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Nova remesa
d’ajudes de la llei de

barris
D

esprés de cinc anys, la
llei de barris manté el vi-
gor del primer dia. El
conseller de Política Ter-
ritorial i Obres Públiques,
Joaquim Nadal, ha

anunciat que a principis del mes de juliol
s’adjudicarà una nova remesa d’ajudes
dirigides a rehabilitar totes aquelles zo-
nes, àrees urbanes i viles que mereixen
una atenció especial. Com en les quatre
convocatòries anteriors, el pressupost
puja a 99 milions d’euros, una xifra que
serveix per cofinançar els projectes jun-
tament amb els respectius ajuntaments.
Això significa que el volum d’inversió glo-
bal arribarà als 198 milions d’euros, co-
sa que permetrà subvencionar la millo-
ra d’una vintena de barris de tot
Catalunya, segons les xifres avançades
per la conselleria.

En les pròximes setmanes, Política Ter-
ritorial i Obres Públiques resoldrà quines
són les propostes que entren a formar
part de la convocatòria, després d’haver
rebut un total de 58 sol·licituds per part
de 57 consistoris. Un cop s’adjudiquin les
ajudes, s’estaran generant inversions per
valor d’uns 1.000 milions d’euros en uns
90 barris de tot el territori, comptant amb
tots els projectes que estan en marxa i
que, fins al moment, han beneficiat unes
700.000 persones. Les obres incloses en
les anteriors convocatòries ja s’estan exe-
cutant en la majoria de casos, i les mi-
llores urbanístiques i socials comencen a
transformar-se en una realitat. 

Els projectes subvencionats des de l’a-
provació de la llei, el 2004, comprenen
un ampli ventall d’actuacions, des de la

pavimentació de carrers o les reparacions
de cobertes d’edificis, fins a la creació
de centres cívics o el cablejat de les fin-
ques per possibilitar l’accés dels veïns a
internet. Les millores per a la renovació
física dels barris solen anar acompanya-
des d’intervencions socioeconòmiques,
com per exemple la posada en marxa de
serveis de conciliació laboral i familiar o
la dinamització del comerç de la zona. 

REHABILITACIÓ I EQUIPAMENTS
De les diferents possibilitats d’interven-
ció que ofereix la llei, els municipis han
posat l’accent en la rehabilitació de l’es-
pai públic dels barris i la creació de zo-
nes verdes. Així, el 46% de la inversió
prevista en les quatre convocatòries an-
teriors apunta cap a aquest primer as-
pecte, cosa que suposa més de 365 mi-
lions d’euros, mentre que el 22,2% del
pressupost està dirigit a la construcció o
a l’ampliació d’equipaments, és a dir, més
de 176 milions d’euros. A continuació,
se situa la inversió en la rehabilitació d’e-
dificis, amb un 9,3% del total, seguida
dels programes d’intervenció socioe-
conòmica, amb un 8%, i la millora de l’ac-
cessibilitat, amb un 6,9%. Entre la resta
de projectes, destaquen les iniciatives
per impulsar la sostenibilitat en el des-
envolupament urbà o la igualtat entre
gèneres.  

En la primera convocatòria d’ajudes de
la llei de millora de barris, àrees urbanes
i viles que requereixen una atenció es-
pecial, resolta el 2004, es van adjudicar
ajudes a 13 barris, entre els quals esta-
ven inclosos el centre històric de Bala-
guer, el nucli antic de Manresa, el barri
del Carme de Reus i les zones de la Tor-
rassa i Collblanc de l’Hospitalet de Llo-
bregat. També els barris de la Serra d’en

Mena a Santa Coloma de Gramenet i Ba-
dalona, així com Santa Caterina i Ro-
quetes, a Barcelona. Finalment, van ser
beneficiats Salt 70, a Salt; Ca n’Anglada,
a Terrassa; el barri de l’Erm, a Manlleu,
el nucli històric d’Olot i el barri de la Ma-
riola de Lleida. 

El juliol del 2005 es van donar a conèi-
xer els projectes aprovats en el segon
paquet d’ajudes públiques, que es van
concedir al barri del Poble-sec de Bar-
celona; al nucli antic de Berga; a la Ba-
rriada Nova de Canovelles; al barri de
Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat;
al barri de la Marca de l’Ham de Figue-
res; al barri de Santa Eugènia-Can Gi-
bert del Pla de Girona; al barri de Cer-
danyola de Mataró; al barri de la Ribera
de Montcada i Reixac; al barri de Sant
Cosme del Prat de Llobregat; al Barri Vell
de Ripoll; al parc fluvial del riu Ripoll de
Sabadell; al barri de Casablanca de Sant
Boi de Llobregat; al barri de Can Fol-
guera de Santa Perpètua de Mogoda; al
nucli antic de Solsona; al barri de Camp-

Política Territorial i Obres Públiques, que compta amb un pressupost de 99 milions d’euros,
anunciarà a principis de juliol els prop de 20 projectes de millora i rehabilitació beneficiats

A dalt, escales mecàniques instal·lades al barri
del barri de Santa Caterina de Barcelona, i teulad
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DLa llei haurà aportat un pres-
supost de 1.000 milions d’eu-
ros per a projectes en 90 bar-
ris un cop s’adjudiqui la cin-
quena convocatòria

DFins al moment, un 46,2% de
les ajudes han anat dirigides
a la millora de l’espai públic 
i un 22% a la construcció 
d’equipaments 

1.000 MILIONS 
DES DE L’ANY 2004
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clar de Tarragona; al casc antic de Tor-
tosa i als Barris Sud de Vic. Amb aques-
ta convocatòria, les ajudes van arribar a
30 espais de tot Catalunya. 

46 ZONES BENEFICIADES
La tercera remesa de subvencions va
veure la llum el maig del 2006, i va acu-
mular 46 zones beneficiades. En aquest
cas, els destinataris van ser el barri de la
Farga de Banyoles; els barris de Torre
Baró-Ciutat Meridiana i de Trinitat Vella
de Barcelona; el nucli antic de la vila de
Cambrils; el nucli antic de Cardona; el
nucli històric de Cervera; el barri del Con-
gost de Granollers; el barri de la Florida-
Pubilla Cases de l’Hospitalet de Llobre-
gat; el barri de Sant Agustí d’Igualada; el
nucli antic de Lleida; la Vila Vella de Mar-
torell; el barri del Pinar de Rubí; el barri
de Can Calders-la Salut de Sant Feliu de
Llobregat; el barri de Sant Maure de San-
ta Margarida de Montbui; el barri de Can
Folguera fase 2 de Santa Perpètua de
Mogoda; el barri antic de Valls i el nucli
antic de Vilanova i la Geltrú.

L’última convocatòria adjudicada fins
a la data es va anunciar ara fa just un any,

de Collblanc-la Torrassa de l’Hospitalet de Llobregat. A la dreta (de dalt a baix), la plaça de la Sénia, també a l’Hospitalet; aspecte després de la reforma d’una de les places
des rehabilitades al casc antic de Tortosa.

i va permetre arribar als 70 barris. Així,
els projectes escollits van ser els del bar-
ri del Poble Vell-Sant Jaume de Súria;
el barri de Sant Roc, Artigues i el Remei
de Badalona; el barri de la Part Alta de
Tarragona; el nucli antic de Móra d’Ebre;
el nucli antic-Camp del Rei de Vilanova
del Camí; el barri del Coll de Barcelona;
el nucli històric d’Hostalric; el nucli antic
del Vendrell; el barri Palamós Millora de
Palamós; el barri del Castell de Malgrat
de Mar; el barri de Sant Elm d’Arenys de
Mar; el sector de Ponent de Viladecans;
el barri de l’Espirall de Vilafranca del Pe-
nedès; el barri de Can Mas de Ripollet;
el barri de Sant Miquel del Cros d’Ar-
gentona i el barri de Rocafonda-el Palau
de Mataró.

Igualment, van resultar beneficiats el
centre històric de Besalú; el barri de Sant
Adrià Nord de Sant Adrià de Besòs; el
barri de la Guàrdia-la Font del Llargarut
de Sant Vicenç dels Horts; el de la Bor-
deta de Barcelona; el centre històric de
Montblanc; el barri de la Romànica de
Barberà del Vallès; la vila vella de Sant
Joan de les Abadesses i el nucli antic de
Ponts.2

LA LLEI DE MILLORA de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una
atenció especial, aprovada el juny del 2004, té com a objectiu promoure la
rehabilitació global de barris per evitar la seva degradació i millorar les con-
dicions dels ciutadans residents en aquestes zones per afavorir, d’aquesta
manera, la cohesió social. 

Per aconseguir-ho, la normativa estableix la creació d’un fons a dispo-
sició dels ajuntaments que presentin projectes d’intervenció integral i que
tinguin com a objectiu la millora urbanística, social i econòmica dels barris.
Les aportacions de la Generalitat estan dirigides a cofinançar aquests pro-
jectes. Una comissió de gestió és l’encarregada d’analitzar els projectes
presentats i proposa quins plans poden ser finançats i amb quina quantitat
al conseller de Política Territorial i Obres Públiques, que adopta la resolu-
ció definitiva.

