbit del Bon Pastor – Baró de Viver s’estructura gràcies al riu Besòs ja que el creua de nord a sud pel seu 
límit oriental. Els primers vestigis de població d’aquest àmbit estigueren molt lligats a aquest riu i a la funció 
econòmica que llavors desenvolupava. Un cop recuperat el riu per la resta de ciutat i municipis que l’envolten, 
amb la finalització del parc fluvial del Besòs i la millora de la qualitat de l’entorn i les seves aigües, cal que 
l’àmbit de Bon Pastor – Baró de Viver deixi de viure d’esquena al riu i que el torni a recuperar com a espai cívic, 
d’oci i lleure.  

Malauradament, l’elecció de Barcelona com a ciutat olímpica l’any 1992 comportà la necessitat d’establir un 
conjunt de infrastructures viàries al voltant d’aquest territori. Pel nord, el Nus de la Trinitat i la Ronda de dalt, 
per l’est i en paral·lel al riu Besòs, la Ronda litoral. El fet de ser infrastructures que donaven servei no només a 
tota la ciutat sinó també a una àrea metropolitana sencera, sumat a les presses per tal d’acabar les obres abans 
de l’inici del Jocs Olímpics, feu que no es tinguessin en compte els impactes que aquestes obres provocarien als 
territoris per on es traçaven. Curiosament mentre el litoral barceloní s’obria al mar i d’altres barris de la ciutat 
es tornaven més accessibles, tant el Bon Pastor com Baró de Viver quedaven encerclats per aquest conjunt 
d’infrastructures donant l’esquena al riu. Exemple d’aquestes actuacions són la poca permeabilitat que existeix 
entre la franja fluvial i el dos barris, separats per la Ronda litoral i un fort desnivell. Malgrat es va realitzar un 
tapament de la Ronda litoral amb unes lloses on s’assenten diversos equipaments esportius (pistes de tennis, de 
basquet i futbol sala), els dos barris continuen donant l’esquena al riu.  

 
Parc Fluvial del Besòs amb Santa Coloma de Gramanet al fons 

Una de les problemàtiques medi ambientals derivades de la ubicació d’aquestes infrastructures viàries és la 
contaminació i el soroll que provoquen el pas de circulació rodada en algunes parts de l’àmbit. Especialment 
intensa és la circulació de cotxes i camions dintre i al voltant del polígon industrial del Besòs durant la setmana.  

Pel que fa a les zones verdes existents a l’àrea, el percentatge de zones no executades a l’àmbit Bon Pastor – 
Baró de Viver és força alt, un 73,3%. Per barris, les xifres del Bon Pastor són força més altes que les de Baró de 
Viver, un 82,8% per un 49,0% respectivament. Aquesta diferencia es deu, en part, a l’origen públic de Baró de 
Viver on es troben molts més espais d’ús públic que al Bon Pastor i que ja han estat executats.  
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Dèficit de zones verdes 82,8% 49,0% 73,3%

INDICADORS  MEDIAMBIENTALS

 

Pel que fa als espais públics, doncs, trobem fenòmens de degradació diferenciats en els tres sectors que 
conformen l’àmbit Bon Pastor – Baró de Viver: els dos barris i el polígon del Besòs. Primer, el cas de Baró de 
Viver es caracteritza per aglutinar un elevat nombre d’espais públics de notable qualitat, fet habitual en barris 
de polígons d’habitatge de titularitat pública construïts recentment. Si bé es cert que existeixen determinats 
sectors amb punts conflictius deguda la seva deixadesa o el mal disseny la majoria de problemes relacionats 
amb els espais públics provenen d’una utilització incorrecta. Exemple d’aquests dos fenòmens serien, per una 
banda, les parts interiors i els baixos dels edificis amb sortida al passeig de Santa Coloma i, per altra banda, el 
mal ús que els veïns fan de la plaça de Baró de Viver habitualment plena de cotxes aparcats, dos exemples que 
ja quedaren recollits en la diagnosi del Pla Comunitari del barri l’any 2002.  

Al barri de Bon Pastor, en canvi, es detecten molts més espais d’ús públic que concentren diverses 
problemàtiques i deficiències. A diferencia de Baró de Viver, són espais que o bé no han estat desenvolupats 
encara o que necessiten una millora mitjançant d’una remodelació. Són espais localitzats al contorn del barri i 
que haurien de cosir la zona pròpiament residencial del Bon Pastor amb el polígon industrial, sobretot pel que 
fa el sector sud del barri. Cal, per tant, millorar aquests espais per aconseguir una major transició entre 
aquests dos usos ja que actualment suposen una veritable barrera pel barri. Tot i que el PAD (Pla d’Actuació del 
Districte) i recents actuacions municipals ja han intervingut en alguns d’aquests espais, caldria proposar noves 
intervencions en el marc d’una millora de l’espai públic i amb l’objectiu de fer el barri més permeable respecte 
el seu entorn.      

Per acabar, al polígon industrial del Besòs es donen conductes de mala utilització de l’espai públic per part dels 
cotxes del treballadors que hi aparquen durant la setmana. En moltes ocasions aquests comportaments 
provoquen que les voreres dels carrers dels polígons siguin intransitables i que el vianant hagi d’esquivar un 
cotxe darrera l’altre per moure’s pels seus carrers. Els carrers Caracas, Lima, Cruzco o Maracaibo serien clars 
exemples d’aquest fenomen. Aquest element, sumat a una mobilitat de cotxes desordenada, caòtica i constant 
en dies laborables, fa que el polígon industrial no sigui considerat com a itinerari vàlid per arribar als dos barris, 
incrementant la poca comunicació que existeix entre el Bon Pastor i Baró de Viver.  
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B7 DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ URBANÍSTICA, XARXES DE SERVEIS 
I DOTACIONS D’EQUIPAMENTS 

Al llarg dels darrers anys, el Districte de Sant Andreu ha engegat i està realitzant nombroses actuacions de 
millora dels carrers i la pavimentació, tant pel que fa a les calçades com a les voreres, la millora de 
l’enllumenat públic o l’eliminació de barreres arquitectòniques així com la millora i la substitució de les xarxes 
de serveis que fins fa un parell de dècades eren certament deficients o inexistents en molts casos. No obstant, 
encara resten per executar importants obres d’urbanització i millora dels espais públics, de dotació d’espais 
verds, de pavimentació i arranjament de voreres, d’instal·lació de xarxes, de supressió de barreres 
arquitectòniques, etc.  

Tot i que gràcies al Pla de Remodelació de els Cases Barates del Bon Pastor s’acabarà millorant la xarxa de 
serveis bàsics com ara la de clavegueram d’un dels sectors del barri que majors deficiències concentrava, 
encara queden actuacions concretes de millora pel que fa la recollida de residus sòlids o d’altres serveis que cal 
consolidar en determinats edificis de l’àmbit. Per exemple, els carrers de Clariana i Campins del Baró de Viver 
necessiten un arranjament de la xarxa de clavegueram. 

Pel que fa el transport públic, l’àmbit delimitat disposa d’una parada de metro (Línia 1) situada al nord de Baró 
de Viver que connecta el barri amb la resta de la ciutat i dels municipis veïns. Malauradament, la mala ubicació 
de la parada, just sota del nus d’infrastructures de la Trinitat, fa que el metro quedi segregat del barri i molt 
allunyat del nucli de Baró de Viver. Integrar-la al barri és una de les reclamacions veïnals que es recullen al Pla 
Comunitari.  Per altra banda, aquest servei només és utilitzat per la població de Baró de Viver ja que queda 
molt lluny del barri del Bon Pastor. A part de la parada de metro, per Baró de Viver hi passen les línies 
d’autobusos següents: l’11, Trinitat Vella – Roquetes; la 42, Plaça Catalunya – Santa Coloma de Gramenet; la 
35, Hospital Sant Pau – Santa Coloma de Gramenet, la 73, La Maquinista – Plaça Kennedy, i la B-20, Ronda Sant 
Pere – Santa Coloma de Gramenet. 

El barri del Bon Pastor, en canvi, no disposa de servei de metro. L’arribada del metro és una de les 
reclamacions històriques del barri. Finalment, després de molts anys de lluita per part de les associacions i 
entitats veïnals, dintre de dos anys es preveu la ubicació d’una de les parades de la nova línia 9 del Metro. 
Concretament, la parada es situarà just davant el mercat del barri, en una zona prou cèntrica per tal que pugui 
complir totes els expectatives dipositades en aquesta infrastructura que permetrà la connexió definitiva del 
barri amb la resta de la ciutat. Fins llavors, el barri disposa de diverses línies d’autobusos: l’11, la 42 i la 73, 
que també passen per Baró de Viver, la B-22 que connecta amb Badalona, la B-20 i la B-23. A part, també hi 
passa la línia N8 del bus nocturn que connecta el barri amb Barcelona.    

Els dos barris de l’àmbit disposen d’una significatiu nombre d’equipaments i serveis públics que s’han anat 
millorat al llarg d’aquests últims anys, tot i això encara resten per complir objectius i reclamacions històriques 
per part dels veïns.  

El barri de Baró de Viver destaca per una insuficient explotació dels equipaments existents en comparació als 
barris de l’entorn. Molts dels usos dels equipaments existents estan per definir o se’n fa un mal ús. Per altra 
banda, al barri no hi existeixen  determinades ofertes que són una reclamació històrica dels veïns com un 
ambulatori o una biblioteca. Gràcies a la implementació del Pla Comunitari, el barri disposa de serveis que anys 

endarrere no existien com una aula d’informàtica, mitjançant el programa Baró Connecta’t, i aules de 
formació, a través del servei Baró Inserta’t. La major part de les associacions i entitats del barri utilitzen locals 
cedits pel Centre Cívic de Baró de Viver per realitzar-hi activitats associatives i culturals com ara tallers o 
classes. No obstant, és evident la manca d’un local més ampli que copsi les expectatives de les diverses 
associacions. Una de les altres millores necessàries pel que fa l’oferta d’equipaments i serveis del barri és la 
manca d’activitats o espais per a joves i infants així com un equipament esportiu en condicions. Tot i 
l’existència del Club de Lluita Baró de Viver, de prestigi estatal, que porta a terme les seves pràctiques en el 
poliesportiu de La Pèrgola, és necessari la configuració d’un centre de pràctica d’esport en grup. Tal i com 
s’afirma en al diagnosi del Pla Comunitari del barri: “Per la gent del barri aquesta mancança d’equipaments 
suposa una limitació en les seves possibilitats de relació social obligant-los a desplaçar-se contínuament cap a 
barris més propers (...) Aquestes situacions promouen una dinàmica de barri perduda de la participació 
associativa, veïnal i de cohesió social”. Al barri s’hi ubiquen tres centres educatius: l’escola bressol el Caminet 
del Besòs, el CEIP Baró de Viver i l’escola Esperança, centre concertat promogut per la Parròquia de Baró de 
Viver. Dintre d’aquest llistat també caldria citar l’IES Puigverd, que tot i no pertànyer al barri és on s’hi 
assignen els alumnes del CEIP Baró de Viver un cop han de fer la derivació a la ESO. Des de l’Ajuntament i el 
Districte es treballa per tal d’aconseguir situar al barri, al carrer Ferran Junoy, just al costat de les vies 
ferroviàries, un centre dotacional amb una gran àrea educacional i formativa. La confirmació d’aquest nou 
equipament, acompanyat de nous habitatges socials, comportaria la possibilitat d’aprofitar la infrastructura 
amb nous equipaments cívics que complirien amb moltes de les reclamacions veïnals històriques del barri.    
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Dèficit de transport públic
Disposa de mitjans de transport públic? sí sí sí

Freqüència mitjana de pas del transport públic en horari laboral >30 minuts? no no no

Dèficit de places d'aparcament
Disposa d'algun aparcament públic? no no no

Disposa d'aparcament privat en menys del 50% dels habitatges sí sí sí

DÈFICIT DEL TRANSPORT PÚBLIC I DE PLACES D'APARCAMENTS

 

Al Bon Pastor, en canvi, l’oferta d’equipaments i serveis és molt més elevada, tot i això es detecten 
problemàtiques i deficiències concentrades en determinats equipaments actuals del barri.  El Centre Cívic del 
Bon Pastor, inaugurat al 1989, dona cabuda a bona part de les activitats de les diverses associacions i entitats 
del barri. Malgrat ser un edifici de recent construcció es fa necessària una ampliació per tal d’acollir noves 
activitats i una millora de la seva accessibilitat tant exterior com interior. Un d’aquests col·lectius que gairebé 
no té cabuda al Centre Cívic és el col·lectiu de Joves mitjançant el Casal de Joves del Bon Pastor. Caldria, 
doncs, trobar una nova ubicació per les activitats d’aquest col·lectiu del barri. Per altra banda, l’edifici del 
Casal de la gent gran, situat al carrer Mollerussa i on també s’hi porten a terme les activitats de l’Escola 
d’Adults del Bon Pastor necessita un nou emplaçament urgentment. Un dels nous espais que es podria 
dinamitzar i facilitar a les entitats del barri com a equipament seria la Casa Verònica, situada just davant del 
Centre Cívic del barri i que disposa d’unes característiques adequades per tal de copsar les mancances actuals 
de l’oferta d’espais. Gràcies a l’impuls que es dona al Pla de Futur del Bon Pastor de fa vuit anys, el barri 
finalment aconsegueix la construcció d’una biblioteca i centre cultural al carrer de l’Estalella. Amb el Pla de 
Remodelació de les Cases Barates es projecten nous espais dotacionals que podrien copar bona part de les 
noves demandes que necessita el barri. També cal destacar que al barri s’hi ubica el Centre de Serveis Socials 
de la Franja Besòs i el Centre d’Atenció Primària que també donen servei a Baró de Viver. Al barri del Bon 
Pastor s’hi ubiquen diferents centres educatius (públics i privats) que presten serveis a les diferents franges 
d’edats:  dues guarderies privades, l’Escola Bressol Municipal les Quatre Torres, el CEIP Bernat de Boil, l’Escola 
Bon Pastor i el SES Cristòfol Colom.   
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B8 CONCLUSIONS 

Tot i les inversions realitzades i les que s’estan realitzant per les administracions aquests darrers anys, l’àmbit 
de Bon Pastor – Baró de Viver presenta importants deficiències i mancances de diversa naturalesa: en matèria 
urbanística i de dotació de zones verdes i xarxes de serveis, en l’estat de l’edificació residencial, en dotació 
d’uns equipaments adequats a les noves realitats socials, en cohesió i inserció social o en desenvolupament 
econòmic i dinamisme comercial. A més de l’històric aïllament que ha experimentat respecte els territoris que 
l’envolten. 

Arrel de la diagnosi territorial i socioeconòmica realitzada al conjunt de l’àmbit es detecten un seguit de 
problemàtiques sobre les que el Projecte d’Intervenció Integral proposa incidir amb un seguit d’estratègies i 
actuacions. Les deficiències i problemàtiques prèviament detectades es poden classificar en tres grans grups:  

COHESIÓ TERRITORIAL, URBANISME I ACCESSIBILITAT 

• Desconnexió i aïllament entre els dos barris.  

• Desconnexió i aïllament respecte la resta del Districte, la ciutat i els territoris que l’envolten. 

• Manca de relació amb l’espai fluvial: connectivitat deficient entre teixit urbà i llera del riu Besòs. 

• Manca d’integració de les infrastructures de comunicació que rodegen l’àmbit amb el teixit urbà 
existent. 

• Manca de renovació i qualificació adequada de determinats espais públics, carrers i places intersticis o 
de transició amb usos industrials. Existència d’espais residuals als límits de l’àmbit que no estan 
integrats en ell.  

• Manca d’espais verds.  

• Falta d’il·luminació adequada en determinats carrers.  

• Deficiència en el traçat d’algunes xarxes de serveis. 

• Dificultat d’accessibilitat i mobilitat per a vianants en determinats sectors de l’àmbit i, en especial, 
arrel d’una projecció de les vies i infrastructures de comunicació que tenen relació amb l’àmbit.  

• Patologies constructives i funcionals en els elements comuns d’alguns edificis del barri del Bon Pastor.  

• Necessitat de millora i rehabilitació d’alguns dels elements comuns del parc d’edificis del Bon Pastor.  

L’actuació general dels treballs d’urbanització a l’àmbit afavorirà la circulació i la comunicació dintre i entre 
els dos barris, a part de millorar l’espai urbà en general. La creació de nous espais verds i la requalificació dels 
espais lliures oferiran a l’àmbit un nou suport per a la vida pública i la comunicació. Les mesures de 
rehabilitació de les edificacions així com la dotació dels serveis i equipaments col·lectius mínims als edificis que 
ho necessitin han d’incentivar la millora de l’habitabilitat del parc d’habitatges. Totes aquestes actuacions 

estratègiques permetran, a partir de la regeneració urbana que plantegen, articular òptimament la regeneració 
social i econòmica, facilitant la seva articulació i desenvolupament emmarcades un entorn urbà de qualitat i 
òptim per a poder-les portar a terme amb garanties d’èxit. 

ASPECTES ECONÒMICS 

• Alts índex de baixa formació educativa. 

• Baixa capacitat d’inserció laboral en èpoques de contracció econòmica. 

• Alt nivell d’atur estructural.  

• Manca d’una estratègia de promoció comercial i econòmica conjunta al Bon Pastor. Falta 
d’estructuració del teixit comercial existent.   

• Poc dinamisme econòmic i comercial a Baró de Viver. 

• Poca capacitat d’atracció respecte la resta de territoris veïns deguda una estigmatització de la zona. 

Mitjançant els programes de dinamització econòmica es planteja aconseguir una regeneració econòmica que 
ajudi a reactivar l’àrea i aturar el progressiu deteriorament de la seva base econòmica. Alhora es pretenen 
generar perspectives sòlides de futur per aquells col·lectius més castigats per l’actual crisi econòmica. La 
revitalització del teixit comercial de l’àmbit és un dels factors claus per tal de cohesionar socialment el 
territori. Gràcies a aquestes línies d’actuació i d’altres com ara la millora de l’accessibilitat al barri es busca 
reduir l’aïllament i promoure la permanència dels veïns del barri i atraure població dels barris més propers. 

ASPECTES SOCIALS, COMUNITARIS I PARTICIPATIUS 

• Recent concentració de població nouvinguda al Bon Pastor amb poca representativitat associativa i 
evidents símptomes de segregació social.  

• Determinats conflictes amb la comunitat d’ètnia gitana al barri de Baró de Viver 

• Perill de ghettització de la comunitat d’ètnia gitana al Bon Pastor. Separació d’alumnes segons ètnies. 
Manca d’espais de comunicació entre comunitats.   

• Estancament i falta d’incentius del col·lectiu de joves. Manca d’espais d’interrelació i d’activitats que 
dinamitzin aquest col·lectiu oferint altres possibilitats de lleure i oci.   

• Deficiències i falta d’espais en els equipaments comunitaris de l’àmbit 

• Disfunció dels espais públics com lloc de cohesió social. 

• Percepció de marginalitat i decadència per part de la resta del municipi. 

• Teixit associatiu estancat, sense renovació generacional i amb una falta de cohesió entre les diferents 
entitats de l’àmbit. 
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A través de programes i projectes de caire social caldrà fer atenció especial als diferents col·lectius amb major 
risc d’exclusió i debilitat social de l’àmbit com ara els joves, els immigrants, la gent gran o les dones. A part, 
caldrà incidir en els diferents conflictes existents als barris entre comunitats través de taules de mediació 
veïnal. Els programes d’índole social també han de reforçar la transversalitat entre les diverses entitats del 
barri de forma sistematitzada i han de fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions per al barri. 
La implementació d’equipaments, una altra de les prioritats d’aquesta proposta, durà l’interès pel 
desenvolupament de nous usos i serveis públics necessaris per a la revitalització de l’àrea, dotant al barri de 
centralitat en el nou context urbà de l’àmbit. 

De l’anàlisi de l’àrea elaborada per a l’àmbit del Bon Pastor – Baró de Viver es poden sintetitzar les conclusions 
en forma d’un quadre DAFO (Debilitats Amenaces Fortaleses Oportunitats) com el que segueix a continuació. 

 

 

falta de connexió territorial i social entre els dos barris

el riu Besòs i la seva llera

deteriorament d'alguns sectors del teixit residencial del Bon Pastor alt percentatge de població menor de 16 anys, en edat escolar

mal estat de les xarxes i dels elements comuns d'edificis arrelament fort al barri i fort sentiment de pertinença

arribada recent de població nouvinguda 

alt percentatge de població depenent 

problemàtica entre la població joves i adolescent existència de locals buits per acollir activitats

determinats conflictes entre les diferents comunitats de població

falta d'insercció laboral i alt percentatge d'aturats

baix nivell educatiu

teixit associatiu sense relleu generacional, poc cohesionat

dificultat de mobilitat i accessibilitat

manca d'espais verds executats

disfunció dels espais públics com a lloc de cohesió social 

nova centralitat de l'àrea metropolitana (Pla Sant Andreu - Sagrera)

el riu Besòs i la seva llera

manca d’espais de comunicació entre comunitats

aïllament social del col·lectiu de joves i adolescents

deficiències als equipaments comunitaris, necessitat de nous espais

FORTALESES

AMENACES OPORTUNITATS

desconnexió i aïllament respecte el Districte de Sant Andreu, la ciutat i la resta 
de municipis que l'envolten

manca d'integració de les infrastructures de comunicació que rodegen l’àmbit 
amb el teixit urbà existent

oferta comercial estancada, amb un teixit associatiu poc estructurat i sense 
objectius comuns

edificis amb condicions per a la rehabilitació i dotació de serveis i xarxes

històric dinamisme social i participatiu. Xarxa extensa d’entitats i 
associacions

barreja de població heterogènia que pot incentivar processos exemplars 
de convivència i intercanvi cultural

EX
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R
N
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R
N

situació estratègica de l'àmbitt respecte la realitat metropolitana actual

arribada de població jove immigrant, en edat de treballar i amb 
necessitat d'inserció laboral i social

possibilitat de trencar l'aïllament històric que experimenta l'àmbit i 
integrar-lo amb la resta de territoris que l'envolten

col·laboració i consens entre el Districte de Sant Andreu i associacions de 
veïns

perill de ghettització de la comunitat d’ètnia gitana al Bon Pastor, separació 
d’alumnes a les escoles

recent concentració de població nouvinguda al Bon Pastor amb poca 
representativitat associativa i evidents símptomes de segregació social

percepció negativa del barri i escàs atractiu respecte la resta del municipi

DEBILITATS
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INDICADORS PUNTUACIÓ

A1) Valor cadastral 429,6 € 5 punts
Font: Ajuntament de Barcelona, 2008 mitjana Barcelona = 647 €

A2) Deficient estat de conservació de les edificacions. Mal estat i ruïna.  0,3% 0 punts
Font: Cens de Població, habitatges i edificis,  2001 mitjana Catalunya = 2,6 %

A3) Edificis sense aigua corrent. 0,5% 0 punts
Font: Cens de Població, habitatges i edificis,  2001 mitjana Catalunya = 0,8 %

A4) Edificis sense evacuació d'aigües residuals 0,5% 0 punts
Font: Cens de Població, habitatges i edificis,  2001 mitjana Catalunya = 1,5 %

A5) Edificis de 4 plantes o més, destinats principalment a habitatge, sense ascensor 58,8% 1,9 punts
Font: Cens de Població, habitatges i edificis,  2001 mitjana Catalunya = 54,9 %

B) PROBLEMES DEMOGRÀFICS
B1) Densitat de població 47,1 hab/ha 0 punts

Font: Ajuntament de Barcelona a partir 100 hab/ha

B2) Variació relativa de la població en els darrers 5 anys 9,4% 3,6  punts
Font: Ajuntament de Barcelona, 2003 - 2008 mitjana Barcelona = 2,1 %

B3) Població dependent 47,2% 1,2  punts
Font: Idescat, 2008 mitjana Barcelona = 44,8 %

B4) Percentatge d'immigració 18,6% 5 punts
Font: Idescat, 2008 mitjana Catalunya = 11,2 %

C1) Persones que perceben pensions assistencials i no contributives 1,7% 4,9 punts
Font: Ajuntament de Barcelona, 2007 mitjana Barcelona = 0,80 %

C2) Elevada taxa d'atur 16,9% 5 punts
Font: Ajuntament de Barcelona, 2001 mitjana Barcelona = 10,2 %

C3) Dèficit de zones verdes 73,3% 3,7 punts
Font: Ajuntament de Barcelona, 2008

C4) Baix nivell educatiu 77,7% 5 punts
Font: Ajuntament de Barcelona mitjana Barcelona = 65,5 %

D1) Dèficit de transport públic 0 punts
Disposa de mitjans de transport públic? sí
Freqüència mitjana de pas del transport públic en horari laboral >30 minuts? no
Font: Ajuntament de Barcelona

D2) Dèficit de places d'aparcament 5 punts
Disposa d'algun aparcament públic? no 2,5
Disposa d'aparcament privat en menys del 50% dels habitatges sí 2,5

D3) Baixa activitat econòmica 24,8% 2 punts
Font: Cens de Població, habitatges i edificis,  2001 mitjana Barcelona = 15,7 %

D4) Població en risc d'exclusió social 61,6 5 punts
Font: Ajuntament de Barcelona, 2007 mitjana Barcelona = 100

47,3 punts
SECCIONS CENSALS UTILITZADES PER CALCULAR ELS INDICADORS DEL BON PASTOR 129, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 139

SECCIONS CENSALS UTILITZADES PER CALCULAR ELS INDICADORS DE BARÓ DE VIVER: 142, 144

SECCIONS CENSALS UTILITZADES PER CALCULAR ELS INDICADORS DE L'ÀMBIT DE BONPASTOR - BARÓ DE VIVER: 129, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 139, 142, 144

A) PROCESSOS DE REGRESSIÓ URBANÍSTICA I DÈFICITS D'EQUIPAMENTS I SERVEIS 

C) PRESÈNCIA DE PROBLEMES ECONÒMICS, SOCIALS O AMBIENTALS

D) DÈFICITS SOCIALS I URBANS

TOTAL PUNTUACIÓ

ÀMBIT BON PASTOR -        
BARÓ DE VIVER 
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C1 ESTRATÈGIA I PRIORITATS 
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C4 VALORACIÓ DELS REQUERIMENTS DE CONTINUÏTAT I MANTENIMENT  
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CG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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C1 ESTRATÈGIA I PRIORITATS 

El conjunt de les actuacions que es proposen en aquest Projecte d’Intervenció Integral per a l’àmbit del Bon 
Pastor - Baró de Viver estan encaminades a millorar la situació existent dels dos barris amb l’objectiu de 
revitalitzar i dinamitzar tota la zona vinculant-la definitivament amb la resta dels territoris que l’envolten i 
cohesionant-la internament.  