Els criteris per determinar les àrees que es puguin beneficiar de les aju-
des tenen en compte si pateixen dèficits d’equipaments, presenten pro-
blemes demogràfics com l’envelliment de la població o tenen dificultats de
desenvolupament econòmic. Així mateix, es valora que els projectes inclo-
guin millores de l’espai públic, rehabilitació dels elements col·lectius dels
edificis, incorporació de les tecnologies de la informació, supressió de bar-
reres arquitectòniques o impuls de la sostenibilitat.

l’objectiu
CRITERIS PER DETERMINAR L’ADJUDICACIÓ

Afavorir la cohesió social

Joaquim

NADAL
CONSELLER DE 

POLÍTICA TERRITORIAL

I OBRES PÚBLIQUES

D’aquí a pocs dies es donarà
a conèixer el resultat de la
cinquena convocatòria de

la llei de barris. Una llei del 2004, la
primera aprovada pel Govern de
Pasqual Maragall, que té com a ob-
jectiu dotar d’un fons econòmic i
convocar ajudes per compartir al
cinquanta per cent amb els ajunta-
ments projectes de millora urbana
de barris i àrees urbanes amb una
especial necessitat.

Després de cinc convocatòries
entre el Govern i el conjunt d’ajun-
taments beneficiats, s’haurà acon-
seguit arribar a una aportació de
1.000 milions d’euros –500 milions
per cada costat– dedicats a atendre
projectes singulars elaborats i ad-
ministrats pels consistoris i desen-
volupats amb l’assessorament de la
Generalitat, sempre amb la partici-
pació dels veïns. 

El diagnòstic i la metodologia apli-
cats vénen de lluny i beuen de di-
verses fonts de països i ciutats que
havien marcat la pauta en aquestes
actuacions. Ara, Catalunya ha supe-
rat aquest marc de referència i tam-
bé s’ha convertit en un nou referent,
ja que el conjunt de polítiques i de
coneixement aplicats en aquest pro-

grama han creat un coixí doctrinal i
metodològic sense gaires precedents
a Europa. 

La voluntat del Govern és crear un
revulsiu en aquests barris d’especial
sensibilitat per atendre unes neces-
sitats objectives i aportar recursos
per a un pla de xoc que atengui les
desigualtats físiques i les desigual-
tats socials, a més a més d’aportar
els elements bàsics d’una regenera-
ció urbana que respongui a les dinà-
miques socials, sempre canviants,
d’aquests barris. 

El Govern de la Generalitat i els
ajuntaments han volgut respondre
d’aquesta manera a un repte, anti-
cipar-se a uns riscos i aportar solu-
cions dinàmiques a uns processos
de canvi, degradació o mobilitat so-
cial que requereixen una capacitat
d’intervenció molt flexible. 

El pla de barris vol ser l’eina que
ajudi a corregir desequilibris i per-
meti anticipar solucions que, d’una
altra manera, serien d’aplicació len-
ta i de resultats incerts. El balanç
vindrà amb el temps, però des de
les polítiques que defensem tenim
el convenciment que aquesta llei ha
arribat en el moment i el lloc opor-
tuns, i que la seva aplicació ajudarà
decisivament a la igualtat i a la co-
hesió social.2

CATALUNYA 
S’HA CONVERTIT
EN UNA NOVA
REFERÈNCIA

la tribuna

La voluntat del Govern 
és crear un pla de xoc
contra les desigualtats
físiques i socials
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vianant assistides per escales mecàni-
ques a Ciutat Meridiana.
DTrinitat Vella. El principal problema
d’aquest barri és la segregació urbana a
què ha estat sotmès, i per això s’ha pro-
posat executar-hi una sèrie d’accions
amb quatre objectius fonamentals. En
primer lloc, enderrocar les barreres que
aïllen el barri de la resta de la ciutat i, molt
especialment, unir-lo a Trinitat Nova, i a
la resta del districte; posar en relleu els
trets d’identitat del barri, recuperant l’i-
maginari popular; millorar i modernitzar
la urbanització del barri, evitant segre-
gacionisme; i afavorir un escenari inter-
cultural (el 30% de la població actual és
immigrant).
DEl Coll. El barri té una part considera-
ble d’edificacions de baixa qualitat, una
falta d’espais lliures i una difícil accessi-
bilitat i conductivitat. Es tracta d’una àrea
ubicada a la part alta de la ciutat, que pa-
teix problemes d’ordre urbanístic, econò-
mic i social en vies d’agreujar-se, cosa
que produiria processos d’involució ur-
banística i de concentració de diverses
problemàtiques.
DLa Bordeta. El marc d’actuació dins
de la llei de barris s’estén des de la ram-
bla de Badal fins al carrer del Moianès
i des de la Gran Via fins a l’eix de la Creu
Coberta-Carretera de Sants, especial-
ment als eixos paral·lels a la carretera
de la Bordeta i el conjunt dels carrers
pròxims.2

E
l 10 de juny del 2004 es va
publicar al Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya la
norma coneguda popular-
ment com a llei de barris,

amb un programa que estableix un siste-
ma d’aportacions del Govern destinades
a actuacions concretes de regeneració de
barris. Aquestes intervencions han de so-
lucionar processos de degradació urba-
nística; una persistència de dèficits socials
i urbans; la presència de problemes
econòmics, socials i ambientals; o pro-
blemes derivats de l’envelliment de la po-
blació o bé d’un creixement demogràfic
accelerat. Fins al moment ja s’han bene-
ficiat d’aquesta llei nou barris de la capi-
tal catalana.
DSanta Caterina i Sant Pere. Es tracta
d’una zona històrica de Barcelona que ja
ha estat objecte de diverses actuacions
durant els últims anys, en el marc del dis-
tricte de Ciutat Vella, però que requeria un
impuls que ajudés a finalitzar el procés po-
sat en marxa. Entre els projectes més sig-
nificatius hi ha la urbanització de l’espai
del Pou de la Figuera, l’arranjament de l’e-
difici de la Penya Cultural Barcelonina i la
instal·lació d’un sistema de recollida
pneumàtica de residus.
DRoquetes. En aquest cas, la trama ur-
bana situada al costat del parc de Coll-

serola requereix una intervenció integral
que permeti dotar aquesta àrea de les in-
fraestructures necessàries per millorar la
qualitat de vida dels veïns. En concret, es
persegueix la creació d’una nova àrea de
centralitat al barri, la millora de la con-
nectivitat a la part nord amb la resta de la
ciutat, així com la realització d’interven-
cions sobre els equipaments per a la mi-
llora social.
DPoble-sec. Ha viscut en la seva feso-
mia canvis demogràfics importants, as-
sociats a diversos moviments migratoris,
i necessita una forta correcció en diversos
punts que tenen a veure amb l’espai pú-
blic, el manteniment d’edificis i la trama
urbana. Un dels eixos principals del pro-
jecte consisteix a dotar el barri dels re-
cursos necessaris per aconseguir una re-
cuperació econòmica i comercial, social
i urbanística.
DTorre Baró i Ciutat Meridiana. La llei
de barris dóna prioritat a la millora de la
connectivitat entre les dues zones i a la
lluita contra la infravivenda, al mateix
temps que potencia el caràcter d’aquests
barris com a porta d’accés a la munta-
nya de Collserola. Alguns dels punts bà-
sics són: consolidar el sòl catalogat com
a parc o bosc; una millora de l’estruc-
tura viària a Torre Baró; la rehabilitació re-
sidencial; la creació d’un gran eix de via-
nants que parteixi del baixador del
ferrocarril de Torre Baró i la creació a Ciu-
tat Meridiana de zones de prioritat per al

A les dues fotografies de l’esquerra, urbanització de l’espai del Pou de la Figuera, a la confluència dels barris de Sant Pere i Santa Caterina. A la dreta, el centre d’actuacions Toni Guida i el carrer de Rodrigo Caro, tot

DL’AJUNTAMENT
ÉS EL RESPONSABLE
D’ELABORAR I 
EXECUTAR ELS PLANS

DL’ASSIGNACIÓ 
DE PROJECTES I
RECURSOS CORRESPON
A LA GENERALITAT 

A la recerca de noves o
Les intervencions estan dirigides tant a la rehabilitació física com a la sostenibilitat ambiental, el benestar soc

NOU ZONES DE BARCELONA JA S’HAN BENEFICIAT DE LA LLEI DE BARRIS

DARÍO REINA
Àrea MonogràficsM
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ts dos al barri de Roquetes (Nou Barris).

Per a la cinquena convocatòria de
la llei de barris, l’Ajuntament de
Barcelona ha proposat dos pro-

jectes que incideixen en àmbits molt de-
finits de la ciutat: el Maresme-Besòs –al
districte de Sant Martí– i el barri de la
Barceloneta, al districte de Ciutat Vella.
En conjunt, es preveu fer una inversió de
gairebé 38 milions d’euros.

Maresme-Besòs és una àrea resi-
dencial amb un contingent de població
important que, en els últims anys, ha
viscut un fort creixement per l’arribada
(sobretot) d’immigrants estrangers, per-
què és una de les zones de la ciutat
amb preus més assequibles. No obs-
tant, presenta un parc d’edificis i viven-
des envellit i amb deficiències, com tam-
bé passa a l’espai públic, especialment
entre els blocs de pisos i en alguns pas-
satges estrets. D’altra banda, aquesta
és una de les àrees de la ciutat de Bar-
celona que encara no han consolidat
una estructura funcional prou forta, es-
table i que generi cohesió i integració
social, així com un vincle amb la resta
de la ciutat. 

ESPAI SINGULAR
Per un altre costat, el compromís de l’A-
juntament de Barcelona amb la Barce-
loneta ha fet que aquest any s’hagi ela-
borat el projecte d’intervenció integral,
que busca convertir-se en el marc ur-
banístic i social de cooperació entre l’Ad-
ministració i la ciutadania que retorni a
la gent de la Barceloneta el reconeixe-
ment de la seva singularitat i suposi la
millor garantia per a la seva millora, la
seva transformació i el seu impuls.

A la Barceloneta hi ha col·lectius amb
un perfil d’elevada vulnerabilitat, per als
quals una intervenció de caràcter inte-
gral al barri pot ser una oportunitat real
de fer front als seus problemes i millorar
d’aquesta manera les seves condicions
de vida.

Les característiques pròpies del parc
construït, la situació social i la configu-

ració morfològica i del mercat immobi-
liari del barri, respecte al districte de Ciu-
tat Vella i al conjunt de la ciutat, motiven
les actuacions de dotació i millora dels
equipaments, dels espais públics i de la
vivenda.

Aquesta tipologia densa i humil del
quart de casa fa que el carrer hagi estat
i sigui, en algun lloc i moment del barri,
també casa. Per un altre costat, la pro-
blemàtica de la vivenda es relaciona di-
rectament amb la tipologia densificada
del barri en allò més pròxim: l’accessi-
bilitat, l’ús i el manteniment.

La millora urbana (ambiental, urba-
nística i social) del barri passa per la po-
sada en valor dels seus elements més
propis i singulars. És per això que el pro-
jecte s’ha treballat considerant el teixit
social, les entitats, el fet cultural, les as-
sociacions, i altres agents de proximitat.
Des de l’ajuntament afirmen que serà
necessari perseverar en l’esforç d’iden-
tificar i posar en valor patrimoni material
i immaterial de la Barceloneta, definint
les mesures concretes per a la seva pro-
tecció.2

La Barceloneta
i el Maresme-Besòs,
nous candidats

oportunitats
cial i la dinamització econòmica d’àrees vulnerables

LA PROPOSTA

Malgrat no haver-se vist beneficiada per
la llei de barris, Trinitat Nova també té el
seu propi pla de regeneració, que
comprèn tant una reforma urbana com
una dinamització social i econòmica. El
projecte preveu la construcció d’un ca-
sal de barri, una oficina tècnica de parti-
cipació veïnal, la construcció de més de
1.000 vivendes protegides i 860 pisos
per poder reallotjar veïns afectats pels
defectes estructurals de les seves llars.
A més, s’està preparant la recuperació
de la Casa de l’Aigua per convertir-la en
un nou equipament mediambiental, s’es-
tan creant itineraris educatius per al bar-
ri i programes de formació per a dones

i per a persones amb problemes de rein-
serció laboral.

El projecte de regeneració d’aquest bar-
ri també inclou la construcció de mil pla-
ces d’aparcament, la millora de l’espai pú-
blic i de les zones verdes, la connexió del
barri amb la resta de la ciutat, la reactiva-
ció del comerç i de la seva activitat econò-
mica i social. També s’urbanitzarà l’entorn
físic dels carrers d’Aiguablava, de Platja
d’Aro i de Palamós, entre altres. Per por-
tar a terme aquestes reformes, el barri de
Trinitat Nova ha rebut una dotació de 16,2
milions d’euros. D’aquests, 8,1 provenen
del fons europeu Feder, instrument de la
Comissió Europea.2

Una dotació de 16,2
milions d’euros

TRINITAT NOVA

la tribuna Jordi HEREU
ALCALDE DE BARCELONA

Barcelona aspira a ser una ciu-
tat en què els veïns de tots els
barris que la formen disfrutin de

les mateixes oportunitats. El nostre
treball consisteix a garantir la cohesió
social i territorial i a millorar la qualitat
de vida de tots els barcelonins. I, en
aquest sentit, la llei de barris és una
gran aposta.

En nombroses ocasions, hi ha la
percepció que les grans qüestions po-
lítiques van en detriment de les coses
realment importants, les de la vida quo-
tidiana. Des del meu punt de vista, la
llei de barris és una mostra clara del
contrari: un instrument que incideix di-
rectament i positivament en el dia a dia
dels ciutadans.

El govern municipal treballa per en-
derrocar les barreres existents a l’inte-
rior de la ciutat, moltes d’elles fruit del
creixement desordenat de la segona
meitat del segle passat. I des de fa qua-
tre anys ho estem fent colze a colze

amb el Govern de la Generalitat de
Catalunya. Ho fem des d’una visió
compartida de quines són les necessi-
tats de la ciutadania, també des de l’e-
xigència mútua i amb la voluntat de po-
der avançar conjuntament.

Creiem en una Barcelona en què no
coexisteixin mons paral·lels. La quali-
tat urbana és un dret de tots els bar-
celonins. Si volem una ciutadania que

se senti vinculada a la ciutat hem de
garantir un espai públic de qualitat, ai-
xí com uns serveis i uns equipaments
pròxims.

Treballem per canviar i millorar els
barris i ho fem des de la proximitat. Bar-
celona és una gran ciutat, orgullosa i
ambiciosa, però no per això respondrà
a les necessitats dels seus ciutadans
des de la llunyania.

Les diferents convocatòries de les
ajudes previstes per la llei han suposat,
fins ara, la rehabilitació integral de nou
barris. Som conscients que es tracta
de barris que compten amb una per-
sonalitat pròpia que, d’aquesta mane-
ra, es veurà reforçada i incrementada.
A través de la millora i la recuperació
de l’espai públic volem construir una
Barcelona que sigui ciutat de ciutats,
una ciutat amb noves i diferents cen-
tralitats, que genera nous orgulls i sen-
timents de pertinença. I ho volem fer
tots junts, sumant.2

DES DE LA PROXIMITAT

Via Laietana, vista des de la Barceloneta.
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Hospitalet ha viscut en els últims
anys una gran transformació, un
procés que encara no s’ha aca-

bat i que ens depara grans canvis.
Aquesta transformació ja és visible, no
només a l’avinguda de la Gran Via, si-
nó també a tots els barris de la ciutat
i, especialment, a la zona nord. 

Els projectes urbanístics tenen una
gran importància i són molt visibles però
tant o més importants són els progra-
mes que tenen com a objectiu garantir
la cohesió social. Els resultats evidents

de la nostra transformació radiquen, pre-
cisament, en el fet d’haver compaginat
els grans projectes referents amb pro-
grames que incideixen en el dia a dia
dels ciutadans amb els projectes socials.

A través dels plans integrals, que
compten amb el suport de la Generali-
tat de Catalunya a través de successi-
ves convocatòries de la llei de barris, la
zona nord de l’Hospitalet està renovant
el seu traçat, les seves vivendes, els es-
pais públics i els equipaments. En l’àm-
bit social es desenvolupen iniciatives
que fan que la ciutat avanci en con-
vivència, inclusió social, integració de
les persones acabades d’arribar i en l’a-
tenció a les persones en situació de de-
pendència. Aquestes són les meves
prioritats.

Una societat cohesionada i compro-
mesa ens permetrà convertir-nos en un
territori generador d’oportunitats, que
enfortirà l’activitat econòmica i fomen-
tarà l’ocupació de qualitat. Som una ciu-
tat amb personalitat i amb futur. Una ciu-
tat que està preparada per abordar els
seus grans reptes i en disposició de
complir-los.2

JULIO MAYA
Àrea Monogràfics M

Núria Marín (centre), als jardins de la Sénia amb representants de la Comissió d’Entitats de Collblanc-la Torrassa.

L
a carretera de Collblanc és
un dels eixos de la ciutat que
estan experimentant un pro-
cés de gran transformació
urbanística, a l’entorn del

qual es desenvolupen dos plans inte-
grals que compten amb el suport de la
llei de barris: Collblanc-la Torrassa i la
Florida-Pubilla Cases. Es tracta de dues
zones situades al nord de l’Hospitalet
que el segle passat van acollir grans ona-
des immigratòries i amb una alta densi-
tat de població.