Les línies estratègiques que es presenten a continuació es configuren a partir d’unes problemàtiques i 
deficiències prèviament detectades en l’àmbit delimitat i recollides en l’apartat anterior B.8 CONCLUSIONS. 
Són estratègies que pretenen contribuir a la millora del barri i que tenen com a objectiu construir un territori:  

• Divers i socialment cohesionat. Amb millor qualitat de vida per als actuals residents i els 
nouvinguts, que viuran una millora en la qualitat dels habitatges rehabilitats, dels equipaments  
i en la seva accessibilitat i ús. 

• On les seves entitats, aprofitant la història associativa del barri, fomentin la seva implicació en 
el barri i la integració social dels nouvinguts així com l’intercanvi mutu partint de la diversitat 
social i cultural, fomentant també la igualtat de gènere. 

• Amb un  espai públic millorat, divers i més accessible dintre d’un entorn mediambiental més 
sostenible que permeti la configuració de nous espais cívics de relació social i comunitària.  

• Més actiu, més dinàmic, amb un teixit econòmic i comercial autosuficient capaç d’atraure 
activitat i població dels barris de l’entorn.  

 

La millora de l’entorn urbà, així com tots els programes socials, mediambientals i de desenvolupament 
econòmic que es posaran en marxa, amb aquest Projecte d’Intervenció Integral i d’altres programes paral·lels 
que endegui l’administració municipal a través del Districte o d’altres administracions competents en l’àmbit, 
han de suposar un gir substancial de la realitat social, econòmica, i urbana de l’àrea del Bon Pastor i Baró de 
Viver.  

Així doncs, la proposta global de les actuacions que estructuren aquest projecte integral incideix en la 
revitalització de l’àrea i la resolució d’aquells elements que han originat problemàtiques de diferent ordre. 
S’estableixen, així, les bases per una reestructuració del suport urbà, el reforç de la consolidació del teixit 
social i la dinamització econòmica i social. La millora d’aquestes tres dimensions proveirà a l’entorn social del 
barri un nou escenari que pretendrà evitar el risc de caure en una àrea permanentment isolada amb la 
permanència de col·lectius socialment exclosos. 

Aquests tres eixos estratègics pel que fa al desenvolupament de l’àmbit tenen un clar caràcter d’intervenció a 
escala local, una proposta d’actuació que se centra específicament en l’àmbit del Bon Pastor – Baró de Viver 
però que busca alhora la seva vinculació i articulació amb la resta del Districte de Sant Andreu, de la ciutat de 
Barcelona i dels municipis que l’envolten, Badalona i Santa Coloma de Gramanet.  

D’aquestes tres línies estratègiques se’n deriva un projecte amb una coherència global, on cap de les línies 
d’actuació que es plantejaran es pot considerar aïlladament. En aquest sentit, totes les actuacions i iniciatives 

sectorials que es defineixen en aquesta proposta d’intervenció integral tenen un clar component de 
transversalitat i complementarietat, i es plantegen conjuntament per tal d’assolir els objectius generals de 
cohesió social, econòmica i territorial. 

Per tant, el Projecte d’Intervenció Integral de l’àmbit Bon Pastor – Baró de Viver està format per una sèrie 
d’actuacions vinculades a determinats àmbits d’intervenció. Només d’aquesta manera es podrà assegurar una 
millora integral de la dimensió urbana, social, econòmica i medi ambiental de l’àmbit que permeti acabar amb 
les dinàmiques de regressió urbana, redreçar les problemàtiques socials, millorar la qualitat de vida de la seva 
població i eliminar la mala imatge amb la que fins ara s’ha associat aquest territori.  

A partir d’aquests plantejaments globals, la proposta d’intervenció integral per al Bon Pastor – Baró de Viver 
persegueix els següents quatre grans objectius: 

 

Cadascun d’aquests grans objectius estratègics es desenvolupen en objectius més específics que, a la vegada, 
despleguen el seguit d’actuacions que el projecte integral proposa. Tenint en compte la necessitat d’actuar 
sobre el territori des d’una perspectiva integral, moltes de les actuacions tenen també incidència en d’altres 
objectius estratègics i específics configurant un esquema d’intervenció transversal i generador de noves 
sinèrgies entre actuacions i actors.  

A. FOMENTAR LA COHESIÓ TERRITORIAL I SOCIAL 

B. MAJOR NIVELL D’HABITABILITAT I MILLORAR LA QUALITAT DE VIDA 

C. MILLORAR LA QUALITAT DELS EQUIPAMENTS COMUNITARIS I DELS ESPAIS PÚBLICS 

D. PROMOURE EL DESENVOLUPAMENT,  LA CONVIVÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ DE TOTA LA 
COMUNITAT 
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Fomentar una cohesió social i territorial entre els dos barris amb l’objectiu de trencar l’aïllament històric que 
viuen un respecte l’altre. Fer de l’àmbit de Bon Pastor – Baró de Viver un territori més permeable i atractiu per 
la resta de barris que l’envolten i incentivar una relació més activa amb l’espai fluvial del Besòs com a eix 
estructurador de la identitat del territori.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

• Millorar la mobilitat interna de l’àmbit amb l’arranjament i pacificació dels seus eixos de 
comunicació.  

• Millorar la connectivitat entre els dos barris. 

• Millorar la connectivitat entre l’àmbit i els territoris que l’envolten, en especial amb el 
Districte de Sant Andreu. 

• Desghettitzar i desestigmatitzar l’àmbit. Trencar definitivament amb la mala imatge de 
l’àmbit que no s’ajusta a la realitat.  

• Fomentar la cohesió social entre el teixit comunitari i associatiu dels dos barris amb 
activitats conjuntes. 

• Intervenir entre els diferents col·lectius de població dels barris per tal d’aconseguir una 
plena integració de tots els individus en la vida comunitària de l’àmbit.  

 

CAMPS D’ACTUACIÓ VINCULATS 

  CAMP I, CAMP III, CAMP V, CAMP VI, CAMP VII, CAMP VIII 

 

ACTUACIONS 

1.1.1. Urbanització de les Cases Barates
1.1.2. Urbanització del c/ de les Cresques
1.1.3. Urbanització del c/ de Flix
1.1.4. Urbanització del c/ Orrius
1.1.5. Urbanització del c/ Foc Follet
1.1.6. Arranjament c/ Tucuman
1.1.7. Passeig de Santa Coloma
1.1.8. Pacificació c/ Ciutat d'Asunción 
3.1. Millora instal·lacions esportives Llosa del Bon Pastor
3.2. Millora Casal Gent Gran Bon Pastor
3.3. Construcció del Centre Cívic Baró de Viver i Casals Gent Gran
3.4. Adaptació física de la llera del riu Besòs a nous usos.
3.5. Reforma del Centre Cívic del Bon Pastor
3.6. Impulsar el planejament per aconseguir un equipament de centralitat al barri (Casa Verònica)
5.4. Estudi de viabilitat del cobriment de la Ronda Litoral  
6.1.1. Programes de mediació comunitària
6.1.3. Programes d’interculturalitat mitjançant les dones.
6.1.4. Espais d'activitats extraescolars per fomentar la integració de la dona treballadora
6.2.1. Programes d’inserció laboral i recursos ocupacionals. 
7.1.1. Projecte de dinamització i senyalització d’itineraris en espais cívics i d'ús esportius
7.1.2. Pla de dinamització comercial 
7.1.3. Estudi de viabilitat d'adequació de l'entorn del c/ Caracas com a eix cívic 
7.2.1. Programa de dinamització d'infants i joves  

 

7.2.2. Programa de dinamització i creació de les associacions i entitats dels barris, en especial 
d'aquells col·lectius de població nouvinguda i precarietat social
7.2.4. Creació d’horts urbans
7.2.5. Programes d’inserció laboral vinculats a professions amb futur, adreçats a les grans bosses 
d’atur dels barris.
7.3.2. Promoció de la participació ciutadana al projecte integral per part de la població resident 
a través dels Grups de Treball pel Barri
8.1.1. Millora de l’accés al Metro de Baró de Viver
8.1.2. Millora de l’accessibilitat del Centre Cívic del Bon Pastor.
8.1.3. Estudis de viabilitat per la integració de les infrastructures del Nús de la Trinitat amb el sòl
8.2.1. Adequació dels passos de vianants.
8.2.2. Estudi de viabilitat per la implementació de passeres sobre el riu Besòs  

Millorar el nivell d’habitabilitat i confort del parc d’habitatges de l’àmbit i per tant la qualitat de vida dels 
residents. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS: 

• Millorar el nivell d’habitabilitat de l’àrea. 

• Potenciar la rehabilitació dels habitatges i dels elements comuns dels edificis com ara façanes o 
terrasses.  

• Millora dels equipaments col·lectius dels habitatges mitjançant la instal·lació de nous serveis com 
ara ascensors.  

• Millora de l’accessibilitat als habitatges  

• Dotar amb renovats i moderns serveis els edificis 

 
CAMPS D’ACTUACIÓ VINCULATS 

  CAMP I, CAMP II, CAMP IV, CAMP V. 

 

ACTUACIONS 

1.1.9. Millora de la xarxa de clavegueram dels carrers de Baró de Viver (Clariana i Campins)
2.1. Rehabilitació dels elements comuns dels edificis, incloent la part interior dels edificis del 
Pg. Santa Coloma
2.2. Instal·lació i manteniment d’ascensors
2.3. Adequació de l'aïllament tèrmic als edificis en compliment del CTE
4.1. Instal·lació de cablejat o altres sistemes
4.2. Programa per la unificació d’antenes de TV
4.3. Instal·lació de porters electrònics
5.1. Substitució de lluminàries i equips de baix consum
5.2. Instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques a edificis municipals
5.3. Promoure una gestió estalviadora del consum d'aigua  

OBJECTIU B. MILLORAR EL NIVELL D’HABITABILITAT I CONFORT DE LA POBLACIÓ RESIDENT 

OBJECTIU A. FOMENT DE LA COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL 
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Millorar la qualitat de vida dels residents actuant sobre l’espai públic i dinamitzant els equipaments i serveis 
comunitaris.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS  

• La creació i millora de nous espais verds i d’ús públic com a nou suport per a la vida comunitària 
dels seus residents.  

• Millora de la connectivitat de l’espai fluvial i promoció dels usos de llera del riu Besòs com a 
nou espai de relació i lleure.  

• L’ampliació i millora del equipaments existents vinculada a un impuls per fomentar el teixit 
comunitari i associatiu dels dos barris. 

• Donar suport i dinamitzar els serveis i activitats existents als dos barris que s’estan 
implementant amb èxit. 

 

CAMPS D’ACTUACIÓ VINCULATS 

CAMP I, CAMP III, CAMP V, CAMP VII, CAMP VIII  

 
ACTUACIONS 

 
1.1.1. Urbanització de les Cases Barates
1.1.2. Urbanització del c/ de les Cresques
1.1.3. Urbanització del c/ de Flix
1.1.4. Urbanització del c/ Orrius
1.1.5. Urbanització del c/ Foc Follet
1.1.6. Arranjament c/ Tucuman
1.1.7. Passeig de Santa Coloma
1.1.8. Pacificació c/ Ciutat d'Asunción 
1.1.9. Millora de la xarxa de clavegueram dels carrers de Baró de Viver (Clariana i Campins)
1.2.1. Carrer Llinars del Vallès
1.2.2. Carrer de l' Estadella
1.3.1. Plaça de Mossèn Joan Cortinas
1.3.2. Espai Santander / Llinars del Vallès / Estadella
1.3.3. Espai Sant Adrià / Llinars del Vallès / Estadella
1.3.4. Zona Verda Tucuman / Quito
1.3.5. Zona Verda Beat Domènec Savio
1.3.6. Plaça de Baró de Viver
3.1. Millora instal·lacions esportives Llosa del Bon Pastor
3.2. Millora Casal Gent Gran Bon Pastor
3.3. Construcció del Centre Cívic Baró de Viver i Casals Gent Gran
3.4. Adaptació física de la llera del riu Besòs a nous usos.
3.5. Reforma del Centre Cívic del Bon Pastor
3.6. Impulsar el planejament per aconseguir un equipament de centralitat al barri (Casa Verònica)
5.4. Estudi de viabilitat del cobriment de la Ronda Litoral  
7.1.1. Projecte de dinamització i senyalització d’itineraris en espais cívics i d'ús esportius
7.1.2. Pla de dinamització comercial 
7.1.3. Estudi de viabilitat d'adequació de l'entorn del c/ Caracas com a eix cívic 
7.2.4. Creació d’horts urbans
7.3.1 . Creació de l'Oficina de Barris  

 

 
8.1.1 Millora de l’accés al Metro de Baró de Viver
8.1.2 Millora de l’accessibilitat del Centre Cívic del Bon Pastor.
8.1.3. Estudis de viabilitat per la integració de les infrastructures del Nús de la Trinitat amb el sòl
8.2.1. Adequació dels passos de vianants.
8.2.2. Estudi de viabilitat per la implementació de passeres sobre el riu Besòs  

 
 

 

Enfortir les entitats, els col·lectius i la ciutadania en general, fomentant la seva capacitació, participació i 
implicació en la reconversió del barri i millorar substancialment la dotació d’equipaments i serveis perquè 
permetin desplegar programes socials de diferent ordre i en col·laboració amb el teixit associatiu; donar un 
impuls a l’activitat econòmica del barri com a element integrador i estructurador de l’àmbit. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS  

• Millorar la integració social i l’intercanvi mutu entre col·lectius de població dels barris, partint de la 
diversitat social i cultural. 

• Fomentar la participació de tots els col·lectius, especialment de les dones i d’aquells que generalment 
no participen com ara la població nouvinguda.  

•  Dotar i millorar els equipaments comunitaris i culturals per als diferents col·lectius i entitats de 
l’àmbit. 

• Fomentar la igualtat d’oportunitats i l’accés als serveis i equipaments. 

• Foment de la sostenibilitat com a factor d’identificació, comunitat i convivència de l’àmbit. 

• Millorar l’oferta comercial. Dinamitzar el petit comerç i les xarxes de comerciants existents 
promocionant-les com un pol d’atracció per la resta de territoris que envolten l’àmbit.  

 

CAMPS D’ACTUACIÓ VINCULATS 

  CAMP III, CAMP VI, CAMP VII, CAMP VIII  

 
ACTUACIONS 
 

3.1. Millora instal·lacions esportives Llosa del Bon Pastor
3.2. Millora Casal Gent Gran Bon Pastor
3.3. Construcció del Centre Cívic Baró de Viver i Casals Gent Gran
3.4. Adaptació física de la llera del riu Besòs a nous usos.
3.5. Reforma del Centre Cívic del Bon Pastor
3.6. Impulsar el planejament per aconseguir un equipament de centralitat al barri (Casa Verònica)
6.1.1. Programes de mediació comunitària  

OBJECTIU D. PROMOURE EL DESENVOLUPAMENT, LA CONVIVÈNCIA I LA PARTICIPACIÓ DE TOTA 
LA COMUNITAT 

OBJECTIU C. MILLORAR LA QUALITAT DELS ESPAIS PÚBLICS I DELS EQUIPAMENTS COMUNITARIS 
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6.1.2. Programes d'acompanyament en el traspàs de les Cases Barates
6.1.3. Programes d’interculturalitat mitjançant les dones.
6.1.4. Espais d'activitats extraescolars per fomentar la integració de la dona treballadora
6.2.1 Programes d’inserció laboral i recursos ocupacionals. 
7.1.1. Projecte de dinamització i senyalització d’itineraris en espais cívics i d'ús esportius
7.1.2. Pla de dinamització comercial 
7.1.3. Estudi de viabilitat d'adequació de l'entorn del c/ Caracas com a eix cívic 
7.2.1. Programa de dinamització d'infants i joves
7.2.2. Programa de dinamització i creació de les associacions i entitats dels barris, en especial 
d'aquells col·lectius de població nouvinguda i precarietat social
7.2.3. Programa de mediació veïnal amb la població gitana i d’altres col·lectius. 
7.2.4. Creació d’horts urbans
7.2.5. Programes d’inserció laboral vinculats a professions amb futur, adreçats a les grans bosses 
d’atur dels barris.
7.3.1 . Creació de l'Oficina de Barris
7.3.2. Promoció de la participació ciutadana al projecte integral per part de la població resident a 
través dels Grups de Treball pel Barri
8.1.1 Millora de l’accés al Metro de Baró de Viver
8.1.2 Millora de l’accessibilitat del Centre Cívic del Bon Pastor.  

L’estratègia general per assolir tots aquests objectius generals i específics, però també per donar resposta a 
l’objectiu genèric de cohesió territorial, social i desenvolupament econòmic, és la de poder implementar tot un 
conjunt d’actuacions definides en aquest Projecte d’Intervenció Integral que garanteixin per als pròxims cinc 
anys una inversió necessària i suficient per transformar, renovar i millorar definitivament l’àmbit de Bon Pastor 
– Baró de Viver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIU 
A

OBJECTIU 
B

OBJECTIU 
C

OBJECTIU 
D

1.1.1. Urbanització de les Cases Barates
1.1.2. Urbanització del c/ de les Cresques
1.1.3. Urbanització del c/ de Flix
1.1.4. Urbanització del c/ Orrius
1.1.5. Urbanització del c/ Foc Follet
1.1.6. Arranjament c/ Tucuman
1.1.7. Passeig de Santa Coloma
1.1.8. Pacificació c/ Ciutat d'Asunción 
1.1.9. Millora de la xarxa de clavegueram dels carrers de Baró de Viver (Clariana i Campins)
1.2.1. Carrer Llinars del Vallès
1.2.2. Carrer de l' Estadella
1.3.1. Plaça de Mossèn Joan Cortinas
1.3.2. Espai Santander / Llinars del Vallès / Estadella
1.3.3. Espai Sant Adrià / Llinars del Vallès / Estadella
1.3.4. Zona Verda Tucuman / Quito
1.3.5. Zona Verda Beat Domènec Savio
1.3.6. Plaça de Baró de Viver
2.1. Rehabilitació dels elements comuns dels edificis, incloent la part interior dels edificis
del Pg. Santa Coloma
2.2. Instal·lació i manteniment d’ascensors
2.3. Adequació de l'aïllament tèrmic als edificis en compliment del CTE
3.1. Millora instal·lacions esportives Llosa del Bon Pastor
3.2. Millora Casal Gent Gran Bon Pastor
3.3. Construcció del Centre Cívic Baró de Viver i Casals Gent Gran
3.4. Adaptació física de la llera del riu Besòs a nous usos.
3.5. Reforma del Centre Cívic del Bon Pastor
3.6. Impulsar el planejament per aconseguir un equipament de centralitat )
al barri (Casa Verònica
4.1. Instal·lació de cablejat o altres sistemes
4.2. Programa per la unificació d’antenes de TV
4.3. Instal·lació de porters electrònics
5.1. Substitució de lluminàries i equips de baix consum
5.2. Instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques a edificis municipals
5.3. Promoure una gestió estalviadora del consum d'aigua
5.4. Estudi de viabilitat del cobriment de la Ronda Litoral  
6.1.1. Programes de mediació comunitària
6.1.2. Programes d'acompanyament en el traspàs de les Cases Barates
6.1.3. Programes d’interculturalitat mitjançant les dones.
6.1.4. Espais d'activitats extraescolars per fomentar la integració de la dona treballadora
6.2.1 Programes d’inserció laboral i recursos ocupacionals. 
7.1.1. Projecte de dinamització i senyalització d’itineraris en espais cívics i d'ús esportius
7.1.2. Pla de dinamització comercial 
7.1.3. Estudi de viabilitat d'adequació de l'entorn del c/ Caracas com a eix cívic 
7.2.1. Programa de dinamització d'infants i joves
7.2.2. Programa de dinamització i creació de les associacions i entitats dels barris, 
en especial d'aquells col·lectius de població nouvinguda i precarietat social
7.2.3. Programa de mediació veïnal amb la població gitana i d’altres col·lectius. 
7.2.4. Creació d’horts urbans
7.2.5. Programes d’inserció laboral vinculats a professions amb futur, adreçats a 
les grans bosses d’atur dels barris.
7.3.1. Creació de l'Oficina de Barris
7.3.2. Promoció de la participació ciutadana al projecte integral per part de la població
resident a través dels Grups de Treball pel Barri
8.1.1 Millora de l’accés al Metro de Baró de Viver
8.1.2. Millora de l’accessibilitat del Centre Cívic del Bon Pastor.
8.1.3. Estudis de viabilitat per la integració de les infrastructures del 
Nús de la Trinitat amb el sòl
8.2.1. Adequació dels passos de vianants.
8.2.2. Estudi de viabilitat per la implementació de passeres sobre el riu Besòs

LLISTAT D'ACTUACIONS DEL PII DE L'ÀMBIT DEL BON PASTOR - BARÓ DE VIVER
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C2 MECANISMES DE GESTIÓ DE LA PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

La gestió del Projecte d’Intervenció Integral de l’àmbit del Bon Pastor - Baró de Viver s’assumirà des del propi 
organigrama de l’Ajuntament de Barcelona, en concret, mitjançant el Districte de Sant Andreu i els seus serveis 
corresponents. Es preveu la creació d’una estructura diferenciada amb autonomia per a la gestió del projecte 
però que dependrà directament de l’Ajuntament i del Districte. 

La voluntat de presentar i implementar aquest projecte integral per part de totes les forces polítiques 
representades al Districte de Sant Andreu va quedar palesa quan en data de 5 de maig del present any fou 
presentat davant la Comissió de Govern del Districte i posteriorment rectificat pel Plenari del Districte amb 
l’acord de totes les representacions polítiques del mateix. .  

Com en tot programa de la Llei de Barris, es tracta d’unes responsabilitats compartides amb la Generalitat de 
Catalunya definida en aquest cas per la Llei 2/2004 i el decret que la desenvolupa per tal de supervisar de 
forma conjunta el desenvolupament i implementació del Projecte d’Intervenció Integral.  

L’estructura de gestió que aquí es presenta durà a terme les tasques de coordinació, gestió i seguiment de la 
implementació del projecte a l’àmbit. En aquest sentit, aquesta estructura estarà formada per tres llocs de 
treball: un/a coordinador/a del projecte, un/a arquitecte/a tècnic/a i un/a administratiu/va. Inicialment 
aquests llocs de treball podrien estar ocupats per una persona a dedicació completa en el lloc de coordinació, 
que desenvoluparia funcions de gestió, coordinació i cohesió del personal tècnic dels diversos serveis implicats, 
i el seguiment de les accions del projecte; una persona a dedicació parcial que desenvoluparia les funcions 
d’arquitecte/a tècnic/a per al seguiment i justificació de les obres; i una altra persona a dedicació parcial o 
completa, en funció de la càrrega de feina com a administratiu/va, que portaria la gestió administrativa del 
projecte i assumiria l’atenció al públic en determinades qüestions. Tot i això, aquesta proposta sempre podrà 
variar en tant canviïn les necessitats i requeriments del projecte un cop es comencin a implementar les 
actuacions.   

La implementació i gestió del projecte també comptarà amb el suport d’altres agents gestors de caràcter 
municipal que tenen un paper cabdal en determinades actuacions que es recullen a continuació: 

- BAGURSA, empresa municipal de l’Ajuntament de Barcelona, serà responsable d’executar diverses 
actuacions, en especial aquelles que complementen el procés de remodelació del sector de les Cases 
Barates com ara la urbanització dels nous sectors (actuació 1.1.1), la urbanització del Passeig Santa 
Coloma (actuació 1.1.7), la rehabilitació dels elements comuns dels edificis, incloent la part interior 
dels edificis del Pg. Santa Coloma (actuació 2.1) i totes aquelles actuacions que corresponen al camp IV: 
Obres en els elements comuns dels edificis per permetre la instal·lació de cablejat o altres sistemes en 
els edificis. 

- El Patronat Municipal de l’Habitatge, responsable i propietari dels edificis i habitatges de promoció 
pública de Baró de Viver i del Bon Pastor. Serà imprescindible, doncs, la cooperació amb el Patronat per 
aquelles actuacions que intervinguin en els elements i espais comuns d’aquests edificis.    

- Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona serà l’agent encarregat d’implementar aquelles actuacions 
que proposen la col·locació d’arbrat o la dotació d’espais verds en determinats carrers. Totes aquestes 

actuacions s’aglutinen dintre el camp I del projecte integral: la 1.2.1 al carrer Llinars del Vallès, la 
1.2.2 al carrer Estadella, la 1.3.1 a la Plaça Mossèn Joan Cortines , la 1.3.4 a la zona verda Tucuman / 
Quito, i la 1.3.5 a la zona verda Beat Domènec Savio. El servei de Medi Ambient també portarà les 
actuacions 5.2 la Instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques a edificis municipals, i la 5.3 Promoure 
una gestió estalviadora del consum d'aigua 

La resta d’actuacions es portaran a terme des dels serveis del Districte de Sant Andreu amb el suport dels 
serveis de l’Ajuntament de Barcelona. 

El paper de les associacions i entitats també és important dintre l’esquema de gestió del programa d’actuacions 
i més encara en el cas de l’àmbit del Bon Pastor – Baró de Viver on existeixen experiències recents de 
participació ciutadana que han configurat una xarxa comunitària suficientment dinàmica per ser adaptada en 
aquest esquema. Així es va constatar en la reunió del dia 24 d’abril d’enguany (vegeu document de l’acta de la 
reunió apartat C7. COOPERACIÓ) mantinguda entre els representants del Districte i els representants de les 
associacions de veïns13.  

Per tant, el Districte de Sant Andreu i l’Ajuntament de Barcelona presenten un projecte viable i realista pensat 
per a donar resposta a les diferents problemàtiques de l’àmbit. S’ha fet una previsió de la inversió necessària 
per tirar endavant el projecte en el marc del Pla d’Actuacions del Districte (PAD), assegurant així que hi ha 
disponibilitat econòmica per poder fer front a la despesa de les actuacions proposades, garantint tant la 
previsió de recursos econòmics com de personal i serveis implicats del Districte. 

  

                                                 

13 Veure apartat C7. COOPERACIÓ 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

C3 REVISIÓ DELS RESULTATS DE L’ACTUACIÓ 

Les característiques multidisciplinars d’un Projecte d’Intervenció Integral fan que els mecanismes de valoració 
d’impacte del conjunt del projecte siguin molt variats i difícilment segregables de les valoracions globals per 
tot el conjunt de d’actuacions que s’implementen a l’àmbit paral·lelament, complementaries o no al programa 
de Barris.  

És evident que la valoració final només serà acceptable si els indicadors de recuperació urbanística, econòmica 
medi ambiental i social de l’àmbit del Bon Pastor- Baró de Viver s’aproximen, igualen o superen els de la resta 
de barris del Districte de Sant Andreu o la mitjana del mateix. Cal matisar però que sobre aquests indicadors 
operaran no tan sols les conseqüències directes del Projecte d’Intervenció Integral, sinó també les 
conseqüències de la resta d’inversions i actuacions previstes en el PAD i les que puguin endegar altres 
administracions. És per aquesta raó que en l’apartat C8. ALTRES INTERVENCIONS PÚBLIQUES EN EL MATEIX 
ÀMBIT D’ACTUACIÓ d’aquesta Memòria es recullen totes les propostes previstes durant el període 
d’implementació del projecte integral.  

La realització de qualsevol projecte integral implica establir mecanismes d’avaluació i seguiment dels seus 
objectius per a poder mesurar la consecució de les pautes marcades inicialment així com la seva desviació. Tal i 
com especifica la Llei 2/2004 i el decret que la desenvolupa14, es crearà la Comissió d’Avaluació i Seguiment, 
òrgan format per dos membres en representació del Departament de Política Territorial i Obres Públiques, per 
un membre en representació de cadascun d’aquests  departaments de la Generalitat de Catalunya: Governació i 
Administracions Públiques, Economia i Finances, Benestar i Família, i Medi Ambient i Habitatge, per un 
representant de la Delegació de Govern, cinc membres de l’Ajuntament de Barcelona, dos membres de dos 
entitats veïnals, dos representants de les associacions de veïns, i, finalment, dos representants dels agents 
econòmics i socials de l’àmbit. Aquesta comissió es reunirà al menys tres cops l’any.  

Les funcions d’aquest òrgan seran les d’establir els mecanismes de coordinació i informació, seguir el 
desenvolupament de les actuacions proposades a través d’un informe semestral presentat per l’Ajuntament, 
establir mecanismes de foment de la participació ciutadana en el seguiment i control de les actuacions, i, per 
últim, realitzar i elevar a la Comissió de gestió del Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes 
l’informe d’avaluació final del projecte. La participació dels veïns en aquesta comissió mixta s’entén de cabdal 
importància per donar validesa, continuïtat i legitimitat a les actuacions que del Pla d’Intervenció Integral es 
derivin.  

Una de les eines que estructura aquest mecanisme d’avaluació i seguiment són la bateria d’indicadors de 
diversa naturalesa que es recullen en les fitxes de les actuacions i que han de constituir un sistema d’indicadors 
que permeti una clara diagnosi dels resultats i objectius aconseguits. Es poden diferenciar dues escales 
d’anàlisi: a nivell de projecte i camp d’actuació i a nivell d’actuació, i tres tipus d’indicadors: els indicadors de 
realització, de resultat i d’impacte.  

                                                 

14 Característiques i funcions de la Comissió d’Avaluació i Seguiment es troben recollides en l’article 18 del Decret 
369/2004, de 7 de setembre.  

• Indicadors de realització: mesuren l’execució física i financera o bé de les actuacions o dels camps 
d’actuació o, fins i tot, del mateix projecte. Es calculen a partir de les previsions que s’estableixen en 
el document del projecte integral.   

• Indicadors de resultat: quantifiquen i mesuren els efectes immediats generats per l’actuació o conjunt 
d’actuacions. Es calculen a partir dels objectius directes i específics de les actuacions. 

• Indicadors d’impacte: registren la incidència de les actuacions del projecte a partir dels objectius 
específics i generals en la població destinatària. Són indicadors d’escala més amplia que els anteriors.  

Els indicadors d’avaluació i seguiment dels objectius i de les actuacions seran els establerts per cada actuació 
tal com consta a les fitxes de l’apartat C9. DETALL DE LES ACTUACIONS CONCRETES d’aquest document. Tot i 
això, caldrà testar, revisar, i,  si fos necessari, modificar i actualitzar els indicadors de realització, resultat i 
d’impacte una vegada es posi en marxa el desenvolupament del projecte integral. 

    Fases del sistema d’avaluació i seguiment:  

Determinació dels objectius a assolir del PII
Definició de les actuacions concretes per a cada camp d’actuació
Determinació dels objectius a assolir del PII
Definició de les actuacions concretes per a cada camp d’actuació

Definció dels indicadors segons el camp d’actació
Definició dels indicadors segons actuació
Definció dels indicadors segons el camp d’actació
Definició dels indicadors segons actuació

Revisió i millora si es necessari del sistema d’indicadors 
Adaptacio de nous indicadors al desenvolupament del projecte
Revisió i millora si es necessari del sistema d’indicadors 
Adaptacio de nous indicadors al desenvolupament del projecte
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C4 VALORACIÓ DELS REQUERIMENTS DE CONTINUÏTAT I 
MANTENIMENT  

Actualment, el Districte de Sant Andreu compta amb uns recursos econòmics, tècnics i humans suficients per a 
la continuïtat i el manteniment del Projecte d’Intervenció Integral que aquí es proposa. Des de les diferents 
àrees i serveis del Districte, actualment es treballa de manera transversal i amb una cooperació contínua i 
regular per tal d’incidir integralment sobre les problemàtiques i deficiències identificades al territori. A més, 
cal tenir present que el Districte de Sant Andreu està implementant el Projecte d’Intervenció Integral de 
Trinitat Vella corresponent a la convocatòria del 2006 amb uns resultats especialment satisfactoris tant a nivell 
de gestió com de resultats  

És per això que el valor afegit que presenten els recursos humans, tècnics i econòmics dels diferents serveis del 
Districte, al tenir una col·laboració regular de treball i una experiència prèvia en la implementació d’un 
projecte integral, donen un punt de partida d’execució del Projecte d’Intervenció Integral de l’àmbit de Bon 
Pastor – Baró de Viver realitzable i amb unes possibilitats clares d’assolir els objectius establerts. 

Aquests recursos poden perfectament assumir, donada la seva capacitat i experiència, el posterior increment 
d’activitat derivat d’un projecte integral sense necessitat d’incrementar substancialment els mitjans. Una 
vegada finalitzada la fase d’execució del projecte, es planteja fer el seguiment de diferents àmbits relacionats 
amb les actuacions realitzades, per confirmar que l’àmbit segueix una evolució positiva i evitar l’aparició de 
nous processos de regressió. 

En aquest sentit, serà vital un cop més la implicació de les entitats en el procés de desenvolupament del 
Projecte d’Intervenció Integral i sobretot una vegada aquest s’hagi implementat. Caldrà per tant mantenir i 
potenciar la comunicació col·laboració entre el Districte i les associacions i entitats veïnals. 
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C5 CALENDARI DE DESPLEGAMENT DEL PROJECTE  

El desplegament del Projecte d’Intervenció Integral es preveu progressiu al llarg dels cinc anys de vigència del 
programa, des del segon semestre del 2009 fins a finals del 2013. 

Les actuacions s’han programat de manera successiva i coherent, seguint un desenvolupament que possibiliti 
comptar amb els recursos disponibles tant de l’Ajuntament com del Fons de la Llei de Barris. La distribució 
pressupostària de la convocatòria del 2009 recollida en la Resolució PTO/832/2009, de 27 de març es detallen a 
continuació: 

% APORTACIÓ ANUAL

2009 2,22 440.000 €
2010 6,06 1.170.000 €
2011 8,08 1.670.000 €
2012 41,41 8.280.000 €
2013 42,22 8.440.000 €

2009 - 2013 100 20.000.000 €  

Així, les actuacions d’intervenció urbanística i arquitectònica es programen conforme hi ha disponibilitat 
econòmica de desenvolupar-les. Cal tenir en compte però que algunes d’aquestes van concatenades a d’altres 
actuacions però que són necessàries dur-les a terme amb anterioritat a l’obra. 

Per altra banda, algunes de les actuacions, sobretot aquelles no vinculades a projectes arquitectònics o 
urbanístics, s’ha plantejat desenvolupar-les al llarg de tot el període de vigència del Projecte d’Intervenció 
Integral a partir de l’any 2010, com és el cas d’actuacions del camp VI i del camp VII, ja que es consideren 
necessàries per intervenir en alguns dels aspectes més estructurals de la caracterització social del barri. El 
desenvolupament d’aquestes, per tant, es distribueix durant els 4 anys, tot i que la majoria tenen una clara 
intencionalitat de continuïtat més enllà dels cinc anys justos de vigència del projecte integral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013
Camp 1 : Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds.

1.1 Urbanització eixos cívics.
1.1.1. Urbanització de les Cases Barates
1.1.2. Urbanització del c/ de les Cresques
1.1.3. Urbanització del c/ de Flix
1.1.4. Urbanització del c/ Orrius
1.1.5. Urbanització del c/ Foc Follet
1.1.6. Arranjament c/ Tucuman
1.1.7. Passeig de Santa Coloma
1.1.8. Pacificació c/ Ciutat d'Asunción 
1.1.9. Millora de la xarxa de  clavegueram dels carrers de Baró de Viver (Clariana i Campins)

1.2 Col·locació d’arbrat
1.2.1. Carrer Llinars del Vallès
1.2.2. Carrer de l' Estadella

1.3 Dotació d’espais verds
1.3.1. Plaça de Mossèn Joan Cortinas
1.3.2. Espai Santander / Llinars del Vallès / Estadella
1.3.3. Espai Sant Adrià / Llinars del Vallès / Estadella
1.3.4. Zona Verda Tucuman / Quito
1.3.5. Zona Verda Beat Domènec Savio
1.3.6. Plaça de Baró de Viver

Camp 2 : Rehabilitació dels elements comuns dels edificis.
2.1. Rehabilitació dels elements comuns dels edificis, incloent la part interior dels edificis del Pg. Santa Coloma
2.2. Instal·lació i manteniment d’ascensors
2.3. Adequació de l'aïllament tèrmic als edificis en compliment del CTE

Camp 3 : Provisió d’equipaments d’ús col·lectiu
3.1. Millora instal·lacions esportives Llosa del Bon Pastor
3.2. Millora Casal Gent Gran Bon Pastor
3.3. Construcció del Centre Cívic Baró de Viver i Casals Gent Gran
3.4. Adaptació física de la llera del riu Besòs a nous usos.
3.5. Reforma del Centre Cívic del Bon Pastor
3.6. Impulsar el planejament per aconseguir un equipament de centralitat al barri (Casa Verònica)

Camp 4: Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.
4.1. Instal·lació de cablejat o altres sistemes
4.2. Programa per la unificació d’antenes de TV

4.3. Instal·lació de porters electrònics

Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà.
5.1. Substitució de lluminàries i equips de baix consum
5.2. Instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques a edificis municipals
5.3. Promoure una gestió estalviadora del consum d'aigua
5.4. Estudi de viabilitat del cobriment de la Ronda Litoral  

Camp 6 : Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.
6.1 Espais per acollir activitats d’associacions de dones per fomentar l’equitat de gènere.

6.1.1. Programes de mediació comunitària
6.1.2. Programes d'acompanyament en el traspàs de les Cases Barates
6.1.3. Programes d’interculturalitat mitjançant les dones.
6.1.4. Espais d'activitats extraescolars per fomentar la integració de la dona treballadora

6.2 Espais per acollir activitats formatives destinades a dones amb un baix nivell educatiu.
6.2.1 Programes d’inserció laboral i recursos ocupacionals. 

Camp 7: Programes per a la millora social, urbanística i econòmica.
7.1. Programes de promoció econòmica i turística.

7.1.1. Projecte de dinamització i senyalització d’itineraris en espais cívics i d'ús esportius
7.1.2. Pla de dinamització comercial 
7.1.3. Estudi de viabilitat d'adequació de l'entorn del c/ Caracas com a eix cívic 

7.2 Programes de foment de la integració social i cultural.
7.2.1. Programa de dinamització d'infants i joves
7.2.2. Programa de dinamització i creació de les associacions i entitats dels barris, en especial d'aquells col·lectius de població nouvinguda i precarietat social
7.2.3. Programa de mediació veïnal amb la població gitana i d’altres col·lectius. 
7.2.4. Creació d’horts urbans
7.2.5. Programes d’inserció laboral vinculats a professions amb futur, adreçats a les grans bosses d’atur dels barris.

7.3 Programa de participació i comunicació

7.3.1 . Creació de l'Oficina de Barris
7.3.2. Promoció de la participació ciutadana al projecte integral per part de la població resident a través dels Grups de Treball pel Barri

Camp 8: Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques.

 8.1.1 Millora de l’accés al Metro de Baró de Viver
8.1.2 Millora de l’accessibilitat del Centre Cívic del Bon Pastor.
8.1.3. Estudis de viabilitat per la integració de les infrastructures del Nús de la Trinitat amb el sòl

8.2 Ampliació de voreres, guals i passos de vianants.
8.2.1. Adequació dels passos de vianants.
8.2.2. Estudi de viabilitat per la implementació de passeres sobre el riu Besòs
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C6 ASPECTES ECONÒMICS  

El pressupost del Projecte d’Intervenció Integral de l’àmbit del Bon Pastor – Baró de Viver ascendeix a un total 
de 20.000.000 euros. D’aquests, el 50,0% serà finançat pel Fons de Barris, el 45,5% per l’Ajuntament de 
Barcelona i el 5% restant altres font de finançament. 

euros %
Ajuntament de Barcelona 9.000.000 € 45,0
Altres 1.000.000 € 5,0
Fons de Barris 10.000.000 € 50,0

TOTAL 20.000.000 € 100  

El pressupost destinat a cadascun dels anys que dura la implementació del projecte integral es distribueix 
segons els barems estipulats en la Resolució PTO/832/2009, de 27 de març. La distribució anual és recull en 
aquesta taula: 

2009 2010 2011 2012 2013 2009 - 2013
Ajuntament de Barcelona 220.000 € 610.000 € 560.000 € 3.765.000 € 3.845.000 € 9.000.000 €
Altres 0 € 0 € 250.000 € 375.000 € 375.000 € 1.000.000 €
Fons de Barris 220.000 € 610.000 € 810.000 € 4.140.000 € 4.220.000 € 10.000.000 €

TOTAL 440.000 € 1.220.000 € 1.620.000 € 8.280.000 € 8.440.000 € 20.000.000 €

% anual PII Bon Pastor - Baró de Viver 2,2 6,1 8,1 41,4 42,2 100
% anual segons convocatòria 2009 2,2 6,1 8,1 41,4 42,2 100  
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16.000.000 €
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2009 2010 2011 2012 2013 2009 - 2013

Ajuntament de Barcelona Altres Fons de Barris
 

 

CAMP 1 5.775.000 € 0 € 5.775.000 € 11.550.000 €
CAMP 2 0 € 825.000 € 825.000 € 1.650.000 €
CAMP 3 1.425.000 € 0 € 1.425.000 € 2.850.000 €
CAMP 4 0 € 175.000 € 175.000 € 350.000 €
CAMP 5 175.000 € 0 € 175.000 € 350.000 €
CAMP 6 350.000 € 0 € 350.000 € 700.000 €
CAMP 7 800.000 € 0 € 800.000 € 1.600.000 €
CAMP 8 475.000 € 0 € 475.000 € 950.000 €

TOTAL 9.000.000 € 1.000.000 € 10.000.000 € 20.000.000 €

TOTALFons de BarrisAltres
Ajuntament de 

Barcelona

 

0 2.000.000 4.000.000 6.000.000 8.000.000 10.000.000 12.000.000
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Ajuntament de Barcelona Fons de Barris Altres  
 

El detall del pressupost, per actuacions, fonts de finançament i anualitats, es pot observar a l’apartat DQ. 
QUADRES RESUM. 
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C7 COOPERACIÓ 

El Projecte d’Intervenció Integral que es presenta per l’àmbit del Bon Pastor – Baró de Viver i la proposta 
d’actuacions que se’n deriva no deixa de recollir la voluntat dels veïns i veïnes dels barris i residents del 
territori per promoure aquelles accions que donin resposta a les seves necessitats. Unes reivindicacions que 
venen de molts anys enrere i que aquests han anat manifestant a través dels diferents canals de comunicació 
com ara els Consells de Barri o les taules de treball del Pla de Futur del Bon Pastor o del Pla Comunitari de Baró 
de Viver.  

A més, algunes de les actuacions proposades en aquest Projecte d’Intervenció Integral queden recollides en 
l’actual Pla d’Actuació del Districte, programa que s’ha elaborat tenint en compte les necessitats i demandes 
dels habitants del barri. 

Malgrat han estat diverses les experiències reeixides de participació ciutadana i comunicació entre l’esfera 
pública i l’esfera ciutadana de l’àmbit per tal d’enfocar i enumerar les polítiques necessàries a desenvolupar, 
aquest projecte integral té com a clars antecedents el Pla de Futur del Bon Pastor de l’any 2001, ja finalitzat,  i 
el Pla Comunitari de Baró de Viver en vigència des de 2004. D’aquestes dues experiències i, en especial, de les 
seves diagnosis elaborades amb la participació de les comunitats dels barris i del seu teixit associatiu, el 
present projecte recull, entre altres, aquelles propostes i iniciatives que encara no han estat realitzades 
aquests darrers anys.  

Així, el Projecte d’Intervenció Integral s’ha fonamentat tant en l’acció de govern ja endegada pel Districte, les 
línies de la qual responen ja a un consens amb la ciutadania, com en la voluntat dels veïns i veïnes expressades 
constantment per diferents mitjans i que han estat recollides en diferents moments. El PII del Bon Pastor – Baró 
de Viver és un altre moment en aquest camí de col·laboració conjunta entre l’administració municipal per mitjà 
del Districte i les entitats i associacions del barri, un nou pas en la millora i renovació del barri. 

Així es va constatar en la reunió del dia 24 d’abril d’aquest any 200915 mantinguda entre els representants del 
Districte i els representants de les associacions de veïns i diferents entitats dels barris que van donar el vist-i-
plau a les propostes recollides en el PII i van mostrar la seva satisfacció perquè el barri pogués comptar amb 
nous recursos per acomplir els objectius que llargament porten perseguint. 

Tot i això, la participació en el PII de la ciutadania i el teixit associatiu del barri no només és limita a una fase 
prèvia d’aprovació de continguts i objectius. El Districte de Sant Andreu, aprofitant l’experiència adquirida 
durant aquests darrers anys amb la implementació del PII de Trinitat Vella i coneixedor de la necessitat 
d’integrar la comunitat en la gestió, preposició i seguiment d’un pla integral, pretén establir un esquema de 
cooperació entre l’àmbit públic i ciutadà a través de diverses comissions bilaterals i grups de treball.  