En conjunt, els plans preveuen la re-
vitalització del teixit urbà, social i eco-
nòmic dels barris a través d’actuacions
centrades en la millora de la trama
urbana, la creació de nous equipaments
i zones verdes i la millora de la cohe-
sió social.

COLLBLANC-LA TORRASSA
El pla integral de Collblanc-la Torrassa
va ser el primer que es va posar en mar-
xa a la ciutat i que va ser inclòs en la pri-
mera convocatòria de la llei de barris. El
procés s’havia iniciat l’any 2000, quan
l’ajuntament i la comissió d’entitats de
Collblanc-la Torrassa van començar a
definir les prioritats per a la millora dels
dos barris.

La inversió que s’executa a través de
la llei de barris puja a 18,7 milions d’eu-
ros, que aporten, a parts iguals, l’ajun-
tament i la Generalitat a través d’aquesta
llei. Aquesta inversió es destina a 24 dels
prop de 90 projectes previstos en el pla
integral de Collblanc-la Torrassa.

Des de la posada en marxa del pla
integral, els dos barris han experimen-
tat una gran transformació urbana, però,
al mateix temps, s’han fet grans aven-
ços en programes socials que tenen
com a objectiu primordial potenciar l’e-
quitat de gènere i afavorir la igualtat
d’oportunitats.

En total, s’han executat uns 40 pro-
jectes, entre els quals destaca l’amplia-
ció del parc de la Marquesa i la creació
dels jardins de la Sénia, i estan en mar-
xa 40 més, que inclouen la construc-
ció de noves vivendes i equipaments,
entre ells el nou casal per a la tercera
edat, la guarderia i l’adequació de Torre
Barrina per a joves i formació en noves
tecnologies.

Altres projectes destacats són la ubi-
cació d’escales mecàniques en vies amb
fort pendent, la renovació de l’arbrat, la
reforma de diversos carrers segons cri-
teri d’accessibilitat, la instal·lació d’as-
censors als edificis i la rehabilitació de
façanes. 

En l’àmbit social, hi ha projectes de
gran calat, com, per exemple, els des-
tinats a les persones grans i el progra-
ma Cicerone d’acollida als joves que aca-

Els projectes
pretenen revitalitzar
el teixit urbà, social 
i econòmic

ben d’arribar a la ciutat. 
D’aquí a l’any 2010, queden diversos

projectes per executar, com la cons-
trucció de vivendes per a joves al
passatge de Colom, la remodelació del
poliesportiu Fum d’Estampa i el des-
envolupament del PERI de la plaça dels
Pirineus. 

PUBILLA CASES-LA FLORIDA
El segon pla integral posat en marxa a
la ciutat, el de la Florida i Pubilla Cases,
preveu una inversió de 17,8 milions d’eu-
ros, aportats, a parts iguals, per l’Ajun-
tament de l’Hospitalet i la Generalitat.
Aquest nou pla integral, que també
compta amb el suport de les entitats del
barri, preveu remodelar diferents carrers
per establir més eixos de connexió en-
tre els dos barris i més espais públics.

El pla integral de la Florida i Pubilla Ca-
ses inclou 50 projectes urbanístics i so-
cials per als dos barris.

Les actuacions socials que estan en
marxa, com els programes Clau i Cice-
rone, tenen com a objectiu donar suport
a la infància i a la joventut fora de l’ho-
rari escolar, quan les famílies no se’n po-
den fer càrrec. 

Al llarg d’aquest any es posaran en
marxa importants actuacions urbanísti-
ques, com la millora de carrers i la re-
novació de l’enllumenat urbà. 

A finals d’any es posarà en marxa el
Camí Escolar Segur, que ja s’ha desen-
volupat a Collblanc-la Torrassa, i que su-
posa una sèrie de canvis en el traçat
urbà per facilitar que els nens i les ne-
nes vagin de casa al col·legi amb total
seguretat.

A través de la llei de barris també es
preveu reformar l’eix cívic que tracen les
avingudes de Tomàs Jiménez, Miraflo-
res i de Catalunya i el carrer de la Pri-
mavera, i la dinamització comercial de
Pubilla Cases i la Florida.2

LA INVERSIÓ TOTAL
A TRAVÉS DE LA LLEI
DE BARRIS ÉS DE 36,5
MILIONS D’EUROS

ELS TREBALLS INCLOUEN
LA CREACIÓ DE MÉS
ZONES VERDES I
NOUS EQUIPAMENTS

EL CONSISTORI I LA GENERALITAT
FINANCEN AL 50% LES ACTUACIONS

La gran transformació urbanística 
de l’Hospitalet prossegueix amb èxit 
L’ajuntament desenvolupa dos plans integrals per reformar Collblanc-la Torrassa i la Florida-Pubilla Cases

la tribuna

UNA CIUTAT
AMB FUTUR I
PERSONALITAT

Nens i nenes del programa Clau.

L’

Núria

MARÍN
ALCALDESSA

DE L’HOSPITALET



En aquests moments
ja s’han executat
prop del 50% de les
iniciatives previstes
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Imatge de l’avinguda de Sant Ildefons després de les obres de reforma.

E
l 2005, l’Ajuntament de Cornellà
va donar llum verda al pla inte-
gral de Sant Ildefons, un ambi-
ciós programa municipal per

impulsar un dels processos de transfor-
mació urbanística més destacats del bar-
ri de Sant Ildefons, construït a partir dels
anys 50 i 60 fruit dels grans fluxos migra-
toris i on actualment viuen més de 25.000
persones. Segons l’alcalde de Cornellà,
Antonio Balmón, “l’objectiu era i és ade-
quar el barri a les noves realitats so-
cials, atendre les necessitats de les
persones i crear equipaments i ser-
veis que assegurin el seu progrés i el
seu desenvolupament”.

En concret, el pla integral contempla
una vintena d’actuacions per impulsar
aquest nou procés de modernització i mi-
llorar la qualitat de vida dels seus habi-
tants, que suposarà una inversió global de
50 milions d’euros en un període aproxi-
mat de cinc anys.

Aquest pla integral va ser un dels adju-
dicataris de la llei de barris de la Genera-
litat de Catalunya, que en la seva sego-
na convocatòria aportava 8,3 milions
d’euros per cobrir el 16% de les actua-
cions previstes. També compta amb el su-
port i la implicació d’altres administracions
i institucions com l’Àrea Metropolitana o
la Diputació de Barcelona, que se sumen
a la inversió municipal.

L’ajuntament ha volgut impulsar amb
aquest pla integral un model pensat per
a les persones i el seu benestar i per po-
tenciar les capacitats del barri. Així, en-
tre les actuacions destaquen la creació
de vivendes assequibles per a joves, la
remodelació urbanística prioritzant la cre-
ació d’espais amplis i còmodes per als
vianants i millorant la fesomia del barri;
la construcció d’equipaments socials i

culturals com un pavelló poliesportiu, una
residència per a les persones grans, una
guarderia, una biblioteca o un centre cí-
vic. A més, s’articulen nombroses ini-
ciatives per fomentar la cohesió social.

“El denominador comú d’aquestes
actuacions és que en totes, ja siguin
urbanístiques, d’equipaments o d’in-
fraestructures, prioritzem el benes-
tar social des d’una perspectiva glo-
bal”, diu Balmón. En aquests moments,
ja s’han executat prop del 50% de les
actuacions programades, i un 30% es-
tan en execució. D’aquesta manera, en
cinc anys s’haurà desenvolupat més del
90% de les actuacions previstes.

UNA CIUTAT PER A LES PERSONES
A més d’aquest projecte i de forma pa-
ral·lela, Cornellà de Llobregat també té
en marxa plans d’actuació en un altre
barri de la ciutat com és el cas del bar-
ri del Centre, amb tota la transforma-
ció del nucli històric, i el barri de Font-
santa.

A més, està prevista la construcció de
400 vivendes i l’impuls d’un nou mo-
del de ciutat per als pròxims anys, que
té com a objectius prioritaris crear una
ciutat cohesionada, igualitària, moder-
na, dinàmica i respectuosa amb el me-
di ambient. Una ciutat, en definitiva, pen-
sada per a les persones, per al seu
benestar i per a la seva qualitat vida.2

Jordi

SERRA
ALCALDE
DE BADALONA

Imatge del carrer de Circumval·lació, eix dorsal de la reforma a la Serra d’en Mena.

E
n aquests moments, a Ba-
dalona desenvolupem dos
projectes d’intervenció inte-
gral de la llei de barris, ac-

tuacions finançades al 50% per la Ge-
neralitat de Catalunya i al 50% per
l’Ajuntament de Badalona, que actuen
sobre més de la quarta part de les per-
sones que vivim a la ciutat. 