                                                 

15 Veure document de l’acta de la reunió a la pàgina següent 

L’esquema de cooperació que es proposa s’adapta a totes aquelles experiències i dinàmiques que es donen 
actualment al territori i que són valorades positivament des dels diferents serveis del Districte. Així, per 
exemple, es valora positivament el funcionament de les diferents comissions creades arrel del Pla Comunitari 
de Baró de Viver (Comissió d’Urbanisme, Comissió de Civisme i Convivència, Comissió Educativa i Comissió de 
Comerciants). 

L’esquema de participació i cooperació que es proposa pel PII de l’àmbit de Bon Pastor - Baró de Viver estarà 
format per dos òrgans principals, a part de la Comissió d’Avaluació i Seguiment, òrgan d’obligat compliment per 
la Llei 2/2004, i per un seguit d’espais de treball de caràcter sectorial.  

• El Plenari de Barri agruparà totes les associacions i entitats ubicades a l’àmbit i aquelles 
persones a títol individual que hi vulguin participar. En un principi, es reunirà dos cops l’any i no 
només adoptarà una funció informativa i de seguiment de la implementació de les actuacions 
del PII, sinó que també serà un espai per preposar noves actuacions. 

• La Comissió Directiva, en canvi, estarà formada per aquelles entitats més representatives del 
barri i els diversos serveis del Districte de Sant Andreu. Es reunirà, al menys, dos cops a l’any i 
tindrà unes funcions molt més específiques respecte la implementació del PII com ara el 
seguiment del desenvolupament del projecte, l’aprovació de modificacions d’actuacions o la 
preposició de noves modificacions 

• Les Comissions dels Grups de Treball pel Barri seran espais de reflexió on es definiran les línies 
d’actuació orientades a col·lectius específics de la població de l’àmbit o a  determinats 
elements estructurals del barri. És en aquest espai on s’ubiquen les Comissions de treball del 
Pla Comunitari de Baró de Viver. 

A continuació es presenta l’estructura d’aquest esquema de cooperació i participació amb el teixit comunitari 
associatiu de forma sintètica:  

 

COMISSIÓ D’AVALUACIÓ
I SEGUIMENT

PLENARI DE 
BARRIS

COMISSIÓ DIRECTIVA 
DEL PII

GRUPS DE TREBALL
SECTORIAL

PII BON PASTOR – BARÓ DE VIVER
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C8 ALTRES INTERVENCIONS PÚBLIQUES EN EL MATEIX ÀMBIT 
D’ACTUACIÓ 

El conjunt global d’actuacions proposades en els diferents camps d’intervenció s’inscriuen dins de les 
actuacions finançables definides per la Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial. 

L’estratègia, però, d’aquest Projecte d’Intervenció Integral que es presenta, fa necessari –i en cert grau 
depenent- un ventall d’actuacions que s’estan duent a terme o que es portaran a terme properament per part 
del Districte i amb l’ajut d’altres fonts de finançament que doten d’una major globalitat i coherència el 
projecte. Cal considerar que les actuacions que ja s’estan duent a terme demostren l’interès i la voluntat per 
part de l’administració per intervenir en les dinàmiques de deteriorament del barri ja descrites i generar un gir 
substancial i qualitatiu en les mateixes. 

Tal com ja s’ha comentat en altres apartats d’aquesta Memòria, l’estratègia que es deriva d’aquest projecte 
integral és la de fer convergir en el temps i l’espai les accions i per tant recursos econòmics que hi hagi 
destinats tant del Programa d’Actuació del Districte (PAD) pel període 2008-2011 com de l’ajut del Fons de 
Barris pel període 2009-2013. El conjunt de totes les actuacions programades en un i altre programa segueixen 
el mateix objectiu de cohesió territorial, social i econòmica. 

A continuació es presenten aquelles actuacions que s’estan implementant o està previst implementar dintre 
l’àmbit, especificant-ne l’import i l’operador responsable: 

• Reurbanització c/ Augusto César Sandino amb un import de 507.937 € que es porta a terme des del 
Districte de Sant Andreu. 

• Reurbanització del c/ Barri Vermell portada a terme pel mateix Districte de Sant Andreu amb un 
pressupost inicial de 438.415 €. 

• Reurbanització del c/ Mare Eterna tenint d’operador Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona amb 
un import de 499.745 € 

• La 2ª FASE de la construcció d’habitatges i equipaments amb nous espais verds en substitució de les 
Cases Barates (BLOCS E1, C1, D1 i D2) amb un import de 19.000.000 € portada a terme des del Patronat 
Municipal de l’Habitatge. 

• Arranjament i ampliació de jocs infantils al Bon Pastor amb un pressupost de 200.000 € portat a terme 
des de Medi Ambient de l’Ajuntament de Barcelona. 

• La construcció d’un mercat municipal nou al Bon Pastor (dotació en projecte de previsió) amb la 
construcció d’aparcaments soterranis sota de l’equipament  (dotació en projecte de previsió). 
L’operador de les actuacions és el Patronat Municipal de l’Habitatge.  

• Instal·lació d’una carpa pel mercat provisional de Bon Pastor amb un pressupost de 2.000.000 € 
gestionat per l’Institut Municipal de Mercats.  

• Instal·lació de pantalles acústiques al sector del passeig de Santa Coloma a Baró de Viver, actuació 
portada a terme pel Districte amb un pressupost de 428.400 €.  

• Adequació del Centre Esportiu Municipal del Bon Pastor amb una dotació de 600.000 € i portada a terme 
per l’Institut Municipal d’Esports de l’Ajuntament de Barcelona.  

• Instal·lació de gespa artificial al camp de futbol del Bon Pastor per l’Institut Municipal d’Esports de 
l’Ajuntament de Barcelona amb un cost de 500.000 €. 

• Projecte de construcció d’habitatge dotacional per a joves a Baró de Viver (pendent de previsió de 
dotació econòmica i operador) 

• Ubicació d’un centre ocupacional a Baró de Viver (pendent de previsió de dotació econòmica i 
operador) 
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C9 DETALL DE LES ACTUACIONS CONCRETES 
Camp 1 : Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds.

1.1 Urbanització eixos cívics.
1.1.1. Urbanització de les Cases Barates
1.1.2. Urbanització del c/ de les Cresques
1.1.3. Urbanització del c/ de Flix
1.1.4. Urbanització del c/ Orrius
1.1.5. Urbanització del c/ Foc Follet
1.1.6. Arranjament c/ Tucuman
1.1.7. Passeig de Santa Coloma
1.1.8. Pacificació c/ Ciutat d'Asunción 
1.1.9. Millora de la xarxa de clavegueram dels carrers de Baró de Viver (Clariana i Campins)

1.2 Col·locació d’arbrat
1.2.1. Carrer Llinars del Vallès
1.2.2. Carrer de l' Estadella

1.3 Dotació d’espais verds
1.3.1. Plaça de Mossèn Joan Cortinas
1.3.2. Espai Santander / Llinars del Vallès / Estadella
1.3.3. Espai Sant Adrià / Llinars del Vallès / Estadella
1.3.4. Zona Verda Tucuman / Quito
1.3.5. Zona Verda Beat Domènec Savio
1.3.6. Plaça de Baró de Viver
TOTAL CAMP 2

Camp 2 : Rehabilitació dels elements comuns dels edificis.
2.1. Rehabilitació dels elements comuns dels edificis, incloent la part interior dels edificis del Pg. Santa Coloma
2.2. Instal·lació i manteniment d’ascensors
2.3. Adequació de l'aïllament tèrmic als edificis en compliment del CTE
TOTAL CAMP 2

Camp 3 : Provisió d’equipaments d’ús col·lectiu
3.1. Millora instal·lacions esportives Llosa del Bon Pastor
3.2. Millora Casal Gent Gran Bon Pastor
3.3. Construcció del Centre Cívic Baró de Viver i Casals Gent Gran
3.4. Adaptació física de la llera del riu Besòs a nous usos.
3.5. Reforma del Centre Cívic del Bon Pastor
3.6. Impulsar el planejament per aconseguir un equipament de centralitat al barri (Casa Verònica)
TOTAL CAMP 3

Camp 4: Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.
4.1. Instal·lació de cablejat o altres sistemes
4.2. Programa per la unificació d’antenes de TV
4.3. Instal·lació de porters electrònics
TOTAL CAMP 4

Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà.
5.1. Substitució de lluminàries i equips de baix consum
5.2. Instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques a edificis municipals
5.3. Promoure una gestió estalviadora del consum d'aigua
5.4. Estudi de viabilitat del cobriment de la Ronda Litoral  
TOTAL CAMP 5

Camp 6 : Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.
6.1 Mesures de seguretat en espais públics.

6.1.1. Programes de mediació comunitària
6.1.2. Programes d'acompanyament en el traspàs de les Cases Barates

6.2 Espais per acollir activitats d’associacions de dones per fomentar l’equitat de gènere.
6.2.1 Programes d’interculturalitat mitjançant les dones.
6.2.2. Espais d'activitats extraescolars per fomentar la integració de la dona treballadora

6.3 Espais per acollir activitats formatives destinades a dones amb un baix nivell educatiu.
6.3.1. Programes d’inserció laboral i recursos ocupacionals. 
TOTAL CAMP 6

Camp 7: Programes per a la millora social, urbanística i econòmica.
7.1. Programes de promoció econòmica i turística.

7.1.1. Projecte de dinamització i senyalització d’itineraris en espais cívics i d'ús esportius
7.1.2. Pla de dinamització comercial 
7.1.3. Estudi de viabilitat d'adequació de l'entorn del c/ Caracas com a eix cívic 

7.2 Programes de foment de la integració social i cultural.
7.2.1. Programa de dinamització d'infants i joves
7.2.2. Programa de dinamització i creació de les associacions i entitats dels barris, en especial d'aquells col·lectius de població nouvinguda i precarietat social
7.2.3. Programa de mediació veïnal amb la població gitana i d’altres col·lectius. 
7.2.4. Creació d’horts urbans
7.2.5. Programes d’inserció laboral vinculats a professions amb futur, adreçats a les grans bosses d’atur dels barris.

7.3 Programa de participació i comunicació
7.3.1. Creació de l'Oficina de Barris
7.3.2. Promoció de la participació ciutadana al projecte integral per part de la població resident a través dels Grups de Treball pel Barri
TOTAL CAMP 7

Camp 8: Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques.

8.1.1 Millora de l’accés al Metro de Baró de Viver
8.1.2. Millora de l’accessibilitat del Centre Cívic del Bon Pastor.
8.1.3. Estudis de viabilitat per la integració de les infrastructures del Nús de la Trinitat amb el sòl

8.2 Ampliació de voreres, guals i passos de vianants.
8.2.1. Adequació dels passos de vianants.
8.2.2. Estudi de viabilitat per la implementació de passeres sobre el riu Besòs
TOTAL CAMP 8
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C9 DETALL DE LES ACTUACIONS CONCRETES 

CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS 
PROGRAMA 1.1. URBANITZACIÓ EIXOS CÍVICS
ACTUACIÓ 1.1.1. Urbanització de les Cases Barates

Inversió total: 2.100.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

m2 construït d'urbanització

grau d'habitabilitat aconseguit 

satisfacció dels usuaris i usuàries directament afectats.

Descripció 

BAGURSA

Usuaris i usuàries directament afectats. Ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

2009, 2012

Consolidar l'espai públic d'un teixit urbà nou dins del barri, augmentant la qualitat de vida dels usuaris i usuàries 
directament afectats.

Espai delimitat pel Passeig Mollerussa, carrer Sèquia Madriguera, carrer Sant Adrià, carrer Arbeca, al barri de Bon 
Pastor.

Tractament i qualificació de l'espai públic de nova creació, incloent el sistema viari bàsic (carrers i voreres) i les àrees 
destinades a parcs i jardins, segons planejament vigent. Inclosa també la dotació dels serveis indispensables 
d'urbanització (clavegueram, instal.lació elèctrica, gas, telefonia, ...)

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Ciutadans i ciutadanes de Barcelona

Beneficiaris

Objectius 
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CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS 
PROGRAMA 1.1. URBANITZACIÓ EIXOS CÍVICS
ACTUACIÓ 1.1.2. Urbanització del c/ de les Cresques

Proveir nous espais tipus boulevard a l'àmbit.
Millorar la connectivitat entre la plaça de Mossèn Joan Cortinas i el carrer Fra Juníper Serra.

Inversió total: 2.100.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

m2 construït d'urbanització

grau d'habitabilitat aconseguit 

satisfacció dels usuaris i usuàries directament afectats.

Tram del carrer comprès entre els carrers Fra Juníper Serra i Passeig d'Enric Sanchís, al barri de Bon Pastor.

Eliminació de l'aparcament en superfície, incorporació de noves franges verdes, aportació d'enllumenat i mobiliari urbà

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Distrcite de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona

Usuaris i usuàries directament afectats. Ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

2013

 

 

       



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS 
PROGRAMA 1.1. URBANITZACIÓ EIXOS CÍVICS
ACTUACIÓ 1.1.3. Urbanització del c/ Flix

Dotar el carrer de les condicions mínimes d'habitabilitat com a element integrat dins la trama viària secundària del barr

Inversió total: 220.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

m2 construït d'urbanització

grau d'habitabilitat aconseguit 

satisfacció dels usuaris i usuàries directament afectats.

Carrer Flix entre els carrers Estadella i carrer de les Cresques, al barri de Bon Pastor.

Ampliació de voreres, aportació d'enllumenat i mobiliari urbà.

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Distrcite de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona

Usuaris i usuàries directament afectats. Ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

2012, 2013
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CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS 
PROGRAMA 1.1. URBANITZACIÓ EIXOS CÍVICS
ACTUACIÓ 1.1.4. Urbanització del c/ Orrius

Inversió total: 170.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

m2 construït d'urbanització

grau d'habitabilitat aconseguit 

satisfacció dels usuaris i usuàries directament afectats.

Generar la nova secció de carrer capaç de ser allargable quan s'executi el planejament, tot potenciant la connexió 
amb el carrer d'Enric Sanchís.

Dotar el carrer de les condicions mínimes d'habitabilitat com a element integrat dins la trama viària secundària del 
barri, especialment tractant-se d'un cul de sac.

Descripció 

Distrcite de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona

Usuaris i usuàries directament afectats. Ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

2012, 2013

Carrer Òrrius des del seu entroncament amb el carrer Llinars del Vallès, al barri de Bon Pastor.

Ampliació de voreres, aportació d'enllumenat i mobiliari urbà.

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

 

 

 

    



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS 
PROGRAMA 1.1. URBANITZACIÓ EIXOS CÍVICS
ACTUACIÓ 1.1.5. Urbanització del c/ Foc Follet

Consolidar i millorar la secció preexistents en el tram comprès entre els carrers La Formiga i Flix.
Implantar la nova secció ques es derivarà de l'aplicació del traçat del planejament.
Millorar la connectivitat transversal del sistema viari secundari a l'interior del barri.

Inversió total: 250.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

m2 construït d'urbanització

grau d'habitabilitat aconseguit 

satisfacció dels usuaris i usuàries directament afectats.

Carrer Foc Follet entre el carrer La Formiga i el carrer Llinars del Vallès al barri de Bon Pastor.

Ampliació de voreres, aportació d'enllumenat i mobiliari urbà.

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Distrcite de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona

Usuaris i usuàries directament afectats. Ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

2012, 2013

 

 

 

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS 
PROGRAMA 1.1. URBANITZACIÓ EIXOS CÍVICS
ACTUACIÓ 1.1.6. Arrenjament c/ Tucuman

Millorar la connectivitat transversal del sistema viari principal de l'àrea.
Facilitar la connectivitat i articulació entre el Polígon industrial del Besós i el barri Baró de Viver.

Inversió total: 250.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

m2 construït d'urbanització

grau d'habitabilitat aconseguit 

satisfacció dels usuaris i usuàries directament afectats.

Descripció 

Distrcite de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona

Usuaris i usuàries directament afectats. Ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

2012, 2013

Carrer Tucumán, entre el carrer de la ciutat de Asunción i el Passeig de Guayaquil al barri de Barño de Viver.

Ampliació de voreres, aportació d'enllumenat i mobiliari urbà.

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

 

 

 

    



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS 
PROGRAMA 1.1. URBANITZACIÓ EIXOS CÍVICS
ACTUACIÓ 1.1.7. Passeig Santa Coloma

Inversió total: 2.000.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

m2 construït d'urbanització

grau d'habitabilitat aconseguit 

satisfacció dels usuaris i usuàries directament afectats.

Descripció 

Bagursa.

Usuaris i usuàries directament afectats. Ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

2012, 2013

Remodelació de la secció del passeig, prioritzant el vianant i pacificant el trànsit.

Adequació i acord amb el tractament del límit o talús costat nus de la Trinitat.

Millorar i enriquir l'activitat i experimentació de la zona porxada de l'edificació costat baró de Viver.

Urbanització integral de l'àmbit incloent ampliació de voreres, implementació d'enllumenat,

Passeig de Santa Coloma entre el carrer de la ciutat de la Asunción i l'entroncament amb el pont de connexió amb 
Santa Coloma de Gramenet.

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

 

 

 

    



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS 
PROGRAMA 1.1. URBANITZACIÓ EIXOS CÍVICS
ACTUACIÓ 1.1.8. Pacificació c/ Ciutat Asunción 

Millorar i potenciar la connectivitat entre els barris de Bon Pastor i Baró de Viver.
Adequar la xarxa bàsica de vials principals de l'àmbit en sentit nord-sud.
Urbanitzar l'espai públic de frontera entre l'àmbit d'estudi i l'àrea d'influència de Sagrera.

Inversió total: 200.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

ml construït de carril bici.

grau de compatibilitat dels diferents fluxes.

grau d'afluència dels usuaris i usuàries del carril bici.

Carrer de la cuitat de Asunción entre l'avinguda de Santa Coloma i el carrer Fra Juníper.

Incorporació del carril bici, segregat en aquell tram que sigui possible, incloent senyalització vertical, horitzontal i 
semaforització.

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Distrcite de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona

Usuaris i usuàries directament afectats. Ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

2010

 

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS 
PROGRAMA 1.1. URBANITZACIÓ EIXOS CÍVICS

ACTUACIÓ
1.1.9. Millora de la xarxa de clavegueram dels carrers de Baró de Viver 
(Clariana i Campins)

Adequació de les xarxes de servei per a garantir-ne uns mínims de qualitat en estricte compliment de la normativa.

Inversió total: 200.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

ml renovat de xarxa de clavegueram.

garantia de conducció adequada d'aigües negres i de correcte escorriment de les aigües pluvials.

Descripció 

Medi Ambient, Ajuntament de Barcelona

Usuaris i usuàries directament afectats. Ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

2012, 2013

Àmbits dels carrers Clariana i Campins en en el tram comprès entre els carrers de la ciutat de Asunción i Tiana.

Renovació de la xarxa de clavegueram incloent  traçat principal, brancals de connexió i embornals (diàmetres, pendent

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

 

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS 
PROGRAMA 1.2. COL·LOCACIÓ D'ARBRAT
ACTUACIÓ 1.2.1. Carrer Llinars del Vallès

Millora de les condicions mediambientals del carrer.

Inversió total: 675.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Nombre d'arbres plantats.

Nombre d'arbres plantats.

Descripció 

Medi Ambient, Ajuntament de Barcelona

Usuaris i usuàries directament afectats. Ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

2012, 2013

Carrer Llinars del Vallès entre el carrer de Sant Adrià i el carrer de Santander, al barri de Bon Pastor.

Plantació d'arbrat segons prescripions tècniques de Parcs i Jardins (condicionant l'ampliació de voreres, aportació 
d'enllumenat i mobiliari urbà).

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

 

 

 

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS 
PROGRAMA 1.2. COL·LOCACIÓ D'ARBRAT
ACTUACIÓ 1.2.2. Carrer de l' Estadella

Millora de les condicions mediambientals del carrer.

Inversió total: 200.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Nombre d'arbres plantats.

Nombre d'arbres plantats.

Carrer de l'Estadella en el tram comprès entre el carrer de la Formiga i Llinars del Vallès, al barri de Bon Pastor.

Plantació d'arbrat segons prescripions tècniques de Parcs i Jardins.

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Medi Ambient, Ajuntament de Barcelona

Usuaris i usuàries directament afectats. Ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

2012, 2013

 

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS 
PROGRAMA 1.3. DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
ACTUACIÓ 1.3.1. Plaça de Mossèn Joan Cortinas

Conquerir un espai residual de dimensió i escala mitjana

Articular apropiadament l'encontre del límit de l'edificació amb la infraestructura del carrer de Santander
Proveir a l'àmbit un lloc qualificat per a la relació i integració entre els ciutadans i ciutadanes

Inversió total: 200.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

m2 reurbanitzats i recondicionats de plaça

grau de satisfacció dels veïns i veïnes de l'entorn immedait i del barri.
afluència d'usuaris i usuàries

Plaça de Mossèn Joan Cortinas, entre els carrers Santander, Llinars del Vallès, Passseig d'Enric Sanchís i carrer 
Cresques.

Requalificació i adequació de l'espai públic de la plaça de Mossèn Joan Cortinas al barri de Bon Pastor.

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Medi Ambient, Ajuntament de Barcelona

Usuaris i usuàries directament afectats. Ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

2011

Integrar i donar continuïtat a la plaça amb el sistema de viaris locals (carrers Llinars del Vallès, Passseig d'Enric Sanchís
i carrer Cresques) i amb els espais verds adjacents

 

 

 

 

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS 
PROGRAMA 1.3. DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
ACTUACIÓ 1.3.2. Espai Santander / Llinars del Vallès / Estadella

Conquerir un espai residual fragmentat entre edificacions

Articular apropiadament l'encontre entre edificis d'habitatges plurifamiliars i l'espai de relació deixat entre ells
Proveir a l'àmbit edificat un lloc qualificat per a la relació i integració entre els ciutadans i ciutadanes

Inversió total: 600.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

m2 urbanitzats dels espais intersticials

grau de satisfacció dels veïns i veïnes de l'entorn immedait i del barri.
afluència d'usuaris i usuàries

Organisme o àrea responsable

Distrcite de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona

Indicadors de realització

Indicadors de resultat / impacte

2012, 2013

Espais intersticials compresos a la illa entre els carrers Santander, Llinars del Vallès i Estadella al barri de Bon Pastor.

Requalificació i adequació dels espais intersticials compresos a la illa entre els carrers Santander, Llinars del Vallès i 
Estadella

Descripció 

Integrar i donar continuïtat a la plaça amb el sistema de viaris locals (carrers Llinars del Vallès i Estadella) i amb els 
espais verds adjacents

Beneficiaris

Usuaris i usuàries directament afectats

Emplaçament de l'actuació

Objectius 

Dotació econòmica prevista

Calendari de desplegament

 

 

 

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS 
PROGRAMA 1.3. DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
ACTUACIÓ 1.3.3. Espai Sant Adrià / Llinars del Vallès / Estadella

Conquerir un espai residual entre edificacions

Articular apropiadament l'encontre entre edificis d'habitatges plurifamiliars i l'espai de relació deixat entre ells
Articular apropiadament la formació d'espai urbà lliure llindant el carrer Sant Adrià
Proveir a l'àmbit edificat un lloc qualificat per a la relació i integració entre els ciutadans i ciutadanes

Inversió total: 200.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

m2 urbanitzats dels espais intersticials

grau de satisfacció dels veïns i veïnes de l'entorn immedait i del barri.
afluència d'usuaris i usuàries

Organisme o àrea responsable

Distrcite de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona

Indicadors de realització

Indicadors de resultat / impacte

2012, 2013

Espais intersticials compresos a la illa entre els carrers Estadella, Llinars del Vallès, Sant Adrià, Arbeca-Santander al 
barri de Bon Pastor.

Requalificació i adequació dels espais intersticials compresos a la illa entre els carrers Estadella, Llinars del Vallès, 
Sant Adrià, Arbeca-Santander.