El projecte de la Serra d’en Mena for-
ma part dels aprovats en la primera
convocatòria (2004) i es va presentar
conjuntament amb Santa Coloma de
Gramenet. Els dos municipis ens co-
ordinem a través del Consell Comarcal
del Barcelonès, que s’hi va implicar des
del primer dia. Aquest és un projecte
de suma, de col·laboració, de coordi-
nació. Se suma per fer accessible
aquesta part tan important de la ciutat,
com són la Pau, la part alta de la Sa-
lut, i de Sant Antoni i Sant Joan de Lle-
fià. Per donar centralitat al que era pe-
rifèria, per obrir noves vies, per
eixamplar voreres, per recuperar l’es-
pai públic.  

Així, a partir de la transformació del
carrer de Circumval·lació –l’espina dor-

sal que ens uneix a Santa Coloma, un
passeig amb una vorera a cada muni-
cipi–, s’han reurbanitzat 16 carrers a la
Pau i a Llefià. El paquet d’urbanitza-
cions estarà a punt en el període d’e-
xecució del projecte (2005-2008), però
s’utilitzaran els dos anys de pròrroga
per tancar les operacions d’adquisi-
ció de sòl, necessàries per esponjar l’à-
rea de Peius Gener, a la Salut, i per dei-
xar el camí a punt per a la segona fase
de transformació de Circumval·lació.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Tant els projectes urbanístics com els
programes per a les persones es pre-
senten i validen a les comissions d’en-
titats. Sense la participació ciutadana
en el desenvolupament dels programes,
els recursos no s’utilitzarien amb tanta
eficàcia. Estic convençut que el més
important d’aquesta llei és que en el
territori es consolidi aquesta manera de
fer, d’estreta col·laboració ciutadana,
de creació de xarxes al territori; en què
intervenen els mediadors i s’han multi-
plicat els recursos en formació i inser-
ció laboral, i en què es potencia la cre-

ació i dinamització de comunitats de
veïns. Crec que aquest és un dels prin-
cipals reptes, que siguem capaços de
mantenir el dinamisme social generat
i la coordinació entre administracions. 

El segon projecte d’intervenció in-
tegral arrenca ara, per invertir 15 mi-
lions d’euros en el territori. Es va apro-
var en la convocatòria del 2007 i actua
a Badalona Sud, als barris de Sant Roc,
Artigues i el Remei (2007-2011), i està
molt vinculat al que es desenvolupa, de
manera paral·lela, a Sant Adrià Nord.

L’esforç en la rehabilitació d’edificis,
la instal·lació d’ascensors i la intro-
ducció de les noves tecnologies de la
informació i la comunicació anirà acom-
panyat de la implicació de les entitats
en aquest nou projecte.2

TRANSFORMAR 
ELS ESPAIS PÚBLICS 
PER MANTENIR EL
DINAMISME SOCIAL

EL REPTE

Intervenció integral
per cohesionar la
ciutat de Badalona
Els projectes de renovació a la Serra d’en Mena
i Badalona Sud afavoreixen la integració

Cornellà impulsa una reforma
sense precedents de Sant Ildefons 
L’objectiu del pla és adequar el barri a les noves realitats socials

Antonio

BALMÓN
ALCALDE
DE CORNELLÀ 

“Prioritzem el benestar
social des d’una
perspectiva global en
totes les actuacions”

JULIO MAYA
Àrea Monogràfics M
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Celebració d’un acte sobre civisme que va presidir l’alcalde de Lleida, Àngel Ros (al centre).

Participants en la Fira de l’Aixada 2007, celebrada al nucli antic de Manresa.

de l’Oficina del Pla de la Mariola ha estat
decisiva en aquesta tasca aglutinadora i
dinamitzadora.

Així, per exemple, l’oficina i la Comissió
d’Experts en Civisme, que formen els re-
presentants de les 23 entitats del barri,

preparen durant el mes de juny una fes-
ta. En aquest acte, entregaran a l’alcal-
de de Lleida, Àngel Ros, el manifest 12
compromisos cívics de la Mariola, que ja
ha firmat més del 5% del veïnat. La festa
finalitzarà amb la clausura dels tallers del

garrotí, que s’han realitzat al CEIP Santa
Maria de Gardeny i al CEIP Magí i More-
ra. Els alumnes interpretaran i presenta-
ran públicament la inèdita Rumbeta de
la Mariola.

CENTRE HISTÒRIC
L’alcalde Ros manifesta que el principal
objectiu del Pla del Centre Històric és “re-
construir el passat per construir el fu-
tur”. Un dels capítols més importants és
recuperar i rehabilitar els equipaments
històrics i artístics ubicats al centre. Entre
ells, l’edifici El Roser, que albergarà un pa-
rador nacional; l’antiga església de Sant
Pau, futura seu de l’Escola Municipal de
Belles Arts, i els convents de Santa Clara
i Santa Teresa. Un altre gran projecte, que
ja es troba en fase d’execució, és la cons-
trucció d’un ascensor al vessant nord de
l’altiplà de la Seu Vella per comptar amb
un nou accés al principal monument de la
ciutat.

Àngel Ros també defensa la “rege-
neració física i social” del barri. Amb
aquest objectiu, es va inaugurar el mes
de febrer passat l’Oficina del Pla del Cen-
tre Històric, que segueix una línia d’ac-
tuació similar a la de la Mariola. L’ofici-
na, que va atendre en tan sols tres
setmanes un centenar dels 4.000 veïns
del centre, organitza ara el seu primer
programa d’activitats de caràcter social
i formatiu.2

E
l centre històric de Manresa te-
nia uns 6.000 habitants i més
del 40% dels pisos buits el
2003, abans de la inclusió d’a-

questa àrea en el pla de barris de la Ge-
neralitat. Un 50% de les persones que hi
residien es trobaven en situació d’exclu-
sión social, un percentatge molt per so-
bre de la mitjana del conjunt de la ciutat.
Avui, el nucli antic ha sortit de l’uci, si bé
continuen sent necessàries les actua-
cions de revitalització. Les dades, en can-
vi, demostren que anem pel bon camí.
La població ha crescut fins a prop de
10.000 persones, sense un increment de
la concentració de població acabada
d’arribar de països extracomunitaris. I el
més important és que ha disminuït en 15
punts el percentatge de residents d’a-
questa zona amb risc d’exclusió social. 

Manresa ha aprofitat el pla de barris de
la Generalitat per trepitjar a fons l’acce-
lerador de la renovació i la dinamització
del nucli antic. De fet, el programa d’ac-
tuacions que va presentar l’Ajuntament
de Manresa el 2004 per a aquesta zona
ja estava definit al Pla de Revitalització
del Nucli Antic (PIRNA). Disposar d’ob-
jectius clars i de projectes prèviament pla-
nificats i, en alguns casos, fins i tot dis-
senyats, va afavorir la candidatura de
Manresa en la convocatòria del pla de
barris de la Generalitat.

Una inversió pública de 16,6 milions
d’euros (aportats a parts iguals per l’a-
juntament i la Generalitat) ha permès fer
més ràpida la transformació planificada:
recuperar emplaçaments estratègics
com la plaça de Valldaura, porta d’en-
trada al barri antic per la muralla de Sant
Francesc; rehabilitar l’escola Renai-
xença; iniciar les obres a la plaça de Gis-
pert; col·laborar en els projectes de mi-
llora urbana dels Quatre Cantons i del
sector de les Escodines; o prolongar la
urbanització de la plaça de Sant Ignasi
cap al carrer de Viladordis. Una part im-
portant de les actuacions ha estat
assumida pel sector privat. Ajudes com-
plementàries per a la rehabilitació d’e-
lements comuns dels edificis, en espe-
cial façanes i cobertes, també han
contribuït a la implicació de particulars
en el procés de millora.

ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES
La millora de la qualitat urbana de l’es-
pai públic i la priorització dels recorre-
guts per a vianants són les apostes cen-
trals per millorar l’atractiu del nucli antic,
tant a nivell residencial com comercial.
Una de les actuacions més significati-
ves és el pas que unirà a peu els barris
de les Escodines, la Sagrada Família i la
Balconada amb la plaça Major. El can-
vi més profund serà el que modificarà la

relació de la ciutat amb el riu Cardener.
El pla de barris complementa les ac-
tuacions destinades a la millora de la
façana sud de la ciutat i la construcció
del Palau de Justícia, la plaça de la Re-
forma, la urbanització del parc del Puig-
cardener i la renovació de la rotonda de
Sant Marc.

Les reformes urbanístiques s’estan
fent en paral·lel a la introducció de pro-
grames de dinamització social, econò-
mica i cultural. En aquest sentit, s’or-
ganitzen tornejos esportius que
fomenten la relació entre persones de
diferents orígens, programes d’atenció
a adolescents en situació de risc, ser-
veis d’atenció a la diversitat i de me-
diació veïnal, a més dels plans comuni-

taris dels diferents barris inclosos dins
de l’àrea d’actuació.