Descripció 

Integrar i donar continuïtat a la plaça amb el sistema de viaris locals (carrers Llinars del Vallès, Sant Adrià i Arbeca) i 
amb els espais verds adjacents

Beneficiaris

Usuaris i usuàries directament afectats. Ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

Emplaçament de l'actuació

Objectius 

Dotació econòmica prevista

Calendari de desplegament

 

 

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS 
PROGRAMA 1.3. DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
ACTUACIÓ 1.3.4. Zona Verda Tucuman / Quito

Dotar al barri de Baró de Viver d'una entrada en el seu límit més septentrional.
Conquerir una peça de gran escala per al barri de Baró de Viver a partir de l'adequació d'un espai públic no aprofitat. 
Definir un mecanisme d'articulació entre el Polígon del Besós i el barri del Baró de Viver
Complertar la illa compresa entre els carrers Quito/ciutat d'Asunción/Caracas/Tucumán: zona verda al costat d'equipam

Inversió total: 750.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

m2 d'espai públic reurbanitzat

grau de satisfacció dels veïns i veïnes de l'entorn immedait i del barri.
afluència d'usuaris i usuàries

Espai públic adjacent al carrer Tucumán en cantonada amb el carrer Caracas i llindant amb el carrer de Quito.

Adequació i requalificació d'un espai verd inexistent en un solar d'ús divers no consolidat.

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Medi Ambient, Ajuntament de Barcelona

Usuaris i usuàries directament afectats. Ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

2012, 2013

 

 

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS 
PROGRAMA 1.3. DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
ACTUACIÓ 1.3.5. Zona Verda Beat Domènec Savio

Perllongar la secció del carrer Beat Domènec Savio fins al carrer Tucumán
Ajudar a definir un mecanisme d'articulació entre el Polígon del Besós i el barri del Baró de Viver

Complertar la illa compresa entre els carrers Quito/ciutat d'Asunción/Caracas/Tucumán: zona verda al costat d'equipam

Inversió total: 160.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

m2 d'espai públic reurbanitzat

grau de satisfacció dels veïns i veïnes de l'entorn immedait i del barri.
afluència d'usuaris i usuàries

Complertar la zona verda projectada entre els carrers Tucumán, Quito i Caracas

Descripció 

Medi Ambient, Ajuntament de Barcelona

Usuaris i usuàries directament afectats. Ciutadans i ciutadanes de Barcelona.

2012, 2013

Espai públic adjacent al carrer Tucumán i com a continaució del carrer Beat Domènec Savio al barri de Baró de Viver

Adequació i requalificació d'una franja d'espai verd inexistent en un solar d'ús divers no consolidat.

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

 

 

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS 
PROGRAMA 1.3. DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS
ACTUACIÓ 1.3.6. Plaça de Baró de Viver

Requalificar l'espai verd ja existent a l'interior d'illa

Inversió total: 1.275.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

m2 d'espai públic reurbanitzat

grau de satisfacció dels veïns i veïnes de l'entorn immedait i del barri.
afluència d'usuaris i usuàries

Espai públic interior de la illa d'habitatges compresa entre els carrers Ciutat de Asunción, Passeig de Santa Coloma, 
Campins i Tiana al barri de Baró de Viver

Millora de la dotació d'espais verds a l'espai d'interior d'illa

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Distrcite de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona

Usuaris i usuàries directament afectats

2010, 2011

 

 

 

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 2 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENTS DELS ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS 

ACTUACIÓ
2.1. Rehabilitació dels elements comuns dels edificis, incloent la part interior 
dels edificis del Pg. Santa Coloma

Inversió total: 675.000 €
Fons Barris: 50 %
Altres fonts: 50 %

Partides d'obra executades segons demanda definida en la priorització del conjunt de tasques planificades.

Millora de la imatge urbana
% de la població local beneficiària de les millores
Informes tècnics expedits per facultatiu responsable com a document fefaent de la millora de l'actuació executada.

Descripció 

BAGURSA

Veïns i veïnes dels edificis residencials de promoció privada.

2011, 2012, 2013

Acondicionar (millorar, substituir, reparar) els esmentats elements a fi efecte d'actualitzar-los en compliment de 
normativa, així com també adequar-los per a sotmetre´ls al seu correcte manteniment en previsió de futures 
patologies. D'aquesta manera es pretèn aconseguir una millora del nivell d'habitabilitat dels elements i els espais 
comuns dels edificis (amb especial atenció a l'envolvent tèrmica i estanca i als defectes mecànics).

Finques privades que demanen la subvenció

Rehabilitació d'elements comuns dels edificis residencials de promoció privada (aigua, llum, façanes, cobertes, etc.)

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

 

 

CAMP 2 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENTS DELS ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS 
ACTUACIÓ 2.2. Instal·lació i manteniment d’ascensors

Garantir l'equitat per a persones amb problemas de mobilitat reduïda

Inversió total: 150.000 €
Fons Barris: 50 %
Altres fonts: 50 %

Partides d'obra executades segons demanda definida en la priorització del conjunt de tasques planificades.

% de la població local beneficiària de les millores
Informes tècnics expedits per facultatiu responsable com a document fefaent de la millora de l'actuació executada.

Finques privades que demanen la subvenció

Subvenció per la implantació de ascensors mitjançant un projecte de execució així com també el manteniment del 
mateixos 

Veïns i veïnes dels edificis residencials de promoció privada.

2011, 2012, 2013

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

BAGURSA

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 2 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENTS DELS ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS 
ACTUACIÓ 2.3. Adequació de l'aïllament tèrmic als edificis en compliment del CTE

Inversió total: 150.000 €
Fons Barris: 50 %
Altres fonts: 50 %

Partides d'obra executades segons demanda definida en la priorització del conjunt de tasques planificades.

% de la població local beneficiària de les millores
Informes sobre la reducció del consum, eliminació de patologíes relacionades amb condensacions 
provocades per la mancança de aïllament térmic.

Descripció 

Distrcite de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona

Veïns i veïnes dels edificis residencials de promoció privada.

2011, 2012, 2013

Millorar les condicions de utilització i servei dels edificis d'habitatges per complir amb les condicions esteblertes pel 
CTE, en concret la millora de les condicions de aïllament térmic amb la consecuent redució del consum energétic.

Finques privades que demanen la subvenció

Subvenció per la implantació de ascensors mitjançant un projecte d'execució així com també el manteniment del 
mateixos 

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 
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CAMP 3 PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS D'ÚS COL·LECTIU
ACTUACIÓ 3.1. Millora instal·lacions esportives Llosa del Bon Pastor

Inversió total: 200.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Nivells d'utilizació de la Llosa.

Index de satisfacció dels usuaris 

Nùmero de usuaris de l'equipament 

Activitats realitzades al equipament

% de la població local beneficiària de les millores

Partides d'obra executades segons demanda definida en la priorització del conjunt de tasques planificades.

Llosa de Bon Pastor

Establir uns ciriteris programàtics esportius adients a les necessitats dels habitants del barri. 

Veïns i veïnes de tot l'àmbit

2012, 2013

Activar iniciatives esportives que generin actividat d'oci i salut a la gent del barri a més d'amortitzar l'existència de 
l'equipament, actualment amb baixos nivells d'utilització. 

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Distrcite de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona

 

 

 

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 3 PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS D'ÚS COL·LECTIU
ACTUACIÓ 3.2. Millora Casal Gent Gran Bon Pastor

Inversió total: 100.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Partides d'obra executades segons demanda definida en la priorització del conjunt de tasques planificades.

Reducció del consum energétic i reducció de costos de manteniment
Index de satisfacció dels usuaris 
Nùmero de usuaris de l'equipament 
Activitats realitzades al equipament

% de la població local beneficiària de les millores

Descripció 

Distrcite de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona

Usuaris i usuàries del Casal per a la gent gran  de Bon Pastor, i per extensió ciutadans i ciutadanes del barri.

2012, 2013

Copar les reclamacions de millora de l'equipament per part de la població que utilitza el Casal. 

Equipament situat al Carre Mollerusa amb el Carrer Adrall.

Millora de les instal·lacions de l'edifici a nivell d'infrastructura.

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 3 PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS D'ÚS COL·LECTIU
ACTUACIÓ 3.3. Construcció del Centre Cívic Baró de Viver i Casals Gent Gran

Aportar nous equipaments al barri a nivell cultural, comunitàri, relacionals i esportius.

Inversió total: 1.800.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Partides d'obra executades segons demanda definida en la priorització del conjunt de tasques planificades

% de la població local beneficiària de les millores

Activitats realitzades al equipament

Index de satisfacció dels usuaris 

Nùmero de usuaris de l'equipament 

Descripció 

Distrcite de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona

Usuaris i usuàries del futur Centre Cìvic, i per extensió ciutadans i ciutadanes del barri.

2012, 2013

Equipament situat entre els carrer Ferrán Junoy, Tucuman i Ciutat d'Asunción

Edifici de nova construcció que disposará de tots els equipaments habituals dels Centres Cìvics. 

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

 

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 3 PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS D'ÚS COL·LECTIU
ACTUACIÓ 3.4. Adaptació física de la llera del riu Besòs a nous usos.

Recuperar els espais d'oci i lleure de la llera del riu Besòs pels dos barris.

Inversió total: 100.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Partides d'obra executades segons demanda definida en la priorització del conjunt de tasques planificades.

Programa d'activitats d'oci que donen support als aspectes de seguretat als usuaris.

% de la població local beneficiària de les millores

Llera del riu Besòs,  just al costat oriental de l'àmbit delimitat. 

Millorar les possibilitats d'utilització de la llera del riu Besòs com a nou espai de convivència, lleure i oci. Millorar els 
accesos petonals actuals generant noves condicions de seguretat dels usuaris mitjançant la creació d'un circuit per 
vianants continu sense espais "cul de sac".

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Distrcite de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona

Veïns i veïnes de tot l'àmbit

2012, 2013

 

 

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 3 PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS D'ÚS COL·LECTIU 

ACTUACIÓ 3.5. Reforma del Centre Cívic del Bon Pastor 
    

Emplaçament de l'actuació 

Al xamfrà  entre els Carrers Foc Follet i el carrer Flix. 

Descripció  

Rehabilitació integral del edifici amb la consolidació de l'entorn i els accesos. 

Objectius  
Dotar el barri amb un equipament en condicions adients per poder desenvolupar les activitats pròpies d'un centre cívic i 
donar resposta a les necessitats de les associacions i entitats del barri.  

    

Beneficiaris 

Veïns i veïnes de tot l'àmbit 

Dotació econòmica prevista 
Inversió total: 600.000 € 

Fons Barris: 50 %   

Ajuntament: 50 %   
    

Calendari de desplegament 

2012, 2013 

Organisme o àrea responsable 

Distrcite de Sant Andreu, Ajuntament de Barcelona 

Indicadors de realització 

Partides d'obra executades segons demanda definida en la priorització del conjunt de tasques planificades. 

Programa d'activitats d'oci que donen support als aspectes de seguretat als usuaris. 

    

Indicadors de resultat / impacte 

% de la població local beneficiària de les millores 

Activitats realitzades al equipament 

Index de satisfacció dels usuaris  

Nùmero de usuaris de l'equipament  

    

 

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 3 PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS D'ÚS COL·LECTIU

ACTUACIÓ
3.6. Impulsar el planejament per aconseguir un equipament de centralitat al 
barri (Casa Verònica)

Recuperar i donar un nou ús a un edifici amb una identitat pròpia al barri 

Inversió total: 50.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Considerar la existència d'aquet equipament en el planejament.

% de la població local beneficiària de les millores

Descripció 

Urbanisme. Ajuntament de Barcelona.

Veïns i veïnes.

2012, 2013

Al xamfrà entre els Carrers Enric Sanchís i el Carrer Foc Follet.

Recuperar l'edifici com a nou centre cultural i comunitari del barri.  Establir noves activitats conjunatment amb el Centre Cívic de 
Bon Pastor situat just a la vora.

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

 

 

 

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 4 INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS
ACTUACIÓ 4.1. Instal·lació de cablejat i altres sistemes 

Millorar les condicons del cablejat als edificis privats

Inversió total: 100.000 €
Fons Barris: 50 %
Altres fonts: 50 %

Partides d'obra executades segons demanda definida en la priorització del conjunt de tasques planificades.

% de la població local beneficiària de les millores.

Finques privades que demanen la subvenció

Obres necesàries per actualitzar i millorar les condicions de les instal·lacions als edificis 

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

BAGURSA

Veïns i veïnes dels edificis residencials beneficiats

2011, 2012, 2013

 

CAMP 4 INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS
ACTUACIÓ 4.2. Programa per la unificació d’antenes de TV

Inversió total: 150.000 €
Fons Barris: 50 %
Altres fonts: 50 %

Partides d'obra executades segons demanda definida en la priorització del conjunt de tasques planificades.

% de la població local beneficiària de les millores.

Descripció 

BAGURSA

Veïns i veïnes dels edificis residencials beneficiats

2011, 2012, 2013

Eliminar la diversistat d'antenes actual.

Finques privades que demanen la subvenció

Eliminar l'excés d'antenes de televisió en molts dels edificis de l'àmbit

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 4 INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS
ACTUACIÓ 4.3. Instal·lació de porters electrònics

Millorar els serveis existents en els edificis.

Millorar la qualitat de vida i seguretat dels habitants dels edificis

Inversió total: 150.000 €
Fons Barris: 50 %
Altres fonts: 50 %

Partides d'obra executades segons demanda definida en la priorització del conjunt de tasques planificades.

% de la població local beneficiària de les millores.

Finques privades que demanen la subvenció

Condicionar, millorar i aportar l'adequada comunicació i seguretat interior-exterior dels edifics d'habitatges.

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

BAGURSA

Veïns i veïnes dels edificis residencials afectats.

2011, 2012, 2013

 

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 5 FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
ACTUACIÓ 5.1. Substitució de lluminàries i equips de baix consum

Reducció dels consums energètics a la xarxa pública de enllumenat

Inversió total: 50.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Partides d'obra executades segons demanda definida en la priorització del conjunt de tasques planificades.

Reducció del consum elèctric i despeses en el manteniment.

Descripció 

Districte Sant Andreu. Ajuntament de Barcelona.

Tota la població de l'àmbit

2010

En tot l'àmbit de Bon Pastor - Baró de Viver

Substitució de lluminàries i dels equips de baix consum a la xarxa viaria

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

 

 

CAMP 5 FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
ACTUACIÓ 5.2. Instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques a edificis municipals

Reduir el consum energètic

Inversió total: 100.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Partides d'obra executades segons demanda definida en la priorització del conjunt de tasques planificades.

Reducció del consum energétic

Edifics públics situats dintre de l'àmbit Bon pastor - barò de Viver que demanin la subvenció

Implantar plaques fotovoltaiques als edificis per reduir els consums energètics dels mateixos

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona.

Tota la població de l'àmbit

2012, 2013

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 5 FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
ACTUACIÓ 5.3. Promoure una gestió estalviadora del consum d'aigua

Reduïr el consum de l'aigüa al barri

Inversió total: 50.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Partides d'obra executades segons demanda definida en la priorització del conjunt de tasques planificades.

Reducció del consum d'aigüa

Generació del comsum reponsable del aigüa.

Tot l'àmbit de Bon Pastor - Baró de Viver

Fer de l’aigua i del riu Besòs un dels elements de cohesió de l’àmbit. Aquesta actuació s’emmarca dintre una de les 
estratègies del projecte integral que consisteix en promocionar la llera del Besòs com un nou espai de lleure, descans i
relació pels residents de l’àmbit.  Fomentar l’estalvi en el consum d’aigua a nivell domèstic i a nivell de barri. 
Promoure activitats, taules, xerrades, festes i trobades en col·laboració amb les escoles i amb les diferents entitats 
dels barris per tal de conscienciar sobre l’ús adequat d’aquest recurs escàs. 

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Medi Ambient. Ajuntament de Barcelona.

Tota la població de l'àmbit

2012, 2013

 

 



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 5 FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ
ACTUACIÓ 5.4. Estudi de viabilitat del cobriment de la Ronda Litoral  

Inversió total: 150.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Realització de l'estudi

Viabilitat de l'estudi 

Descripció 

Districte Sant Andreu. Ajuntament de Barcelona.

Tota la població de l'àmbit

2012, 2013

Connectar el barri amb la llera del riu, disposar d'una gran parc sobre el cobriment,  eliminar les afeccions que genera 
la circulació viaria sobre el barri i suavitzar l'impacte que aquesta infrastructura té sobre l'entor.

Franja de la Ronda Litoral limítrofe amb el barri.

Realització d'un estudi de viabilitat del cobriment de la Ronda Litoral que permeti la conexió del barri amb el riu i 
aporti una continuïtat amb  els barris de Santa Coloma de Gramanet

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

 

 

 

      



PROJECTE D’INTERVENCIÓ INTEGRAL BON PASTOR – BARÓ DE VIVER. DISTRICTE DE SANT ANDREU. BARCELONA 

 

 

CAMP 6 EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS

PROGRAMA
6.1. ESPAIS PER ACOLLIR ACTIVITAT D'ASSOCIACIONS DE DONES PER FOMENTAR 
L'EQUITAT DE GÈNERE

ACTUACIÓ 6.1.3. Programes d’interculturalitat mitjançant les dones

5. Estudiar possibles vies per donar suport a la inserció laboral d'aquestes dones, incloent-hi la de l'autoocupació.

Inversió total: 100.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Nombre  d'activitats, de tallers, de xerrades, de conferències implementades al llarg de l'any

Activitats complementàries que fomentin la relació entre aquestes dones. 

Activitats complementàries que posin aquestes dones en relació amb altres i amb la població en general

% de dones immigrades beneficiades / total dones immigrades

% de dones beneficiades segons nacionalitat

En els diferents equipaments i espais públics i comunitaris de l'àmbit de Bon Pastor - Baró de Viver.

Actualment, el 22% de la població del Bon Pastor i el 7% de la de Baró de Viver és d'orígen extracomunitari. En molts 
casos, és població que acaba d'arribar a l'àmbit i mostra una manca d'integració respecte la vida social i comunitària dels 
barris. Després d'un període on és l'home qui s'instal·la al nostre país, al cap d'un cert temps es produeix l'arribada de la 
seva dona amb la familia. Per tant, és cada cop més significatiu el nombre de dones nouvingudes que habiten actualment 
al barri. Es produeixen situacions que requereixen de suport, informació i atenció específica en diferents àmbits. Per això 
es planteja programar sessions periódiques d'acollida i informació adreçades a les dones immigrades, xerrades 
monogràfiques sobre determinats aspectes (alimentació, salut, educació, sistema de serveis socials...) i l'organització 
d'activitats complementàries, cursos i tallers al llarg de tot l'any, prioritzant l'aprenentatge de les dues llengues oficials a 
Catalunya

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Serveis Personals i Serveis Socials, Districte de Sant Andreu

Dones dels diferents col·lectius de població nouvinguda  dels barris de Bon Pastor i Baró de Viver

2010, 2011, 2012 i 2013

3. Proposar eines educatives a l'abast d'aquestes dones, per tal de facilitar'ls-hi l'aprenentatge del castellà i el català i el 
coneixement sociocultural

2. Generar espais d'acollida i relació adreçats principalment a dones nouvingudes, per ajudar a evitar les situacions de 
"reclusió domèstica" i de segregació social

1. Oferir informació i assessorament periòdica als diferents col.lectius de dones immigrades , per garantir una bona 
utilització dels recursos disponibles.

4. Fomentar la presència de les dones nouvingudes a l'àmbit públic, potenciant la seva participacipació activa en el teixit 
social i associatiu

 

CAMP 6 EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS

PROGRAMA
6.1. ESPAIS PER ACOLLIR ACTIVITAT D'ASSOCIACIONS DE DONES PER FOMENTAR 
L'EQUITAT DE GÈNERE

ACTUACIÓ
6.1.4. Espais d'activitats extraescolars per fomentar la integració de la dona 
treballadora (Horari Fora Escola)

2. Definir els espais i les activitats i tallers que es portaran a terme 
3. Realitzar un seguiment socioeducatiu dels infants en col·laboració amb les famílies beneficiades
4. Potenciar les activitats ja existents al territori

Inversió total: 100.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Nombre de families beneficiades pel programa

Nombre de nens que participen en les activitats definides

Nombre de tallers i cursos que es porten a terme

% de families que es beneficien d'aquesta actuació

% de nenes beneficiats / total nens dels barris

Dones treballadores i els seus fills dels barris de Bon Pastor i Baró de Viver

2010, 2011, 2012 i 2013

1. Identificar i detectar a través de els entitats, associacions i escoles dels barris aquelles families que puguin ser 
beneficiàries d'aquestes actuacions.

En tot l'àmbit del Bon Pastor - Baró de Viver (CEIPs del territori / Centre Cívics / Equipament Públics)

La incapacitat d'integrar la vida laboral amb la vida familiar és un dels fenòmens socials actuals més freqüents en el 
col·lectiu femení. Aquest programa d'actuació proposa un seguit d'activitats extraescolars per tal de reconciliar aquesta 
disfunció que moltes dones treballadores experimenten avui en dia. 

5. Difondre a les famílies la importancia que te per als nensi nenes que gaudeixin d'aquest horari i que tingui un contingut 
educatiu

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Serveis Personals i Serveis Socials, Districte de Sant Andreu
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CAMP 6 EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS

PROGRAMA
6.1. ESPAIS PER ACOLLIR ACTIVITAT D'ASSOCIACIONS DE DONES PER FOMENTAR 
L'EQUITAT DE GÈNERE

ACTUACIÓ 6.1.1. Programes de mediació comunitària

Inversió total: 200.000 €
Fons Barris: 50%
Ajuntament: 50 %

Nº d'activitats, de tallers, de xerrades, de conferències implementades al llarg de l'any

Activitats complementàries que fomentin la relació entre aquestes dones. 

Activitats complementàries que posin aquestes dones en relació amb altres i amb la població en general

% de conflictes mediats 

% de conflctes solucionats

En els diferents equipaments i espais públics i comunitaris de l'àmbit de Bon Pastor - Baró de Viver.

Emplaçament de l'actuació

Objectius 

En la diagnosi es detecten determinats conflictes entre les diferents comunitats dels barris. Tot i ser conflictes poc 
habituals i concentrats en l'espai i el temps, poden posar en perill la cohesió social de la població. Arrel del Pla Comunitari 
de Baró de Viver i la constitució de la Comissió de civisme impulsada per un grup de dones del barri (Dones cíviques de 
Baró de Viver), es pretén donar suport a aquesta experiència i manera de treballar fent-la, també extensiva al barri de Bon 
Pastor.

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Descripció 

Serveis Personals i Serveis Socials, Districte de Sant Andreu

Dones dels diferents col·lectius de població dels barris de Bon Pastor i Baró de Viver

2010, 2011, 2012 i 2013

1. Constituïr un grup de treball compost per dones per tal de detectar i identificar els diferents problemes de convivència 
i civisme localitzat dintre l'àmbit

3. Establir un nou espai de diàleg entre dones dels dos barris per tal de cohesionar social i comunitariament l'àmbit 

2. Proposar actuacions per tal d'intentar solucionar aquests problemes implicant-hi als diferents actors i a la resta de la 
població

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

 

CAMP 6 EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS

PROGRAMA
6.1. ESPAIS PER ACOLLIR ACTIVITAT D'ASSOCIACIONS DE DONES PER FOMENTAR 
L'EQUITAT DE GÈNERE

2.  Potenciar i dinamitzar noves activitat i canals de comunicació entre els residents de les Cases Barates

Inversió total: 100.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Nombre de dones adherides al programa 

Nombre  d'activitats, de tallers, de xerrades, de conferències implementades al llarg de l'any

Activitats complementàries que fomentin la relació entre aquestes dones. 

Nombre de families integrades

Nombre de conflictes resolts / nombre de conflictes previs

6.1.2. Programes d'acompanyament social en el traspàs de les Cases BaratesACTUACIÓ

1. Continuar amb els programes que es venen portant a terme des del Patronat Municipal de l'Habitatge i el Districte de 
Sant Andreu

Sector de les Cases Barates del barri de Bon Pastor

El Pla de Remodelació de les Cases Barates al Bon Pastor endegat anys enrere suposa un canvi de la fisonomia del barri i la
remodelació total d'un sector del barri. A més, pels residents d'aquestes cases de planta baixa suposa un canvi radical de 
vida al tenir que anar a viure a un bloc de pisos després d'haver estat tota la vida visquen en habitacles de planta baixa. És
innegable la millora de la qualitat de vida que aquest traspàs suposa pels seus residents, però aquest procés ha d'anar 
acompanyat  d'un programa d'ajuda i adaptació social que es ve portant a terme des del Patronat Municipal de l'Habitatge 
i el Districte de Sant Andreu. Des del PII es proposa continuar amb la tasca desenvolupada des del Patronat però 
potenciant el paper de la dona com a eix estructurador de les noves llars. 

Emplaçament de l'actuació

Objectius 

Descripció 

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Serveis Social del Districte de Sant Andreu i el Patronat Municipal de l'Habitatge.

2010, 2011, 2012 i 2013

3. Potenciar el paper de les dones com a eix principal en aquest procés de traspás, establint-hi nous canals de 
comunicació i seguiment

Les famílies i en especial les dones residents a les Cases Barates del Bon Pastor

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris
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CAMP 6 EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS

PROGRAMA
6.2. ESPAIS PER ACOLLIR ACTIVITATS FORMATIVES DESTINADES A DONES AMB 
UN BAIX NIVELL EDUCATIU

ACTUACIÓ 6.2.1 Programes d’inserció laboral i recursos ocupacionals. 

2. Endegar  programes i curses d'inserció laboral destinats a aquest grup de població 

Inversió total: 200.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Nombre de programes i cursos endegats.

Nombre de participants d'aquests cursos. 

Nombre de professions que s'ensenyen en els cursos

% de població femenina que hi participa / total població femenina en edat activa

% de població femenina que hi participa / total població femenina aturada

Nombre de participants que acaben aconseguint feina novament

En els diferents equipaments i espais públics i comunitaris de l'àmbit de Bon Pastor - Baró de Viver.

Un dels problemes detectats en la diagnosi i amb major incidència social sobre l'àmbit de Bon Pastor - Baró de Viver és la 
poca inserció laboral de la seva població resident. L’elevada taxa d’atur registrada actualment fa preveure un augment 
dels problemes socials sinó s’actua urgentment sobre aquells col•lectius més dèbils de la població com ara els joves, els 
homes majors de 45 anys o els immigrants. Un d'aquests col·lectius amb major dificultat a l'hora d'entrar al mercat laboral
en època de crisi són les dones. 

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

3. Cooperar amb d'altres administracions, entitats i programes de naturalesa similar per tal de crear noves sinèrgies i 
arribar al major nombre de població femenina amb problemàtiques d'inserció laboral possible

1. Identificar, detectar i classificar les diferents problemàtiques i perfils del col·lectiu de dones treballadores de l'àmbit

Descripció 

Serveis Personals i Serveis Socials, Districte de Sant Andreu

Totes les dones de l'àmbit Bon Pastor - Baró de Viver

2010, 2011, 2012 i 2013

Es proposa un programa que pot desenvolupar funcions d'insercció laboral per dones residents a l'àmbit i ajudar, alhora, a 
persones amb problemes de mobilitat. El projecte "Puja'm - Baixa'm" s'adreça a aquelles persones majors de 65 anys que, 
per patir una mobilitat reduïda i/o viure en llars amb carències d'accessibilitat, no poden sortir de la seva llar.  A partir 
d'estudis dels Centres d'Atenció Primària es calcula al voltant de 300 persones les que no poden sortir de casa.  
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CAMP 7 PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA
PROGRAMA 7.1. PROGRAMES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURÍSTICA

ACTUACIÓ
7.1.1. Projecte de dinamització i senyalització d’itineraris en espais cívics i 
d'ús esportius

1.  Identificar i catalogar els diferents espais cívics i d'ús esportiu de l'àmbit i detectar-ne les problemàtiques més significat
2. Establir un pla de senyalització i dinamització d'aquests espais destinat a determinats col·lectius de l'àmbit.
3. Corresponsabilitzar i comptar amb la participació de la comunitat i les associacions i entitats veïnals en tot aquest procé

Inversió total: 150.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Nombre de reunions celebrades (Grups de Treball, reunions amb entitats i associacions, etc…)

Nombre d'espais i instal·lacions senyalades i dinamitzades 

Nombre d'activitats, tallers, festes, etc… celebrades en aquests espais

Increment del nombre d'usuaris 

% d'espais i instal·lacions dinamitzades / total instal·lacions del barri

% d'associacions i entitats del barri que han participat en l'actuació

En tot l'àmbit del Bon Pastor - Baró de Viver

Tal i com s'ha detectat en la diagnosi del PII, l'àmbit de Bon Pastor - Baró de Viver careix d'una dinamització adequada de 
molts dels seus espais cívics i d'ús esportius. La deixadesa i mal ús d'aquests espais fa que molta de la població resident no 
els acabi utilitzant. Un clar exemple son les instal·lacions esportives ubicades en la llosa que cobreix la Ronda del litoral 
que han estat pràcticament abandonades en el seu ús.  Un dels col·lectius més perjudicats són els joves ja que no poden 
utilitzar aquests equipaments. 

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Serveis Personals del Districte de Sant Andreu 

Tota la població de l'àmbit de Bon Pastor - Baró de Viver, en especial el col·lectiu de joves. 

2010, 2011, 2012, 2013

 

 

CAMP 7 PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA
PROGRAMA 7.1. PROGRAMES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURÍSTICA

ACTUACIÓ 7.1.2. Pla de dinamització comercial 

Inversió total:
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Nombre d'activitats realitzades des del teixit comercial

Nombre de locals adherits a les campanyes de promoció i cohesió

Increment de les vendes dels locals comercials

Increment del nombre de clients

Descripció 

Servei de Promoció Econòmica del Districte de Sant Andreu

Comerciants dels barris del Bon Pastor i Baró de Viver

2010, 2011, 2012, 2013

1. Implementar un pla de dinamització comercial ambdos barris, tot millorant les polítiques comercials que actualment 
estant sent implementades.
2. Identificar i actuar sobre les problematiques i deficiències del teixit comercial dels barris mitjançant una diagnosi 
comercial prèvia 
3. Cohesionar, estructurar i potenciar les dues associacions comercials del Bon Pastor: l'Associació de comerciants i 
l'Associació de venedors del mercat; establint linies d'actuació i estratègies de dinamització conjuntes. 
4. Donar suport a les actuacions que es porten a terme des de la Comissió de Comerciants del Pla Comunitari de Baró de 
Viver i establir noves línies d'actuació i de dinamització.

Teixit comercial del Bon Pastor i Baró de Viver

El teixit econòmic de l’àmbit de Bon Pastor – Baró de Viver és molt variat, caracteritzat per concentrar situacions i 
realitats molt diverses. Un d'ells és  el teixit comercial el qual està experimentant dinàmiques de diferent naturalesa i que
estan tenint uns efectes negatius en el seu desenvolupament econòmic. Mentre que el Bon Pastor disposa d’una oferta 
comercial força diversa però poc estructurada, el barri de Baró de Viver no ha acabat de consolidar una oferta comercial 
suficient i part del veïnatge es veu obligat a desplaçar-se fora del barri per a realitzar la compra. Aquesta actuació 
proposa un pla de dinamització sobre el teixit comercial de l'àmbit per tal de solucionar aquestes problemàtiques.

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 
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CAMP 7 PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA
PROGRAMA 7.1. PROGRAMES DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I TURÍSTICA

ACTUACIÓ 7.1.3. Estudi de viabilitat d'adequació de l'entorn del c/ Caracas com a eix cívic 

1. Realització d'un estudi de viabilitat d'adequació de l'entron del c/ Caracas com a nou eix cívic de l'ambit

Inversió total:
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Realització de l'estudi

Viabilitat de la proposta

Entorn del c/ Caracas

Aquest estudi pretén ser el primer pas per tal d'aconseguir que el c/ Caracas esdevingui un eix cívic de connexió entre els 
dos barris i millorar així la integració del polígon industrial dintre l'àmbit delimitat. 

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Descripció 

Serveis Tècnics i Urbanisme. Districte de Sant Andreu

Tota la població de l'àmbit de Bon Pastor - Baró de Viver

2012, 2013

 

 

 

 

 

CAMP 7 PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA
PROGRAMA 7.2. PROGRAMES DE FOMENT DE LA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL

ACTUACIÓ 7.2.1. Programa de dinamització d'infants i joves

2. Reforçar l'acció social preventiva de caire grupal i comunitari en el territori.
3. Prevenir actituds i conductes de risc entre els adolescents i joves del barri.
4. Potenciar la relació intergeneracional en espais públics i institucionals.
5. Afavorir la convivència intercultural en l'espai públic i entre joves provinents de diferents cultures.

7. Potenciar i afavorir noves associacions i entitats destinades al col·lectiu jove de l'àmbit

Objectius 

Descripció 

1. Enfortir la intervenció sòcioeducativa al carrer en el marc dels serveris socials d'atenció primària, aportant elements de 
millora a la pràctica sòcioeducativa gestionada des dels centres.

8. Dissenyar i dinamitzar tallers, cursos i altres activitats destinades als joves i adolescents de l'àmbit per tal evitar la poca 
integració social d'aquest col·lectiu  respecte la vida comunitària del barri

9. Configuració d'un punt d'informació físic i / o virtual amb totes els activitats, tallers, cursos, etc… que es portin a terme 
dintre d'aquesta actuació 

Es proposa, també, portar a terme projectes que ja s'estan portant a terme en d'altres barris beneficiats amb les ajudes 
de la Llei de Barris.:

1) El Programa d'activitat física extraescolar per escolars de primària preveu l'obesitat i l'excés de pes infantil a través de 
l'esport amb l'objectiu de reduir el sedentarisme en nens/es de primària. El programa consisteix en oferir classes 
d'activitat física extraescolar amb monitor als patis de les escoles de l'àmbit durant dos dies a la setmana. Aquest 
programa es podria complementar amb l'actuació 6.1.4 Horari fora escola.

2) Programa de marxa fent esport: prevenció del consum de substàncies en adolescents. El programa "De Marxa Fent 
Esport" per a la promoció de l'esport i prevenció de conductes de risc de alumnes de 4ar s'ofereix als IES de l'àmbit per 
realitzar l'activitat física als poliesportius municipals.  

6. Dotació i dinamització d'equipaments i espais destinats als joves i adolescents que contemplin la introducció del 
col·lectiu en el mon del treball

En tot l'àmbit del Bon Pastor - Baró de Viver

Un dels col·lectius de població de l'àmbit delimitat que concentra majors problemàtiques és el col·lectiu de joves.  
Maulauradament, l'aïllament de l'àmbit respecte la ciutat i els municipis que l'envolten i la falta de serveis i equipaments 
formatius, de lleure i oci orientats a aquest grup de població, provoca que molts joves de l'àmbit mostrin una falta 
d'integració respecte la comunitat. És necessaria, per tant, una intervenció sòcioeducativa al medi obert, a partir de la 
identificació i anàlisi de les problemàtiques i necessitats dels adolescents i joves del territori. En coordinació amb la xarxa
de serveis del territori, organitzar activitats i tallers per a aquest sector de població, orientats a la resolució de les 
problemàtiques detectades. També cal donar suport a les poques associacions de joves que existeixen als barris 
actualment, així com continuar amb les experiències que es venen donant des de fa anys amb un cert grau d'exit. 
Experiències com per exemple el Punt d'Informació Juvenil "Chavos Nevo" (Joves d'Avui) impulsada per la Fundación 
Secretariado Gitano del Districte de Sant Andreu. Aquesta actuació es considera com una de les estratègiques dintre el PII.

Emplaçament de l'actuació
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Inversió total: 500000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Presència continuada al barri d'una parella d'educadors de carrer, en diferents franges horàries

Coordinació amb l'equip de serveis socials d'atenció primària i altres serveis de proximitat adreçats a joves i adolescents

Oferta d'activitats i tallers específiques adreçades a la població diana

Implicació dels joves i adolescents en la dinàmica comunitària del barri

Nombre de tallers, cursets, activitats, etc… realitzades en el marc d'aquesta actuació 

Nombre de casos detectats i contactats

Nombre de casos en seguiment sòcioeducatiu 

Nombre de casos connectats amb la xarxa de recursos ordinaris

Nombre de coordinacions realitzades amb els serveis de la zona

Nombre d'actes del barri als quals han participat 

Joves i infants de tot l'àmbit de Bon Pastor - Baró de Viver

Beneficiaris

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Serveis Personals del Districte de Sant Andreu 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Dotació econòmica prevista

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMP 7 PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA
PROGRAMA 7.2. PROGRAMES DE FOMENT DE LA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL

ACTUACIÓ
7.2.2. Programa de dinamització i creació de les associacions i entitats dels 
barris, en especial d'aquells col·lectius de població nouvinguda i precarietat 
social

1. Potenciar la democràcia participativa.
2. Fomentar l'associacionisme i les xarxes ciutadanes (d'acollida , de suport social, d'aprenentatge...).
3. Transformar les relacions i reforçar la cohesió social i el sentiment de pertinença al barri.
4. Afavorir la corresponsabilització social.
5. Integrar els col·lectius de nouvinguts i d'altres grups de la població amb precarietat social
6. Contribuir a millorar la qualitat de vida als dos barris

Inversió total: 100.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Funcionament de les comissions de treball i el grup comunitari 

Nombre de reunions, tallers del treball, etc… celebrats

Nombre d'entitats i col.lectius que participen i donen suport al procés
Nombre de projectes i accions duts a terme
Nombre de noves associacions i entitats creades

% d'associacions i entitats involucrades en l'actuació

Augment del nombre i perfil de persones, entitats i serveis que s'impliquen en el procés

Augment de la diversitat de perfils i col.lectius que s'incorporen al procés

Millora de la percepció general sobre el barri

En tot l'àmbit del Bon Pastor - Baró de Viver

Suport a la gestió del procés comunitari, i a la realització dels projectes i actuacions que es desprenen dels diferents 
espais de treball i participació del Pla de Desenvolupament Comunitari de Baró de Viver i de les activitats portades a 
terme per les diferents entitats i associacions de veïns del Bon Pastor.  Aconseguir representació en la xarxa comunitària 
d’aquells col•lectius de la població que encara no hi són representats, en especial la població nouvinguda i altres 
col•lectius que mostren un alt grau de precarietat social. 

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Serveis Personals del Districte de Sant Andreu 

Tota la població de l'àmbit del Bon Pastor - Baró de Viver

2010, 2011, 2012, 2013
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CAMP 7 PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA
PROGRAMA 7.2. PROGRAMES DE FOMENT DE LA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL

ACTUACIÓ 7.2.3. Programa de mediació veïnal amb la població gitana i d’altres col·lectius. 

1. Detectar i identificar les diferents pràctiques problemàtiques que originen aquests conflictes

Inversió total: 100.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Nombre de reunions celebrades (Grups de Treball, reunions amb entitats i associacions, etc…)

Nombre d'entitats i associacions que participen en el programa de mediació 

% de conflictes solucionats / conflicies existents

Augment de la diversitat de perfils i col.lectius que s'incorporen al procés

Millora de la percepció general sobre el barri

En tot l'àmbit del Bon Pastor - Baró de Viver

Un del conflictes existent a l'àmbit són els friccions entre la comunitat d'ètnia gitana i la resta de la població. Bona part 
d'aquests conflictes deriven d'una falta de comunicació entre els diferents grups de població del barris: la pràctica de 
determinades activitats relacionades amb les pràctiques religioses o els costums de relació social  i d'ús de l'espai públic 
provoquen conflictes sobre els quals cal actuar.  

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Serveis Personals del Districte de Sant Andreu 

Tota la població de l'àmbit del Bon Pastor - Baró de Viver

2010, 2011, 2012, 2013

mediació

3. Definir activitats, xerrades, cursos, etc… de participació conjunta dels diferents col·lectius per tal de cohesionar el 
teixit comunitari de l'àmbit i acabar trobant solucions pels diferents conflictes existents. 

 

CAMP 7 PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA
PROGRAMA 7.2. PROGRAMES DE FOMENT DE LA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL

ACTUACIÓ 7.2.4. Creació d’horts urbans

1. Delimitar les zones del barri per on poder portar a terme la ceració d'horts urbans.

3. Celebrar xerrades, activitats i festes per tal d'informar a la resta de població dels barris. 

Inversió total: 100.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Número d'horts urbans creats dintre l'àmbit

Superficie total cultivada

Número de persones involucrades en l'actuació

Número d'entitats i associacions que participen en l'actuació

Increment del nombre d'horts urbans a l'àmbit 

Increment del nombre de persones involucrades en l'actuació

Tota la població de l'àmbit del Bon Pastor - Baró de Viver, en especial la gent gran

2012, 2013

2. Assignar a determinades persones o grups de persones la responsabilitat de cuidar d'aquests horts amb el suport de les 
diverses entitats i associacions veïnals de l'àmbit.

En tot l'àmbit del Bon Pastor - Baró de Viver

L'elevat percentatge de zones verdes encara per executar, sobretot si es parla del barri del Bon Pastor, i el signifcatiu 
nombre d'espais d'ús públic que cal dinamitzar, obren la possibilitat de crear horts urbans a l'àmbit dels quals 
s'encarreguin de portar a terme determinats col·lectius de la població dels barris, com ara la gent gran. Aquesta actuació 
pretén, per una banda, consolidar una nova activitat de lleure i, per altra, sensibilitzar i potenciar una visió sostenible del 
territori a la població resident. La ceració d'horts urbans ja ha estat provada en d'altre barris amb projectes integrals amb 
un resultats força bons. 

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Serveis Personals del Districte de Sant Andreu en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya
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CAMP 7 PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA
PROGRAMA 7.2. PROGRAMES DE FOMENT DE LA INTEGRACIÓ SOCIAL I CULTURAL

ACTUACIÓ
7.2.5. Programes d’inserció laboral vinculats a professions amb futur, adreçats 
a les grans bosses d’atur dels barris.

2. Endegar  programes i curses d'inserció laboral destinats a aquests grups de població 

Inversió total: 100.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Nombre de programes i cursos endegats.

Nombre de participants d'aquests cursos. 

Nombre de professions que s'ensenyen en els cursos

% de població que hi participa / total població en edat activa

% de població que hi participa / total població aturada

Nombre de participants que acaben aconseguint feina novament

Per definir

Un dels problemes detectats en la diagnosi i amb major incidència social sobre l'àmbit de Bon Pastor - Baró de Viver és la 
poca inserció laboral de la seva població resident. L’elevada taxa d’atur registrada actualment fa preveure un augment 
dels problemes socials sinó s’actua urgentment sobre aquells col•lectius més dèbils de la població com ara joves sense 
estudis, amb baix nivell de formació,  homes majors de 45 anys, dones i immigrants, que seran els primers en rebre les 
conseqüències de la recessió econòmica actual. Tot i això, aquesta situació de precarietat i inestabilitat laboral que 
existeix als dos barris és estructural i es deguda a un conjunt d’elements de caire social i econòmic que condicionen la 
capacitat d’adaptació de la població resident a les dinàmiques del mercat laboral. Aquesta actuació pretén establir nous 
espais de capacitació laboral per tots aquests col·lectius diana.

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Serveis Personals, Promoció Econòmica  del Districte de Sant Andreu en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de 
Catalunya

Tota la població de l'àmbit del Bon Pastor - Baró de Viver, en especial aquells terballadors sense feina

2010, 2011, 2012, 2013

1. Identificar, detectar i classificar les diferents problemàtiques i perfils de la població resident treballadora, enfocant 
especialment aquells sectors de la població més dèbils

3. Cooperar amb d'altres administracions, programes i entitats de naturalesa similar per tal de crear noves sinèrgies i 
arribar al major nombre de població possible

 

CAMP 7 PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA
PROGRAMA 7.3. PROGRAMES DE PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ

ACTUACIÓ 7.3.1 . Creació de l'Oficina de Barris

1. Fer el seguiment i facilitar la gestió i execució de les actuacions previstes en el marc del projecte.

4. Gestionar la vessant econòmico-financera del projecte i la seva justificació en el marc normatiu de la Llei de Barris.

Inversió total: 200.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Compliment de les previsions de les actuacions i despesses del projecte integral

Compliment de les previsions de les actuacions i despesses del projecte integral

Descripció 

Districte de Sant Andreu

Tota la població de l'àmbit Bon Pastor - Baró de Viver

2010, 2011, 2012, 2013

2. Garantir que el projecte es duu a terme amb una visió integral, i que la seva execució es fa a partir del treball transversal 
de les diverses àrees del districte.
3.  Potenciar els fluxos d’informació i afavorir la coordinació entre l’ens gestor i l’equip tècnic implicat en l’execució del 
projecte.

Per definir encara. O bé en un dels equipaments ja existents als barris o en un dels nous equipaments que es crearan als 
pisos de nova construcció del Pla de Remodelació de les Cases Barates. 

Es proposa la creació d'una oficina tècnica que tindrà com a objectius coordinar, gestionar, dinamitzar i garantir el
desenvolupament i implementació del Projecte d'Intervenció Integral. Es planteja l'adequació d'un espai de treball i 
trobada que aculli tots els processos que es duguin a terme i que s'han de tractar de manera transversal. Aquest espai de 
treball haurà de centralitzar els serveis tècnics dels diferents agents implicats, tant a nivell urbanístic com social i ser la 
plataforma des d'on articular la participació ciutadana.

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 
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CAMP 7 PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA
PROGRAMA 7.3. PROGRAMES DE PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ

ACTUACIÓ
7.3.2. Promoció de la participació ciutadana al projecte integral per part de la 
població resident a través dels Grups de Treball pel Barri

1. Identificació, diagnosi i valoració  de les diverses experiències participatives que s'estan portant a terme dintre l'àmbit.

Inversió total: 100.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Nombre de Grups de Treball cosntituïts

Nombre de reunions dels Grups de Treball

Nombre de decisions consensuades perls Grups de Treball

Nombre d'entitats i associacions de l'àmbit que hi participen 

Nombre de persones a títol individual que hi participen

Nombre d'actuacions modificades o proposades 

En els diferents equipaments i espais públics i comunitaris de l'àmbit de Bon Pastor - Baró de Viver.

La participació en el PII de la ciutadania i el teixit associatiu del barri no només és limita a una fase prèvia d’aprovació de 
continguts i objectius. El Districte de Sant Andreu, aprofitant l’experiència adquirida durant aquests darrers anys amb la 
implementació del PII de Trinitat Vella i coneixedor de la necessitat d’integrar la comunitat en la gestió, preposició i 
seguiment d’un pla integral, pretén establir un esquema de cooperació entre l’àmbit públic i ciutadà a través de diverses 
comissions bilaterals i grups de treball. L’esquema de cooperació que es proposa s’adapta a totes aquelles experiències i 
dinàmiques que es donen actualment al territori i que són valorades positivament des dels diferents serveis del Districte. 
A part del plenari de Barris i la  Comissió Directiva, es configuren les Comissions dels Grups de Treball pel Barri les quals 
seran espais de reflexió on es definiran les línies d’actuació orientades a col•lectius específics de la població de l’àmbit o 
a  determinats elements estructurals del barri.

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Districte de Sant Andreu

Tota la població de l'àmbit Bon Pastor - Baró de Viver

2009, 2010, 2011, 2012, 2013

2. Definir aquelles actuacions que necessiten la formulació d'un Grup de Treball específic per tal d'implementar-ne les 
propostes i millorar-ne els resultats.
3. Definir l'estructura d'aquestes comissions de treball i constituir-ne els seus participants i el funcionament.