Encara queda molta feina per fer. I per
això l’ajuntament continuarà demanant
la col·laboració de totes les administra-
cions i també buscarà la complicitat dels
veïns i del comerç, a més a més de la
implicació dels promotors privats per-
què la part més antiga de Manresa si-
gui el millor punt de trobada de tots els
manresans.2

Josep

CAMPRUBÍ
ALCALDE
DE MANRESA

El nucli antic de
Manresa es renova
i s’omple d’activitat
L’ajuntament vol que aquesta part de la ciutat 
sigui el millor punt de trobada dels manresans

LA REVITALITZACIÓ
DE LA ZONA SUPOSA UNA
INVERSIÓ PÚBLICA DE
16,6 MILIONS D’EUROS 

LA XIFRA

JULIO MAYA
Àrea Monogràfics M

Lleida multiplica les activitats socials 
Els veïns firmen el manifest ‘12 compromisos cívics de la Mariola’ i l’entreguen a l’alcalde Àngel Ros 

DLES OFICINES DEL 
PLA SÓN DECISIVES 
PER DINAMITZAR
EL VEÏNAT 

L
es activitats socials, educatives
i lúdiques, que organitzen les as-
sociacions i entitats de la Mario-
la, s’han multiplicat durant els

gairebé quatre anys de desenvolupament
del pla d’intervenció integral al barri. Les
actuacions de cohesió social i integració
laboral de l’Ajuntament de Lleida i la Ge-
neralitat han contribuït notablement a
aquesta recuperació organitzativa. Tam-
bé el centre històric, que va iniciar el 2006
la posada en marxa del pla de millora del
barri, apunta cap a aquesta nova dinàmi-
ca social i formativa.

El balanç de les millores urbanístiques i
arquitectòniques realitzades a la Mariola
és positiu: falten pocs dies per inaugurar
la nova rambla, s’ha adjudicat la redacció
del projecte de la ludoteca, avancen les
obres del nou centre d’assistència primà-
ria (CAP), ja funciona la il·luminació dels
blocs Joan Carles i ha finalitzat la urbanit-
zació de sis carrers, una plaça i la rehabi-
litació de les façanes dels blocs Ruiz de
Alda.

Paral·lelament, s’han organitzat en el
marc del pla de barri més d’un centenar
d’activitats integradores, formatives i lúdi-
ques a les quals s’han sumat progressi-
vament un centenar més protagonitzades
per les associacions i les entitats del bar-
ri. En aquest sentit, la posada en marxa
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Remodelació de la plaça de l’Amistat.

L
a inclusió de Sant Cosme en
el programa de la llei de barris
de la Generalitat evidencia que
l’aposta estratègica de l’Ajun-

tament del Prat de Llobregat per a la
renovació social i urbana de la façana
sud del municipi era una aposta en-
certada. Ho estem veient i vivint dia a
dia, conjuntament amb la comunitat
mateixa, la del barri i la de la resta de
la ciutat.

Actualment, gràcies als diferents pro-
grames, serveis i equipaments que hem
posat en marxa, molts d’ells inclosos
en el projecte de la llei de barris, el Prat
afronta el present i el futur de Sant Cos-
me amb una gran dosi d’optimisme.

Hi ha molta feina per fer, és cert, i es-
tem treballant per portar-la a terme,
però també és cert que ja s’ha avançat
molt en aquesta direcció. Hem recor-
regut molt camí en poc temps, perquè
tots ens hem posat a estirar junts la ma-
teixa corda: les institucions, les entitats,
el comerç, el món professional i la co-
munitat, treballant en equip i amb con-
fiança.

nou perfil físic i d’una nova ciutadania
que ja ha començat a utilitzar-los, com
és el cas del Centre Esplai, el nou edi-
fici judicial o la nova comissaria dels
Mossos d’Esquadra. Tot això amb al-
tres equipaments que s’estan execu-
tant, com l’estació de la línia 9 del me-
tro, i fins i tot altres que ja s’estan
projectant, com la seu de les coopera-
tives Abacus i Cultura 03 o el nou cen-
tre logístic d’autobusos de l’Entitat Me-
tropolitana del Transport.   

SALT QUALITATIU
Aquest nou perfil urbà i social farà un
salt qualitatiu definitiu amb la nova Àrea
Residencial Estratègica, que en els prò-
xims anys portarà a Sant Cosme nous
ciutadans i ciutadanes que iniciaran el
seu projecte de vida en el nou barri.

Per això, és totalment imprescindible
que l’estructura comunitària tingui prou
solidesa i incorpori en la dinàmica de
futur també els interessos i les pro-
postes dels nous veïns i les noves veï-
nes. Per això són tan importants els
programas socials i comunitaris que es-
tem desenvolupant amb l’ajuda de la
llei de barris.2

Precisament el treball amb la comu-
nitat és un dels grans encerts del pro-
jecte integral de Sant Cosme. Molt so-
vint, les transformacions urbanístiques
no deixen veure altres canvis, tan ne-
cessaris o més que la millora dels car-
rers o els nous equipaments. Crec, sin-
cerament, que a Sant Cosme estem
posant al mateix nivell els programes
socials i comunitaris que els de refor-
mes i millores urbanes. Ho hem fet des
del convenciment que l’èxit d’aquest ti-
pus d’actuacions passa per consolidar

una estructura social i comunitària
sòlida, preparada i amb prou autono-
mia per continuar el camí que hem im-
pulsat des de l’àmbit de les adminis-
tracions.

Gràcies a la llei de barris, l’espai pú-
blic de Sant Cosme ha millorat molt; te-
nim noves places, com la d’Orcasitas i
la de l’Amistat, o un nou carrer del Riu
Llobregat, que serà molt més agrada-
ble per anar a passejar o comprar.
Aquest espai públic es complementa
amb nous serveis i equipaments que,
de forma paral·lela als projectes de la
llei de barris, estan dotant el barri d’un

Sant Cosme renova l’espai públic
El Prat desenvolupa un pla integral per dotar la zona d’un nou perfil físic i d’una nova ciutadania

Lluís

TEJEDOR
ALCALDE DEL PRAT
DE LLOBREGAT

Riera de la Salut, principal via de connexió entre els barris de Can Calders i la Salut.

S
ant Feliu de Llobregat ha acon-
seguit donar un fort impuls en la
transformació i la modernització
del municipi gràcies a la llei de

barris. Amb una subvenció de 5.400.000
euros, “estem impulsant la transfor-
mació urbana, econòmica i social de
Can Calders i la Salut per suplir
carències històriques i millorar la
qualitat de vida dels seus habitants”,
afirma l’alcalde de Sant Feliu, Juan An-
tonio Vázquez. Aquesta ajuda suposa un
50% de la inversió prevista en el pla d’in-
tervenció integral de la zona, un total de
10.800.000 euros. “La llei de barris re-
presentarà la inversió més gran rea-
litzada mai en un barri de la ciutat”,
destaca Vázquez.

A Can Calders i la Salut, dos dels ba-
rris amb més densitat de població de tot
el municipi, el consistori està desenvo-
lupant actuacions per generar un nou es-
pai col·lectiu al voltant de la Riera de la
Salut, principal element de connexió en-
tre els dos barris, a més de convertir-lo
en un punt de cohesió social i de dina-
mització econòmica. Un dels principals
eixos del projecte és la millora d’alguns
punts de l’espai públic, com la plaça de

les Roses, els carrers de Can Calders,
Santa Creu i Agustí Domingo, i la plaça
de la Xocolatada. En totes aquestes zo-
nes la intervenció inclou la remodelació
del paviment i el mobiliari urbà, l’elimi-
nació de barreres arquitectòniques, la
creació o el manteniment de zones d’a-
parcament, l’ampliació i la millora de les
voreres, el soterrament de contenidors
i la creació d’espais verds. L’objectiu és
iniciar les obres a finals d’aquest any,
després del procés de participació ciu-
tadana que ha d’acabar de definir la se-
va futura configuració.

INFRAESTRUCTURES I EQUIPAMENTS
El projecte també preveu actuacions ur-
banístiques per cobrir les demandes d’in-
fraestructures i equipaments. Així, des-
taca la construcció d’un equipament
multifuncional i d’un pàrquing al solar de
l’antiga fàbrica de les tovalloles, a la Rie-
ra de la Salut, que tindrà una capacitat
per a 430 places. A finals del 2009 es
procedirà a la urbanització de la super-
fície com a zona verda i a la construcció
del nou equipament, que serà un espai
intergeneracional i comptarà amb uns
2.000 metres quadrats distribuïts en dues
plantes. 

A més, el consistori ha contactat amb
totes les comunitats de propietaris que

es poden beneficiar de la subvenció per
a la instal·lació d’ascensors en alguns
immobles dels carrers d’Agustí Domin-
go i Sacrament, i de la Rambla Marque-
sa de Castellbell. En aquestes convo-
catòries se’ls ha explicat en què
consistiran les obres i s’han presentat les
bases de les subvencions, que poden
arribar fins al 60% del cost total si com-
pleixen tots els requisits.