5. Dinamitzar els Grups de Treball i assolir un compromís amb la presa de decisions  

4.Involucrar a tot el teixit associatiu de l'àmbit i a persones a títol individual. 
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CAMP 8 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
PROGRAMA 8.1. ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

ACTUACIÓ 8.1.1. Millora de l’accés al Metro de Baró de Viver

Accedir amb seguretat a l'estació i evitar riscos.

Garantir l'accesibilitat a tots els usuaris.

Inversió total: 150.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Partides d'obra executades segons demanda definida en la priorització del conjunt de tasques planificades.

Entorns segurs i accessibles

Índex de satisfacció dels usuaris 

Número d'usuaris de l'equipament 

Accès al metro L1 a la parada de Baró de Viver

Incrementar les condicions de seguretat per accedir a l'estació millorant l'entorn urbá i suprimint les barreres 
arquitectòniques

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Districte Sant Andreu. Ajuntament de Barcelona.

Usuaris del Metro

2012, 2013

 

CAMP 8 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
PROGRAMA 8.1. ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

ACTUACIÓ 8.1.2. Millora de l’accessibilitat del Centre Cívic del Bon Pastor

Possibilitar i millorar l'accés a l'equipament i aprofitar millor els seus epais d'ús

Inversió total: 250.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Partides d'obra executades segons demanda definida en la priorització del conjunt de tasques planificades.

Entorns segurs i accessibles

Índex de satisfacció dels usuaris 

Número d'usuaris de l'equipament 

Descripció 

Districte Sant Andreu. Ajuntament de Barcelona.

Població de tot l'àmbit , en especial els utilitaris del centre

2012, 2013

Entorns del Centre Civíc Bon Pastor

Actuació complementària a la 3.1.3. Adequar els diferents accessos exteriors al Centre Cívic del Bon Pastor així com 
realitzar un seguit d'accions de millora de l'accessibilitat i aprofitament dels patis exteriors de l'equipament

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 
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CAMP 8 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
PROGRAMA 8.1. ELIMINACIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES

ACTUACIÓ
8.1.3. Estudis de viabilitat per la integració de les infrastructures del Nús de 
la Trinitat amb el sòl

Reduïr les condicions de hostilitat que genera la presència del nus en el entron urbà inmediat.

Inversió total: 200.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Partides d'obra executades segons demanda definida en la priorització del conjunt de tasques planificades.

Millora de les condicions acústiques del entorn

Índex de satisfacció dels veïns

Millora de l'accessibilitat al Parc

Descripció 

Districte Sant Andreu. Ajuntament de Barcelona.

Veïns i veïnes i per extensió població en general.

2012, 2013

Al Nus de la Trinitat

Millores paisatgístiques de la infrastructura del Nus de la Trinitat possibilitant-ne l'ús per part de la població de 
l'àmbit. Millorar també les condiciones acústiques i d'accessibilitat al Parc.

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 
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CAMP 8 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
PROGRAMA 8.2. AMPLIACIÓ DE VORERES, GUALS I PASSOS

ACTUACIÓ 8.2.1. Adequació dels passos de vianants

Millorar les condicions de accessibilitat per a vianants

Inversió total: 200.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Partides d'obra executades segons demanda definida en la priorització del conjunt de tasques planificades.

Millora de l'accessibilitat a l'espai urbà

Encreuaments peatonals ubicats dintre l'àmbit

Implantació de passos a nivell per vianants

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 

Descripció 

Districte Sant Andreu. Ajuntament de Barcelona.

Veïns i veïnes i per extensió població en general.

2012

 

 

CAMP 8 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES
PROGRAMA 8.2. AMPLIACIÓ DE VORERES, GUALS I PASSOS

ACTUACIÓ 8.2.2. Estudi de viabilitat per la implementació de passeres sobre el riu Besòs

Inversió total: 150.000 €
Fons Barris: 50 %
Ajuntament: 50 %

Realització de l'estudi

Viabilitat del projecte.

Descripció 

Districte Sant Andreu. Ajuntament de Barcelona.

Veïns i veïnes de l'àmbit i per extensió tota la població en general.

2012, 2013

Augmentar les relacions amb els barris de Santa Coloma de Gramanet, cohesionant el riu com a nou espai lúdic i com a
element integrador.

Llera del riu Besòs

Estudi per la implantació de passeres d'encreuaments sobre el riu Besòs

Emplaçament de l'actuació

Indicadors de resultat / impacte

Indicadors de realització

Organisme o àrea responsable

Calendari de desplegament

Dotació econòmica prevista

Beneficiaris

Objectius 
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C. PROPOSTA D’ACTUACIÓ. MEMÒRIA   

C1 ESTRATÈGIA I PRIORITATS 

C2 MECANISMES DE GESTIÓ DE LA PROPOSTA D’ACTUACIÓ 

C3 REVISIÓ DELS RESULTATS DE L’ACTUACIÓ 

C4 VALORACIÓ DELS REQUERIMENTS DE CONTINUÏTAT I MANTENIMENT  

C5 CALENDARI DE DESPLEGAMENT DEL PROJECTE  

C6 ASPECTES ECONÒMICS 

C7 COOPERACIÓ 

C8 ALTRES INTERVENCIONS PÚBLIQUES EN EL MATEIX ÀMBIT D’ACTUACIÓ  

C9 DETALL DE LES ACTUACIONS CONCRETES 

 

 

CG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 

 

CAMP 1 MILLORA DEL ESPAI PÙBLIC I DELS ESPAIS VERDS 

 1. URBANITZACIÓ DELS EIXOS CÌVICS 

  1. URBANITZACIÓ DE LES CASES BARATES 

  2. URBANITZACIÓ DEL CARRER CRESQUES/URBANITZACIÓ DEL CARRER FLIX/URBANITZACIÓ DEL CARRER   
  ORRIUS/URBANITZACIÓ DEL CARRER FOC FOLLET 

  3. ARRENJAMETN DEL CARRER TUCUMAN 

  4. PASSEIG DE SANTA COLOMA 

  5. PACIFICACIÓ DEL CARRER CIUTAT ASUNCIÓN 

  6. MILLORA DE LA XARXA DE CLAVEGRAM DEL CARRERS CLARIANA CAMPINS 

 2. COL·LOCACIÓ D’ARBRAT 

  1. CARRER LLINARS DEL VALLÉS+CARRER DE L’ESTADELLA 

 3. DOTACIÓ DE ESPAIS VERDS 

  1. PLAÇA DE MOSSEN JOAN CORTINES+ESPAI SANTANDER/LLINARS DEL VALLÈS/ESTADELLA+ESPAI SANT   
  ADRIÀ/LLINARS DEL VALLÈS/ESTADELLA 

  2. ZONA VERDA TUCUMAN/QUITO+ZONA VERDA BEAT DOMÈNEC SAVIO+PLAÇA BARÓ DE VIVER 

CAMP 3 PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS D’US COL·LECTIU 

  1. MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES LLOSA DEL BON PASTOR+MILLORA CASAL GENT GRAN   
  BON PASTOR+CONSTRUCCIÓ DEL CENTRE CÍVIC BARO DE VIVER I CASAL DE LA GENT GRAN+ADPTACIÓ   
  FÍSICA DE LA LLERA DEL RIU BESOS A NOUS USOS 

  2. REFORMA DEL CENTRE CÍVIC BON PASTOR+IMPULSAR PLANEJAMENT PER ACONSEGUIR UN    
  EQUIPAMENT DE CENTRALITAT AL BARRI (CASA VERÓNICA) 

CAMP 5 FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 

  1. ESTUDI DE VIABILITAT DEL COBRIMENT DE LA RONDA LITORAL 

CAMP 8 ACCESIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

1. ELIMINACIÓ DE BARREERES ARQUITECTÒNIQUES 

  1. MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DEL CENTREE CÍVIC DEL BON PASTOR+ESTUDI DE VIABILITAT PER LA  
  INTEGRACIÓ DE LES INFRAESTRUCTURES DE LA TRINITAT AMB EL SÒL 

 

 

DG. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
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DQ. QUADRES RESUM   

QR1 QUADRE RESUM ACTUACIONS 

QR2 QUADRE RESUM CALENDARI DESPLEGAMENT 

QR3 CRONOGRAMA I DESPLEGAMENT ACTUACIONS 

 

DC. DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA 

 

DC1. TAULA D’INDICADORS DESAGREGATS PER BARRIS 

DC2. ANNEX FOTOGRÀFIC 

DC3.  PLA COMUNITÀRI DE BARÓ DE VIVER 

DC4.  PLA DE FUTUR DE BON PASTOR 
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PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ÀMBIT BON PASTOR - BARÓ DE VIVER. DISTRICTE SANT ANDREU
QR1. QUADRE RESUM ACTUACIONS (I)
Camp 1 : Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds.

1.1 Urbanització eixos cívics.
1.1.1. Urbanització de les Cases Barates 1.050.000 0 1.050.000 2.100.000
1.1.2. Urbanització del c/ de les Cresques 1.050.000 0 1.050.000 2.100.000
1.1.3. Urbanització del c/ de Flix 110.000 0 110.000 220.000
1.1.4. Urbanització del c/ Orrius 85.000 0 85.000 170.000
1.1.5. Urbanització del c/ Foc Follet 125.000 0 125.000 250.000
1.1.6. Arranjament c/ Tucuman 125.000 0 125.000 250.000
1.1.7. Passeig de Santa Coloma 1.000.000 0 1.000.000 2.000.000
1.1.8. Pacificació c/ Ciutat d'Asunción 100.000 0 100.000 200.000
1.1.9. Millora de la xarxa de  clavegueram dels carrers de Baró de Viver (Clariana i Campins) 100.000 0 100.000 200.000

1.2 Col·locació d’arbrat
1.2.1. Carrer Llinars del Vallès 337.500 0 337.500 675.000
1.2.2. Carrer de l' Estadella 100.000 0 100.000 200.000

1.3 Dotació d’espais verds
1.3.1. Plaça de Mossèn Joan Cortinas 100.000 0 100.000 200.000
1.3.2. Espai Santander / Llinars del Vallès / Estadella 300.000 0 300.000 600.000
1.3.3. Espai Sant Adrià / Llinars del Vallès / Estadella 100.000 0 100.000 200.000
1.3.4. Zona Verda Tucuman / Quito 375.000 0 375.000 750.000
1.3.5. Zona Verda Beat Domènec Savio 80.000 0 80.000 160.000
1.3.6. Plaça de Baró de Viver 637.500 0 637.500 1.275.000
TOTAL CAMP 1 5.775.000 0 5.775.000 11.550.000

Camp 2 : Rehabilitació dels elements comuns dels edificis.
2.1. Rehabilitació dels elements comuns dels edificis, incloent la part interior dels edificis del Pg. Santa Coloma 0 675.000 675.000 1.350.000
2.2. Instal·lació i manteniment d’ascensors 0 75.000 75.000 150.000
2.3. Adequació de l'aïllament tèrmic als edificis en compliment del CTE 0 75.000 75.000 150.000
TOTAL CAMP 2 0 825.000 825.000 1.650.000

Camp 3 : Provisió d’equipaments d’ús col·lectiu
3.1. Millora instal·lacions esportives Llosa del Bon Pastor 100.000 0 100.000 200.000
3.2. Millora Casal Gent Gran Bon Pastor 50.000 0 50.000 100.000
3.3. Construcció del Centre Cívic Baró de Viver i Casals Gent Gran 900.000 0 900.000 1.800.000
3.4. Adaptació física de la llera del riu Besòs a nous usos. 50.000 0 50.000 100.000
3.5. Reforma del Centre Cívic del Bon Pastor 300.000 0 300.000 600.000
3.6. Impulsar el planejament per aconseguir un equipament de centralitat al barri (Casa Verònica) 25.000 0 25.000 50.000
TOTAL CAMP 3 1.425.000 0 1.425.000 2.850.000

Camp 4: Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.
4.1. Instal·lació de cablejat o altres sistemes 0 50.000 50.000 100.000
4.2. Programa per la unificació d’antenes de TV 0 75.000 75.000 150.000
4.3. Instal·lació de porters electrònics 0 50.000 50.000 100.000
TOTAL CAMP 4 0 175.000 175.000 350.000

Aportacions percentuals segons dades del Quadre de desplegament del PII de Bon Pastor - Barò de Viver 45,0 5,0 50,0 100

AJUNTAMENT DE 
BARCELONA

ALTRES
FONS DE 
BARRIS

TOTAL
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PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ÀMBIT BON PASTOR - BARÓ DE VIVER. DISTRICTE SANT ANDREU
QR1. QUADRE RESUM ACTUACIONS (II)
Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà.

5.1. Substitució de lluminàries i equips de baix consum 25.000 0 25.000 50.000
5.2. Instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques a edificis municipals 50.000 0 50.000 100.000
5.3. Promoure una gestió estalviadora del consum d'aigua 25.000 0 25.000 50.000
5.4. Estudi de viabilitat del cobriment de la Ronda Litoral  75.000 0 75.000 150.000
TOTAL CAMP 5 175.000 0 175.000 350.000

Camp 6 : Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.
6.1 Espais per acollir activitats d’associacions de dones per fomentar l’equitat de gènere.

6.1.1. Programes de mediació comunitària 100.000 0 100.000 200.000
6.1.2. Programes d'acompanyament en el traspàs de les Cases Barates 50.000 0 50.000 100.000
6.1.3. Programes d’interculturalitat mitjançant les dones. 50.000 0 50.000 100.000
6.1.4. Espais d'activitats extraescolars per fomentar la integració de la dona treballadora 50.000 0 50.000 100.000

6.2 Espais per acollir activitats formatives destinades a dones amb un baix nivell educatiu.
6.2.1 Programes d’inserció laboral i recursos ocupacionals. 100.000 0 100.000 200.000
TOTAL CAMP 6 350.000 0 350.000 700.000

Camp 7: Programes per a la millora social, urbanística i econòmica.
7.1. Programes de promoció econòmica i turística.

7.1.1. Projecte de dinamització i senyalització d’itineraris en espais cívics i d'ús esportius 75.000 0 75.000 150.000
7.1.2. Pla de dinamització comercial 50.000 0 50.000 100.000
7.1.3. Estudi de viabilitat d'adequació de l'entorn del c/ Caracas com a eix cívic 75.000 0 75.000 150.000

7.2 Programes de foment de la integració social i cultural.
7.2.1. Programa de dinamització d'infants i joves 250.000 0 250.000 500.000
7.2.2. Programa de dinamització i creació de les associacions i entitats dels barris, en especial d'aquells col·lectius de població nouvinguda i precarietat social 50.000 0 50.000 100.000
7.2.3. Programa de mediació veïnal amb la població gitana i d’altres col·lectius. 50.000 0 50.000 100.000
7.2.4. Creació d’horts urbans 50.000 0 50.000 100.000
7.2.5. Programes d’inserció laboral vinculats a professions amb futur, adreçats a les grans bosses d’atur dels barris. 50.000 0 50.000 100.000

7.3 Programa de participació i comunicació

7.3.1 . Creació de l'Oficina de Barris 100.000 0 100.000 200.000
7.3.2. Promoció de la participació ciutadana al projecte integral per part de la població resident a través dels Grups de Treball pel Barri 50.000 0 50.000 100.000
TOTAL CAMP 7 800.000 0 800.000 1.600.000

Camp 8: Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques.

 8.1.1 Millora de l’accés al Metro de Baró de Viver 75.000 0 75.000 150.000
8.1.2 Millora de l’accessibilitat del Centre Cívic del Bon Pastor. 125.000 0 125.000 250.000
8.1.3. Estudis de viabilitat per la integració de les infrastructures del Nús de la Trinitat amb el sòl 100.000 0 100.000 200.000

8.2 Ampliació de voreres, guals i passos de vianants.
8.2.1. Adequació dels passos de vianants. 100.000 0 100.000 200.000
8.2.2. Estudi de viabilitat per la implementació de passeres sobre el riu Besòs 75.000 0 75.000 150.000
TOTAL CAMP 8 475.000 0 475.000 950.000

TOTAL FONTS DE FINANÇAMENT (2009 - 2013) 9.000.000 1.000.000 10.000.000 20.000.000
TOTAL PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL 20.000.000

Aportacions percentuals segons dades del Quadre de desplegament del PII de Bon Pastor - Barò de Viver 45,0 5,0 50,0 100
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BARCELONA ALTRES
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BARRIS

TOTAL
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PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ÀMBIT BON PASTOR - BARÓ DE VIVER. DISTRICTE SANT ANDREU
QR2. QUADRE RESUM CALENDARI DESPLEGAMENT (I)
Camp 1 : Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds.

1.1 Urbanització eixos cívics.
1.1.1. Urbanització de les Cases Barates 440.000 0 0 1.660.000 0 2.100.000
1.1.2. Urbanització del c/ de les Cresques 0 0 0 0 2.100.000 2.100.000
1.1.3. Urbanització del c/ de Flix 0 0 0 110.000 110.000 220.000
1.1.4. Urbanització del c/ Orrius 0 0 0 85.000 85.000 170.000
1.1.5. Urbanització del c/ Foc Follet 0 0 0 125.000 125.000 250.000
1.1.6. Arranjament c/ Tucuman 0 0 0 125.000 125.000 250.000
1.1.7. Passeig de Santa Coloma 0 0 0 1.000.000 1.000.000 2.000.000
1.1.8. Pacificació c/ Ciutat d'Asunción 0 200.000 0 0 0 200.000
1.1.9. Millora de la xarxa de  clavegueram dels carrers de Baró de Viver (Clariana i Campins) 0 0 0 100.000 100.000 200.000

1.2 Col·locació d’arbrat
1.2.1. Carrer Llinars del Vallès 0 0 0 360.000 315.000 675.000
1.2.2. Carrer de l' Estadella 0 0 0 100.000 100.000 200.000

1.3 Dotació d’espais verds
1.3.1. Plaça de Mossèn Joan Cortinas 0 0 200.000 0 0 200.000
1.3.2. Espai Santander / Llinars del Vallès / Estadella 0 0 0 300.000 300.000 600.000
1.3.3. Espai Sant Adrià / Llinars del Vallès / Estadella 0 0 0 100.000 100.000 200.000
1.3.4. Zona Verda Tucuman / Quito 0 0 0 375.000 375.000 750.000
1.3.5. Zona Verda Beat Domènec Savio 0 0 0 80.000 80.000 160.000
1.3.6. Plaça de Baró de Viver 0 637.500 637.500 0 0 1.275.000
TOTAL CAMP 1 440.000 837.500 837.500 4.520.000 4.915.000 11.550.000

Camp 2 : Rehabilitació dels elements comuns dels edificis.
2.1. Rehabilitació dels elements comuns dels edificis, incloent la part interior dels edificis del Pg. Santa Coloma 0 0 337.500 506.250 506.250 1.350.000
2.2. Instal·lació i manteniment d’ascensors 0 0 37.500 56.250 56.250 150.000
2.3. Adequació de l'aïllament tèrmic als edificis en compliment del CTE 0 0 37.500 56.250 56.250 150.000
TOTAL CAMP 2 0 0 412.500 618.750 618.750 1.650.000

Camp 3 : Provisió d’equipaments d’ús col·lectiu
3.1. Millora instal·lacions esportives Llosa del Bon Pastor 0 0 0 100.000 100.000 200.000
3.2. Millora Casal Gent Gran Bon Pastor 0 0 0 50.000 50.000 100.000
3.3. Construcció del Centre Cívic Baró de Viver i Casals Gent Gran 0 0 0 900.000 900.000 1.800.000
3.4. Adaptació física de la llera del riu Besòs a nous usos. 0 0 0 50.000 50.000 100.000
3.5. Reforma del Centre Cívic del Bon Pastor 0 0 0 300.000 300.000 600.000
3.6. Impulsar el planejament per aconseguir un equipament de centralitat al barri (Casa Verònica) 0 0 0 25.000 25.000 50.000
TOTAL CAMP 3 0 0 0 1.425.000 1.425.000 2.850.000

Camp 4: Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.
4.1. Instal·lació de cablejat o altres sistemes 0 0 25.000 37.500 37.500 100.000
4.2. Programa per la unificació d’antenes de TV 0 0 37.500 56.250 56.250 150.000
4.3. Instal·lació de porters electrònics 0 0 25.000 37.500 37.500 100.000
TOTAL CAMP 4 0 0 87.500 131.250 131.250 350.000

Percentuals segons dades del Quadre de desplegament del PII de Bon Pastor - Barò de Viver 2,22 6,06 8,08 41,41 42,22 100

Percentuals anual segons Decret convocatòria Llei de Barris 2009 (Resolució PTO/832/2009, de 27 de març) 2,22 6,06 8,08 41,41 42,22 100

TOTAL (2009 - 2013)20102009 201320122011
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PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ÀMBIT BON PASTOR - BARÓ DE VIVER. DISTRICTE SANT ANDREU
QR2. QUADRE RESUM CALENDARI DESPLEGAMENT (II) 2009 2010 2011 2012 2013 TOTAL (2009 - 2013)
Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà.

5.1. Substitució de lluminàries i equips de baix consum 0 50.000 0 0 0 50.000
5.2. Instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques a edificis municipals 0 0 0 50.000 50.000 100.000
5.3. Promoure una gestió estalviadora del consum d'aigua 0 0 0 25.000 25.000 50.000
5.4. Estudi de viabilitat del cobriment de la Ronda Litoral  0 0 0 75.000 75.000 150.000
TOTAL CAMP 5 0 50.000 0 150.000 150.000 350.000

Camp 6 : Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.
6.1 Espais per acollir activitats d’associacions de dones per fomentar l’equitat de gènere.

6.1.1. Programes de mediació comunitària 0 25.000 25.000 75.000 75.000 200.000
6.1.2. Programes d'acompanyament en el traspàs de les Cases Barates 0 12.500 12.500 37.500 37.500 100.000
6.1.3. Programes d’interculturalitat mitjançant les dones. 0 12.500 12.500 37.500 37.500 100.000
6.1.4. Espais d'activitats extraescolars per fomentar la integració de la dona treballadora 0 12.500 12.500 37.500 37.500 100.000

6.2 Espais per acollir activitats formatives destinades a dones amb un baix nivell educatiu.
6.2.1 Programes d’inserció laboral i recursos ocupacionals. 0 25.000 25.000 75.000 75.000 200.000
TOTAL CAMP 6 0 87.500 87.500 262.500 262.500 700.000

Camp 7: Programes per a la millora social, urbanística i econòmica.
7.1. Programes de promoció econòmica i turística.

7.1.1. Projecte de dinamització i senyalització d’itineraris en espais cívics i d'ús esportius 0 25.000 25.000 50.000 50.000 150.000
7.1.2. Pla de dinamització comercial 0 12.500 12.500 37.500 37.500 100.000
7.1.3. Estudi de viabilitat d'adequació de l'entorn del c/ Caracas com a eix cívic 0 0 0 75.000 75.000 150.000

7.2 Programes de foment de la integració social i cultural.
7.2.1. Programa de dinamització d'infants i joves 0 132.500 82.500 160.000 125.000 500.000
7.2.2. Programa de dinamització i creació de les associacions i entitats dels barris, en especial d'aquells col·lectius de població nouvinguda i precarietat social 0 12.500 12.500 37.500 37.500 100.000
7.2.3. Programa de mediació veïnal amb la població gitana i d’altres col·lectius. 0 12.500 12.500 37.500 37.500 100.000
7.2.4. Creació d’horts urbans 0 0 0 50.000 50.000 100.000
7.2.5. Programes d’inserció laboral vinculats a professions amb futur, adreçats a les grans bosses d’atur dels barris. 0 12.500 12.500 37.500 37.500 100.000

7.3 Programa de participació i comunicació

7.3.1 . Creació de l'Oficina de Barris 0 25.000 25.000 75.000 75.000 200.000
7.3.2. Promoció de la participació ciutadana al projecte integral per part de la població resident a través dels Grups de Treball pel Barri 0 12.500 12.500 37.500 37.500 100.000
TOTAL CAMP 7 0 245.000 195.000 597.500 562.500 1.600.000

Camp 8: Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques.

 8.1.1 Millora de l’accés al Metro de Baró de Viver 0 0 0 75.000 75.000 150.000
8.1.2 Millora de l’accessibilitat del Centre Cívic del Bon Pastor. 0 0 0 125.000 125.000 250.000
8.1.3. Estudis de viabilitat per la integració de les infrastructures del Nús de la Trinitat amb el sòl 0 0 0 100.000 100.000 200.000

8.2 Ampliació de voreres, guals i passos de vianants. 0 0 0 0 0
8.2.1. Adequació dels passos de vianants. 0 0 0 200.000 0 200.000
8.2.2. Estudi de viabilitat per la implementació de passeres sobre el riu Besòs 0 0 0 75.000 75.000 150.000
TOTAL CAMP 8 0 0 0 575.000 375.000 950.000

TOTAL ANUAL (2009 - 2013) 440.000 1.220.000 1.620.000 8.280.000 8.440.000 20.000.000
TOTAL PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL 20.000.000

Percentuals segons dades del Quadre de desplegament del PII de Bon Pastor - Barò de Viver 2,22 6,06 8,08 41,41 42,22 100

Percentuals anual segons Decret convocatòria Llei de Barris 2009 (Resolució PTO/832/2009, de 27 de març) 2,22 6,06 8,08 41,41 42,22 100  
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PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ÀMBIT BON PASTOR 0 BARÓ DE VIVER. DISTRICTE SANT ANDREU
QR3. QUADRE RESUM CONOGRAMA I DESPLEGAMENT ACTUACIONS (I) Ajuntament Altres Fons de Barris TOTAL Ajuntament Altres Fons de Barris TOTAL Ajuntament Altres Fons de Barris TOTAL

Camp 1 : Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds.
1.1 Urbanització eixos cívics.

1.1.1. Urbanització de les Cases Barates 220.000 0 220.000 440.000 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2. Urbanització del c/ de les Cresques 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.3. Urbanització del c/ de Flix 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.4. Urbanització del c/ Orrius 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.5. Urbanització del c/ Foc Follet 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.6. Arranjament c/ Tucuman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.7. Passeig de Santa Coloma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.8. Pacificació c/ Ciutat d'Asunción 0 0 0 0 100.000 0 100.000 200.000 0 0 0 0
1.1.9. Millora de la xarxa de  clavegueram dels carrers de Baró de Viver (Clariana i Campins) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2 Col·locació d’arbrat
1.2.1. Carrer Llinars del Vallès 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.2.2. Carrer de l' Estadella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.3 Dotació d’espais verds
1.3.1. Plaça de Mossèn Joan Cortinas 0 0 0 0 0 0 0 0 100.000 0 100.000 200.000
1.3.2. Espai Santander / Llinars del Vallès / Estadella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.3. Espai Sant Adrià / Llinars del Vallès / Estadella 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.4. Zona Verda Tucuman / Quito 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.5. Zona Verda Beat Domènec Savio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.6. Plaça de Baró de Viver 0 0 0 0 318.750 0 318.750 637.500 318.750 0 318.750 637.500
TOTAL CAMP 1 220.000 0 220.000 440.000 418.750 0 418.750 837.500 418.750 0 418.750 837.500

Camp 2 : Rehabilitació dels elements comuns dels edificis.
2.1. Rehabilitació dels elements comuns dels edificis, incloent la part interior dels edificis del Pg. Santa Coloma 0 0 0 0 0 0 0 0 0 168.750 168.750 337.500
2.2. Instal·lació i manteniment d’ascensors 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.750 18.750 37.500
2.3. Adequació de l'aïllament tèrmic als edificis en compliment del CTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.750 18.750 37.500
TOTAL CAMP 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 206.250 206.250 412.500

Camp 3 : Provisió d’equipaments d’ús col·lectiu
3.1. Millora instal·lacions esportives Llosa del Bon Pastor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.2. Millora Casal Gent Gran Bon Pastor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.3. Construcció del Centre Cívic Baró de Viver i Casals Gent Gran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.4. Adaptació física de la llera del riu Besòs a nous usos. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.5. Reforma del Centre Cívic del Bon Pastor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.6. Impulsar el planejament per aconseguir un equipament de centralitat al barri (Casa Verònica) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CAMP 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Camp 4: Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.
4.1. Instal·lació de cablejat o altres sistemes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.500 12.500 25.000
4.2. Programa per la unificació d’antenes de TV 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.750 18.750 37.500
4.3. Instal·lació de porters electrònics 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.500 12.500 25.000
TOTAL CAMP 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43.750 43.750 87.500

Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà.
5.1. Substitució de lluminàries i equips de baix consum 0 0 0 0 25.000 25.000 50.000 0 0 0 0
5.2. Instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques a edificis municipals 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3. Promoure una gestió estalviadora del consum d'aigua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4. Estudi de viabilitat del cobriment de la Ronda Litoral  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CAMP 5 0 0 0 0 25.000 0 25.000 50.000 0 0 0 0

Camp 6 : Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.
6.1 Espais per acollir activitats d’associacions de dones per fomentar l’equitat de gènere.

6.1.1. Programes de mediació comunitària 0 0 0 0 12.500 0 12.500 25.000 12.500 0 12.500 25.000
6.1.2. Programes d'acompanyament en el traspàs de les Cases Barates 0 0 0 0 6.250 0 6.250 12.500 6.250 0 6.250 12.500
6.1.3. Programes d’interculturalitat mitjançant les dones. 0 0 0 0 6.250 0 6.250 12.500 6.250 0 6.250 12.500
6.1.4. Espais d'activitats extraescolars per fomentar la integració de la dona treballadora 0 0 0 0 6.250 0 6.250 12.500 6.250 0 6.250 12.500

6.2 Espais per acollir activitats formatives destinades a dones amb un baix nivell educatiu.
6.2.1 Programes d’inserció laboral i recursos ocupacionals. 0 0 0 0 12.500 0 12.500 25.000 12.500 0 12.500 25.000
TOTAL CAMP 6 0 0 0 0 43.750 0 43.750 87.500 43.750 0 43.750 87.500

Camp 7: Programes per a la millora social, urbanística i econòmica.
7.1. Programes de promoció econòmica i turística.

7.1.1. Projecte de dinamització i senyalització d’itineraris en espais cívics i d'ús esportius 0 0 0 0 12.500 0 12.500 25.000 12.500 0 12.500 25.000
7.1.2. Pla de dinamització comercial 0 0 0 0 6.250 0 6.250 12.500 6.250 0 6.250 12.500
7.1.3. Estudi de viabilitat d'adequació de l'entorn del c/ Caracas com a eix cívic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7.2 Programes de foment de la integració social i cultural.
7.2.1. Programa de dinamització d'infants i joves 0 0 0 0 66.250 0 66.250 132.500 41.250 0 41.250 82.500
7.2.2. Programa de dinamització i creació de les associacions i entitats dels barris, en especial d'aquells col·lectius de població nouvinguda i precarietat social 0 0 0 0 6.250 0 6.250 12.500 6.250 0 6.250 12.500
7.2.3. Programa de mediació veïnal amb la població gitana i d’altres col·lectius. 0 0 0 0 6.250 0 6.250 12.500 6.250 0 6.250 12.500
7.2.4. Creació d’horts urbans 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2.5. Programes d’inserció laboral vinculats a professions amb futur, adreçats a les grans bosses d’atur dels barris. 0 0 0 0 6.250 0 6.250 12.500 6.250 0 6.250 12.500

7.3 Programa de participació i comunicació

7.3.1. Creació de l'Oficina de Barris 0 0 0 12.500 0 12.500 25.000 12.500 0 12.500 25.000
7.3.2. Promoció de la participació ciutadana al projecte integral per part de la població resident a través dels Grups de Treball pel Barri 0 0 0 6.250 0 6.250 12.500 6.250 0 6.250 12.500
TOTAL CAMP 7 0 0 0 0 122.500 0 122.500 245.000 97.500 0 97.500 195.000

Camp 8: Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques.

8.1.1. Millora de l’accés al Metro de Baró de Viver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1.2. Millora de l’accessibilitat del Centre Cívic del Bon Pastor. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.1.3. Estudis de viabilitat per la integració de les infrastructures del Nús de la Trinitat amb el sòl 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.2 Ampliació de voreres, guals i passos de vianants.
8.2.1. Adequació dels passos de vianants. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2.2. Estudi de viabilitat per la implementació de passeres sobre el riu Besòs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL CAMP 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL ANUAL (2009 0 2013) 220.000 0 220.000 440.000 610.000 0 610.000 1.220.000 560.000 250.000 810.000 1.620.000
TOTAL PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL

Percentuals segons dades del Quadre de desplegament del PII de Bon Pastor - Barò de Viver 2,22 6,06 8,08

Percentuals anual segons Decret convocatòria Llei de Barris 2009 (Resolució PTO/832/2009, de 27 de març) 2,22 6,06 8,08
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PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ÀMBIT BON PASTOR 0 BARÓ DE VIVER. DISTRICTE SANT ANDREU
QR3. QUADRE RESUM CONOGRAMA I DESPLEGAMENT ACTUACIONS (II) Ajuntament Altres Fons de Barris TOTAL Ajuntament Altres Fons de Barris TOTAL

Camp 1 : Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds.
1.1 Urbanització eixos cívics.

1.1.1. Urbanització de les Cases Barates 830.000 0 830.000 1.660.000 0 0 0 0 2.100.000
1.1.2. Urbanització del c/ de les Cresques 0 0 0 0 1.050.000 0 1.050.000 2.100.000 2.100.000
1.1.3. Urbanització del c/ de Flix 55.000 0 55.000 110.000 55.000 0 55.000 110.000 220.000
1.1.4. Urbanització del c/ Orrius 42.500 0 42.500 85.000 42.500 0 42.500 85.000 170.000
1.1.5. Urbanització del c/ Foc Follet 62.500 0 62.500 125.000 62.500 0 62.500 125.000 250.000
1.1.6. Arranjament c/ Tucuman 62.500 0 62.500 125.000 62.500 0 62.500 125.000 250.000
1.1.7. Passeig de Santa Coloma 500.000 0 500.000 1.000.000 500.000 0 500.000 1.000.000 2.000.000
1.1.8. Pacificació c/ Ciutat d'Asunción 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000
1.1.9. Millora de la xarxa de  clavegueram dels carrers de Baró de Viver (Clariana i Campins) 50.000 0 50.000 100.000 50.000 0 50.000 100.000 200.000

1.2 Col·locació d’arbrat
1.2.1. Carrer Llinars del Vallès 180.000 0 180.000 360.000 157.500 0 157.500 315.000 675.000
1.2.2. Carrer de l' Estadella 50.000 0 50.000 100.000 50.000 0 50.000 100.000 200.000

1.3 Dotació d’espais verds
1.3.1. Plaça de Mossèn Joan Cortinas 0 0 0 0 0 0 0 0 200.000
1.3.2. Espai Santander / Llinars del Vallès / Estadella 150.000 0 150.000 300.000 150.000 0 150.000 300.000 600.000
1.3.3. Espai Sant Adrià / Llinars del Vallès / Estadella 50.000 0 50.000 100.000 50.000 0 50.000 100.000 200.000
1.3.4. Zona Verda Tucuman / Quito 187.500 0 187.500 375.000 187.500 0 187.500 375.000 750.000
1.3.5. Zona Verda Beat Domènec Savio 40.000 0 40.000 80.000 40.000 0 40.000 80.000 160.000
1.3.6. Plaça de Baró de Viver 0 0 0 0 0 0 0 0 1.275.000
TOTAL CAMP 1 2.260.000 0 2.260.000 4.520.000 2.457.500 0 2.457.500 4.915.000 11.550.000

Camp 2 : Rehabilitació dels elements comuns dels edificis.
2.1. Rehabilitació dels elements comuns dels edificis, incloent la part interior dels edificis del Pg. Santa Coloma 0 253.125 253.125 506.250 0 253.125 253.125 506.250 1.350.000
2.2. Instal·lació i manteniment d’ascensors 0 28.125 28.125 56.250 0 28.125 28.125 56.250 150.000
2.3. Adequació de l'aïllament tèrmic als edificis en compliment del CTE 0 28.125 28.125 56.250 0 28.125 28.125 56.250 150.000
TOTAL CAMP 2 0 309.375 309.375 618.750 0 309.375 309.375 618.750 1.650.000

Camp 3 : Provisió d’equipaments d’ús col·lectiu
3.1. Millora instal·lacions esportives Llosa del Bon Pastor 50.000 0 50.000 100.000 50.000 0 50.000 100.000 200.000
3.2. Millora Casal Gent Gran Bon Pastor 25.000 0 25.000 50.000 25.000 0 25.000 50.000 100.000
3.3. Construcció del Centre Cívic Baró de Viver i Casals Gent Gran 450.000 0 450.000 900.000 450.000 0 450.000 900.000 1.800.000
3.4. Adaptació física de la llera del riu Besòs a nous usos. 25.000 0 25.000 50.000 25.000 0 25.000 50.000 100.000
3.5. Reforma del Centre Cívic del Bon Pastor 150.000 0 150.000 300.000 150.000 0 150.000 300.000 600.000
3.6. Impulsar el planejament per aconseguir un equipament de centralitat al barri (Casa Verònica) 12.500 0 12.500 25.000 12.500 0 12.500 25.000 50.000
TOTAL CAMP 3 712.500 0 712.500 1.425.000 712.500 0 712.500 1.425.000 2.850.000

Camp 4: Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis.
4.1. Instal·lació de cablejat o altres sistemes 0 18.750 18.750 37.500 0 18.750 18.750 37.500 100.000
4.2. Programa per la unificació d’antenes de TV 0 28.125 28.125 56.250 0 28.125 28.125 56.250 150.000
4.3. Instal·lació de porters electrònics 0 18.750 18.750 37.500 0 18.750 18.750 37.500 100.000
TOTAL CAMP 4 0 65.625 65.625 131.250 0 65.625 65.625 131.250 350.000

Camp 5: Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà.
5.1. Substitució de lluminàries i equips de baix consum 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000
5.2. Instal·lació de plaques solars i fotovoltaiques a edificis municipals 25.000 0 25.000 50.000 25.000 0 25.000 50.000 100.000
5.3. Promoure una gestió estalviadora del consum d'aigua 12.500 0 12.500 25.000 12.500 0 12.500 25.000 50.000
5.4. Estudi de viabilitat del cobriment de la Ronda Litoral  37.500 0 37.500 75.000 37.500 0 37.500 75.000 150.000
TOTAL CAMP 5 75.000 0 75.000 150.000 75.000 0 75.000 150.000 350.000

Camp 6 : Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments.
6.1 Espais per acollir activitats d’associacions de dones per fomentar l’equitat de gènere.

6.1.1. Programes de mediació comunitària 37.500 0 37.500 75.000 37.500 0 37.500 75.000 200.000
6.1.2. Programes d'acompanyament en el traspàs de les Cases Barates 18.750 0 18.750 37.500 18.750 0 18.750 37.500 100.000
6.1.3. Programes d’interculturalitat mitjançant les dones. 18.750 0 18.750 37.500 18.750 0 18.750 37.500 100.000
6.1.4. Espais d'activitats extraescolars per fomentar la integració de la dona treballadora 18.750 0 18.750 37.500 18.750 0 18.750 37.500 100.000

6.2 Espais per acollir activitats formatives destinades a dones amb un baix nivell educatiu.
6.2.1 Programes d’inserció laboral i recursos ocupacionals. 37.500 0 37.500 75.000 37.500 0 37.500 75.000 200.000
TOTAL CAMP 6 131.250 0 131.250 262.500 131.250 0 131.250 262.500 700.000

Camp 7: Programes per a la millora social, urbanística i econòmica.
7.1. Programes de promoció econòmica i turística.

7.1.1. Projecte de dinamització i senyalització d’itineraris en espais cívics i d'ús esportius 25.000 0 25.000 50.000 25.000 0 25.000 50.000 150.000
7.1.2. Pla de dinamització comercial 18.750 0 18.750 37.500 18.750 0 18.750 37.500 100.000
7.1.3. Estudi de viabilitat d'adequació de l'entorn del c/ Caracas com a eix cívic 37.500 0 37.500 75.000 37.500 0 37.500 75.000 150.000

7.2 Programes de foment de la integració social i cultural.
7.2.1. Programa de dinamització d'infants i joves 80.000 0 80.000 160.000 62.500 0 62.500 125.000 500.000
7.2.2. Programa de dinamització i creació de les associacions i entitats dels barris, en especial d'aquells col·lectius de població nouvinguda i precarietat social 18.750 0 18.750 37.500 18.750 0 18.750 37.500 100.000
7.2.3. Programa de mediació veïnal amb la població gitana i d’altres col·lectius. 18.750 0 18.750 37.500 18.750 0 18.750 37.500 100.000
7.2.4. Creació d’horts urbans 25.000 0 25.000 50.000 25.000 0 25.000 50.000 100.000
7.2.5. Programes d’inserció laboral vinculats a professions amb futur, adreçats a les grans bosses d’atur dels barris. 18.750 0 18.750 37.500 18.750 0 18.750 37.500 100.000

7.3 Programa de participació i comunicació

7.3.1. Creació de l'Oficina de Barris 37.500 0 37.500 75.000 37.500 0 37.500 75.000 200.000
7.3.2. Promoció de la participació ciutadana al projecte integral per part de la població resident a través dels Grups de Treball pel Barri 18.750 0 18.750 37.500 18.750 0 18.750 37.500 100.000
TOTAL CAMP 7 298.750 0 298.750 597.500 281.250 0 281.250 562.500 1.600.000

Camp 8: Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques.

8.1.1. Millora de l’accés al Metro de Baró de Viver 37.500 0 37.500 75.000 37.500 0 37.500 75.000 150.000
8.1.2. Millora de l’accessibilitat del Centre Cívic del Bon Pastor. 62.500 0 62.500 125.000 62.500 0 62.500 125.000 250.000
8.1.3. Estudis de viabilitat per la integració de les infrastructures del Nús de la Trinitat amb el sòl 50.000 0 50.000 100.000 50.000 0 50.000 100.000 200.000

8.2 Ampliació de voreres, guals i passos de vianants.
8.2.1. Adequació dels passos de vianants. 100.000 0 100.000 200.000 0 0 0 0 200.000
8.2.2. Estudi de viabilitat per la implementació de passeres sobre el riu Besòs 37.500 0 37.500 75.000 37.500 0 37.500 75.000 150.000
TOTAL CAMP 8 287.500 0 287.500 575.000 187.500 0 187.500 375.000 950.000

TOTAL ANUAL (2009 0 2013) 3.765.000 375.000 4.140.000 8.280.000 3.845.000 375.000 4.220.000 8.440.000 20.000.000
TOTAL PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL 20.000.000

Percentuals segons dades del Quadre de desplegament del PII de Bon Pastor 0 Barò de Viver 41,41 42,22 100

Percentuals anual segons Decret convocatòria Llei de Barris 2009 (Resolució PTO/832/2009, de 27 de març) 41,41 42,22 100

2013 TOTAL (2009 - 
2013)

2012
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INDICADORS PUNTUACIÓ INDICADORS PUNTUACIÓ INDICADORS PUNTUACIÓ

A1) Valor cadastral 418,5 € 5 punts 474,7 € 5 punts 429,6 € 5 punts
Font: Ajuntament de Barcelona, 2008 mitjana Barcelona = 647 €

A2) Deficient estat de conservació de les edificacions. Mal estat i ruïna.  0,2% 0 punts 0,0% 0 punts 0,3% 0 punts
Font: Cens de Població, habitatges i edificis,  2001 mitjana Catalunya = 2,6 %

A3) Edificis sense aigua corrent. 0,5% 0 punts 0,0% 0 punts 0,5% 0 punts
Font: Cens de Població, habitatges i edificis,  2001 mitjana Catalunya = 0,8 %

A4) Edificis sense evacuació d'aigües residuals 0,4% 0 punts 1,4% 0 punts 0,5% 0 punts
Font: Cens de Població, habitatges i edificis,  2001 mitjana Catalunya = 1,5 %

A5) Edificis de 4 plantes o més, destinats principalment a habitatge, sense ascensor 71,8% 5 punts 23,4% 0 punts 58,8% 1,9 punts
Font: Cens de Població, habitatges i edificis,  2001 mitjana Catalunya = 54,9 %

B) PROBLEMES DEMOGRÀFICS
B1) Densitat de població 80,3 hab/ha 0 punts 89,9 hab/ha 0 punts 47,1 hab/ha 0 punts

Font: Ajuntament de Barcelona a partir 100 hab/ha

B2) Variació relativa de la població en els darrers 5 anys 11,3% 4,6  punts 3,1% 0,5  punts 9,4% 3,6  punts
Font: Ajuntament de Barcelona, 2003 - 2008 mitjana Barcelona = 2,1 %

B3) Població dependent 45,9% 0,5  punts 52,2% 3,7  punts 47,2% 1,2  punts
Font: Idescat, 2008 mitjana Barcelona = 44,8 %

B4) Percentatge d'immigració 22,0% 5 punts 6,4% 0 punts 18,6% 5 punts
Font: Idescat, 2008 mitjana Catalunya = 11,2 %

C1) Persones que perceben pensions assistencials i no contributives 1,6% 4,6 punts 2,3% 5 punts 1,7% 4,9 punts
Font: Ajuntament de Barcelona, 2007 mitjana Barcelona = 0,80 %

C2) Elevada taxa d'atur 15,9% 5 punts 20,3% 5 punts 16,9% 5 punts
Font: Ajuntament de Barcelona, 2001 mitjana Barcelona = 10,2 %

C3) Dèficit de zones verdes 82,8% 4,1 punts 49,0% 2,4 punts 73,3% 3,7 punts
Font: Ajuntament de Barcelona, 2008

C4) Baix nivell educatiu 76,3% 5 punts 82,7% 5 punts 77,7% 5 punts
Font: Ajuntament de Barcelona mitjana Barcelona = 65,5 %

D1) Dèficit de transport públic 0 punts 0 punts 0 punts
Disposa de mitjans de transport públic? sí sí sí
Freqüència mitjana de pas del transport públic en horari laboral >30 minuts? no no no
Font: Ajuntament de Barcelona

D2) Dèficit de places d'aparcament 5 punts 5 punts 5 punts
Disposa d'algun aparcament públic? no 2,5 no 2,5 no 2,5
Disposa d'aparcament privat en menys del 50% dels habitatges sí 2,5 sí 2,5 sí 2,5

D3) Baixa activitat econòmica 21,8% 1,4 punts 44,4% 5 punts 24,8% 2 punts
Font: Cens de Població, habitatges i edificis,  2001 mitjana Barcelona = 15,7 %

D4) Població en risc d'exclusió social 65,9 5 punts 44,5 5 punts 61,6 5 punts
Font: Ajuntament de Barcelona, 2007 mitjana Barcelona = 100

50,2 punts 40,6 punts 47,3 punts
SECCIONS CENSALS UTILITZADES PER CALCULAR ELS INDICADORS DEL BON PASTOR 129, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 139

SECCIONS CENSALS UTILITZADES PER CALCULAR ELS INDICADORS DE BARÓ DE VIVER: 142, 144

SECCIONS CENSALS UTILITZADES PER CALCULAR ELS INDICADORS DE L'ÀMBIT DE BONPASTOR - BARÓ DE VIVER: 129, 130, 132, 133, 134, 136, 137, 139, 142, 144

BARÓ DE VIVER
ÀMBIT BON PASTOR -        

BARÓ DE VIVER 

A) PROCESSOS DE REGRESSIÓ URBANÍSTICA I DÈFICITS D'EQUIPAMENTS I SERVEIS 

C) PRESÈNCIA DE PROBLEMES ECONÒMICS, SOCIALS O AMBIENTALS

D) DÈFICITS SOCIALS I URBANS

TOTAL PUNTUACIÓ

BON PASTOR
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