Sant Feliu també ha rebut la subven-
ció per al programa Treball als barris, im-
pulsat pel Servei d’Ocupació de Cata-
lunya, amb l’objectiu de dinamitzar

econòmicament els barris de Can Cal-
ders i la Salut, que disposen d’una taxa
d’atur superior a la mitjana de la ciutat.
Paral·lelament, l’ajuntament està treba-
llant en el programa complementari Sa-
lut als barris, per desenvolupar polítiques
integrals i transversals de salut pública
a la zona. El projecte d’intervenció in-
tegral inclou mesures de dinamització
cultural, així com accions d’integració
social i igualtat de gènere, com la mi-
llora de la seguretat en els espais pú-
blics, per aconseguir un entorn de-
mogràfic més equilibrat.2

Transformació urbana
i social per equilibrar una
carència històrica
L’Ajuntament de Sant Feliu inverteix 11 milions
d’euros en la remodelació de Can Calders i la Salut

JULIO MAYA
Àrea Monogràfics M

Juan Antonio

VÁZQUEZ
ALCALDE DE SANT
FELIU DE LLOBREGAT

“La llei de barris
representarà la principal
inversió realitzada mai
en un barri de la ciutat”

DL’ESTRUCTURA
COMUNITÀRIA HA DE
RECOLLIR LES FUTURES
PROPOSTES VEÏNALS

El projecte de
renovació inclou
nous serveis
i equipaments 



Un altre dels àmbits importants és l’o-
cupacional. En aquest sentit, es treba-
lla dins del sector de serveis a les per-
sones i s’ha posat en marxa el programa
Engega’t, dirigit a fomentar l’orientació
i la inserció dels joves de Can Folguera
en els diferents serveis municipals i en
el món laboral.

A més, s’està potenciant el comerç
urbà mitjançant l’elaboració d’un estu-
di sobre la dinamització de les galeries
comercials del barri amb l’objectiu de
transformar-les en un pol d’atracció co-
mercial dins del municipi.

No obstant, no només l’àmbit econò-
mic és essencial. El desenvolupament
social és la base per treballar qualse-
vol altre aspecte i aconseguir els objec-
tius establerts. En aquest aspecte, es fa
una especial incidència en la participa-
ció ciutadana a través de la comissió,
que és l’encarregada de valorar el de-
senvolupament de totes les accions que
es realitzen a Can Folguera. A més, el
treball conjunt amb les comunitats de
veïns i les entitats socials i culturals és
essencial per consolidar la cohesió del
barri. Per aconseguir-ho, la tasca fona-
mental passa per convertir el centre cí-
vic en espai de relació, convivència i ac-
tivitats i fomentar la utilització de La
Promotora com a centre de referència
per als més joves.

S’ha de destacar que tots aquests
programes es desenvolupen de forma
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Simulació de la renovació de la plaça de Valentí Escalas.

Pas elevat al barri de Can Folguera, a Santa Perpètua de Mogoda.

L
a forta empremta que la llei de
barris està deixant a Santa Co-
loma de Gramenet és innega-
ble. Després de poc més de

tres anys des de la seva posada en mar-
xa, la importantíssima transformació so-
cial i física de la zona sud de la ciutat
–barris de Fondo, el Raval, Santa Rosa
i Safaretjos– que suposen els diferents
projectes ja es comença a percebre. San-
ta Coloma ha viscut processos transfor-
madors rellevants, demogràfics i físics,
però mai tan profunds i determinants per
al seu futur com els dels últims anys. En
aquest sentit, la llei de barris representa
una potent eina reequilibradora que afa-
voreix la transformació real.

L’Ajuntament de Santa Coloma ha
apostat amb força per actuacions que
dignifiquen els territoris de la Serra d’en
Mena i que propicien elements de millo-
ra substantiva per a la vida dels ciuta-
dans. Un dels projectes que il·lustren més
bé aquesta millora és, per la seva inte-
gració, el que coneixem com a Eix Bruc,
en el qual, sota una mateixa estratègia
de transformació, s’aglutinen diverses ac-
cions físiques que tindran conseqüències
sobre l’entorn del barri del Fondo.

A l’Eix Bruc, la transformació deter-
minarà que al lloc que ocupa avui l’ac-
tual mercat del Fondo hi haurà un multie-
quipament per al barri que integrarà el
mercat renovat, un supermercat, una
guarderia i una biblioteca, i que segur

que catalitzarà una renovada centralitat
en aquesta zona de la ciutat. Es tracta
d’un edifici de característiques singulars
que vol ser un referent arquitectònic i
d’impacte visual, i també per la plurali-
tat d’usos que concentrarà. Aquesta po-
tent actuació generarà un nou centre
d’activitat social i econòmica i contri-
buirà al reequilibri del conjunt dels bar-
ris de la ciutat.

ESPAI PÚBLIC D’ALTA QUALITAT
L’entorn urbà d’aquest nucli experi-
mentarà un esponjament important i una
regeneració no només urbanística sinó
també social. Desapareixeran àmbits de-
gradats per obrir amplis espais d’ús pú-
blic i vivenda protegida, especialment
destinada als joves. Donarem més co-
herència a la trama urbana d’aquesta zo-
na de la ciutat i aportarem un espai pú-
blic d’alta qualitat.

Pel que fa a la mobilitat, la instal·lació
d’escales i rampes mecàniques és una
de les actuacions importants que, espe-
cialment en aquesta zona, que presenta
carrers amb forts pendents, facilitarà la
mobilitat i garantirà una millora de la qua-
litat de vida dels veïns. Aquesta actua-
ció, unida a la rehabilitació i la instal·lació
d’ascensors a les vivendes, és una altra
aposta de l’ajuntament per millorar la
imatge externa dels barris, solucionar les
patologies dels edificis i facilitar la mobi-
litat dels veïns.

Aquests canvis urbanístics van asso-
ciats a una altra sèrie d’accions, con-
templades en el si del projecte, per co-
brir les necessitats de millores que
incideixen de manera més directa i im-
mediata sobre les persones. Santa Co-
loma ha apostat per la millora de la for-
mació i de l’ocupació com a garantia per
ser més competitius sense oblidar la co-
hesió social. Els programes destinats a
la mediació veïnal i a la integració dels
nouvinguts són altres punts clau.

La transformació de la zona sud de la
ciutat compta amb la participació de la
Generalitat, l’Incasol, el Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya i el Consell Comarcal
del Barcelonès, entre altres organismes.
Fa pocs dies s’hi han sumat també el Mi-
nisteri de Economia i Hisenda i la UE, que
acaben d’aprovar un nou projecte en el
marc de la Iniciativa Urbana per a la trans-
formació d’aquests barris i, en particu-
lar, per a la construcció del nou multie-
quipament del mercat del Fondo. Amb
aquests suports i la nostra determinació,
els ciutadans de Santa Coloma poden
comprovar dia a dia la nova realitat dels
nostres barris.2

S
anta Perpètua de Mogoda està
vivint la transformació del barri
de Can Folguera dia a dia. Des
de fa gairebé tres anys l’ajun-

tament està treballant, gràcies al pla de
barris, en dos aspectes fonamentals. Per
una part, s’incideix en els elements de
conscienciació, civisme i participació ciu-
tadana, tots ells eixos clau per aconse-
guir que Can Folguera es transformi en
un barri amb un elevat component social
de convivència. En aquest sentit, és fo-
namental el treball d’informació que es-
tan fent les informadores municipals, les
agents d’acollida i la comissió ciutadana
sobre els projectes que s’estan treballant.

Per una altra part, tota la tasca de mi-
llora de l’espai públic s’està realitzant
amb l’objectiu de fer que el barri sigui
més amable per als ciutadans de Can
Folguera. En aquest sentit, es treballa
en la urbanització de places i zones de
prioritat per a vianants, sense descuidar
aspectes fonamentals com la creació
d’aparcaments. Amb aquest objectiu, el
principal projecte del 2008 és la trans-
formació de la plaça de Can Folguera en
un espai de plataforma única i tancada
al trànsit i a l’estacionament de vehicles.
No obstant, i de forma paral·lela, s’ha-
bilitarà una zona d’estacionament amb
capacitat per a 140 vehicles a l’avingu-
da de Mossèn Jacint Verdaguer.

Des de l’ajuntament es treballa de for-
ma conjunta amb els veïns i veïnes del

barri perquè la seva participació es con-
verteixi en l’eix clau del redisseny de Can
Folguera. És la ciutadania qui ha de sen-
tir el barri com a seu. Són els veïns, re-
colzats per la política municipal, els que
han de fomentar els valors de civisme i
respecte que transformin Can Folguera
en insígnia de la convivència local. 

Gràcies a les aportacions econòmi-
ques realitzades per la Generalitat, és
possible aquesta transformació per con-
vertir Can Folguera en el barri que tots
volem.

ALTRES SÍMPTOMES DE DESENVOLUPAMENT
Les actuacions tenen una especial inci-
dència en el desenvolupament social i
econòmic de la zona. En aquest sentit,
s’està potenciant l’accés dels veïns a les
noves tecnologies a través del progra-
ma Connecta’t, pel qual ja han passat
més de 2.400 persones per fer classes
d’iniciació a internet.

També es treballa en els serveis i els
programes d’acollida, integració i inser-
ció de col·lectius de nova ciutadania, i
d’atenció a la dona per potenciar les se-
ves habilitats socials.

paral·lela als projectes que incideixen di-
rectament en l’espai públic. Dins d’a-
quest àmbit destaquen la urbanització
del Parc Central i la creació del centre
de formació ocupacional i desenvolu-
pament empresarial Can Soldevila.

No obstant, no només destaquen els
grans projectes. Les petites actuacions
són les que milloren dia a dia la vida de
tots els ciutadans del barri i, en aquest
sentit, es treballa en la urbanització de
places i zones amb prioritat de vianants

(fotografia), es fomenta l’accessibilitat i
l’eliminació de barreres arquitectòniques,
s’instal·len nous semàfors i es creen es-
pais d’aparcament, a més de millorar
l’estat general de les voreres.2

Bartomeu

MUÑOZ
ALCALDE DE SANTA
COLOMA DE GRAMENET

Manuel

RUIZ MONTERO
ALCALDE DE SANTA
PERPÈTUA DE MOGODA

Actuacions per reequilibrar la ciutat
Santa Coloma de Gramenet transforma els barris de la Serra d’en Mena i millora la vida dels veïns

Convertir Can Folguera en una
insígnia de la convivència social
El barri de Santa Perpètua es revitalitza amb projectes socials i ocupacionals

DES FAN OBRES 
PERQUÈ ELS CARRERS
RESULTIN MÉS AMABLES 
PER AL CIUTADÀ
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Imatge del pont de l’Amistat, sobre la riera de les Arenes.

La masia de Can Palmer doblarà el seu espai per allotjar nous serveis per a associacions, joves, dones i nens.

U
n grup de nens i nenes de
Terrassa han decidit el nom
d’un pont singular construït
gràcies al pla de barris. Es diu

passarel·la de l’Amistat i la seva silueta
en forma de paràbola es dibuixa com
un vincle entre els quatre barris inclo-
sos en el pla 2005-2008.

Aquest pont anomenat Amistat es
convertirà en el símbol de l’aposta de
futur que és el pla de barris, juntament
amb la nova estació Terrassa Est, la pri-
mera peça en funcionament del metro
de Terrassa que ara estem construint:
un sistema de més de 21 quilòmetres
que canviarà la mobilitat interior i exte-
rior i que definirà un nou model de ciu-
tat per a l’any 2020.

Vint-i-cinc actuacions urbanístiques
(carrers, places, ponts, parcs); més de
530 actuacions de millora social i de be-
nestar, de convivència o de dinamitza-
ció econòmica; 18,8 milions d’euros
d’inversió global; 45 professionals im-
plicats en la gestió oberta del projec-
te, al costat de 67 entitats i 280 perso-
nes integrades al Consell Plenari; uns
22.000 participants en activitats o pro-
jectes fins a aquesta primavera... Aques-
tes són les grans xifres del pla de barris
en Ca n’Anglada, Torre-sana, Vilardell
i Montserrat, els quatre barris de la zo-
na est de Terrassa. Però hi ha altres in-
dicadors que suggereixen novetats in-
teressants: la zona s’ha convertit en un

dels motors del dinamisme immobiliari
de la ciutat, s’ha potenciat la vivenda
pública (actualment hi ha en marxa una
promoció de 900 vivendes municipals)
i s’ha dissenyat el mecanisme per re-
duir la densitat de vivendes a la zona
nord de Ca n’Anglada, guanyar espai
públic i renovar en profunditat tota la
zona.

Aquest és el perfil del balanç del pla
de barris, simbolitzat per un pont i per
un nom elegit per nens i nenes que se-
ran els ciutadans i ciutadanes del futur,
que viuran i conviuran en un barri millor,
que disfrutaran de més oportunitats i
que podran fer en comú nous projec-
tes per guanyar benestar, progrés, qua-
litat de vida. 

El pla de barris multiplica l’impacte
de la inversió dels governs municipal i
català i l’efecte combinat dels diferents
programes de treball. Té beneficis que
són visibles ja avui mateix, però sobre-
tot es faran evidents al llarg de la prò-
xima dècada. Hem donat un impuls ex-
traordinari a quatre barris de la ciutat,
i ara serà necessari continuar amb al-
tres actuacions fins a culminar un pro-
cés de millora de tot l’eix de llevant de
la ciutat.

MÉS QUALITAT DE VIDA
Administracions i ciutadans, conjunta-
ment, hem treballat per fer un gran salt
endavant en quatre anys. Hem acon-
seguit bona part dels objectius i hem
fet moltes coses més de les projecta-
des inicialment. Aquest és el millor ba-
lanç: hi hem construït un pont, una via,
per on podran circular els projectes que
ja tenim en marxa per millorar la vida de
les persones. Més benestar, més qua-
litat de vida, en quatre barris i en el con-
junt de la ciutat. En aquests quatre bar-
ris i en tota una ciutat que vol ser, també
en benestar i qualitat de vida, capital
del futur a Catalunya.2

V
iladecans té a les seves mans
una magnífica oportunitat per
avançar i millorar la qualitat de
vida dels barris de Ponent, i

per tant, de tota la ciutat. El pla Ponent
21, amb el suport de la llei de barris,
ens permet aprofundir en la voluntat mu-
nicipal de no tenir una ciutat a dues ve-
locitats. La nova normativa contribueix
a fer un nou pas per aconseguir que no
hi hagi uns barris de primera i uns de
segona, amb diverses carències urba-
nístiques, socials o econòmiques, sinó
que la ciutat sigui equilibrada. 

Amb el pla Ponent 21 posem al dia
una zona de Viladecans que necessita
un impuls per córrer a la mateixa velo-
citat que la resta dels barris i, així, con-
vertir-se en un nou espai de centralitat
de la població. L’ajuda de la Generali-
tat de Catalunya permet a l’ajuntament
aconseguir-ho en un període curt de
temps perquè suposi una transforma-
ció radical. Per canviar en quatre anys
la pell i l’ànima d’aquests barris, és a
dir, el que es veu més  –l’urbanisme, els
equipaments–, i el que no es veu tant,
però que és igual d’important perquè fa
possible la qualitat de vida –les oportu-
nitats, les sensacions, les possibilitats
dels veïns–. Per això, les reformes que
s’aconseguiran gràcies a la llei de bar-

ris no només han d’oferir noves opor-
tunitats a la zona de Ponent, sinó tam-
bé millorar la seva relació amb la resta
de la ciutat. 

En aquest sentit, les reformes en l’es-
pai públic, que trencaran barreres en-
tre barris, han de servir perquè la zona
deixi enrere el seu aïllament respecte
a la resta de la ciutat. El mateix passa
amb la creació de l’Ateneu de les Arts,
un espai formatiu i d’oci de referència
per a tota la ciutat, que es convertirà en
un dels equipaments municipals, amb
els quals volem que els habitants de Vi-
ladecans siguin partícips de la cultura.

SERVEIS MÉS PRÒXIMS
Amb el clar objectiu d’aconseguir mi-
llorar la qualitat de vida de les zones de
Ponent no serà únicament crucial que
el barri s’obri a la ciutat, sinó també que
siguin més i més pròxims els serveis als
veïns. És per això que, a més de la im-
portància del mateix Ateneu de les Arts,
serà una prioritat bàsica ampliar la ma-
sia de Can Palmer, on es farà un cen-
tre juvenil, una ludoteca infantil, i un cen-
tre de recursos per a dones, i al mateix
temps, s’ampliarà l’espai per a les en-
titats del barri i el servei de mediació
veïnal. 

La millora de les clavegueres i la cons-

trucció d’un aparcament subterrani tam-
bé contribuiran a posar el seu granet de
sorra per aconseguir un barri més prò-
xim a les necessitats actuals. També te-
nen molta importància les ajudes con-
cedides per a la instal·lació d’ascensors
en vivendes. 

PERSONES GRANS
Més de 70 edificis de Ponent, on viuen
prop de 2.000 persones, moltes d’elles
del col·lectiu de persones grans, po-
dran millorar així l’accessibilitat a casa
seva i evitar que aquest parc de viven-
des quedi obsolet. L’Ajuntament de Vi-
ladecans ha treballat durant els últims
mesos per aconseguir un projecte òp-
tim per als veïns, que, molt aviat, po-

dran començar la instal·lació d’ascen-
sors als pisos.

Precisament, els veïns del barri de
Ponent són actors protagonistes de la
transformació perquè, per mitjà de di-
ferents mecanismes, estan participant
en el disseny de les actuacions que han
de permetre que aquest projecte aus-
piciat per la llei de barris sigui tot un èxit,
no només per a aquesta zona, sinó per
a tot Viladecans.2
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Les reformes milloren
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