
Pla de Barris
la Verneda i la Pau

MARÇ 2017



Projecte:
Pla de Barris de la Verneda i la Pau

Emplaçament:
Barri de la Verneda i la Pau, districte de Sant Martí, Barcelona

Promotor i redactor:

Foment de Ciutat

Disseny, maquetació i suport a la redacció:
Urbaning
C/ de Montserrat, 95
08221 Terrassa
www.urbaning.cat

Fotografia:
Andreu Adrover Esquena
Dortoka (fotos aèries)

Correcció:
Amor Montané March

Edició i producció:
Direcció d’imatge i serveis editorials
Passeig de la Zona Franca, 66
08038 Barcelona
www.barcelona.cat/barcelonallibres

Barcelona, març de 2017
© de l’edició: Ajuntament de Barcelona
© dels textos i les imatges: els autors esmentats

DL: B.9354-2017



Pla de Barris
la Verneda i la Pau



4

Denominació general del programa “Pla de Barris”

Barcelona la conformen 73 barris que te-
nen orígens històrics i evolucions molt 
diversos. Tots tenen elements que sumen 
per fer de Barcelona un bon lloc on desen-
volupar el projecte vital del veïnat, on fer 
efectiu el dret a la ciutat, en el seu sentit 
més ampli. Això no obstant, el desenvolu-
pament asimètric d’alguns barris al llarg 
del temps ha generat desigualtats socio-
econòmiques importants. En els últims 
anys, malgrat la recuperació que assenya-
len molts indicadors, les diferències terri-
torials han augmentat.

Davant d’aquesta situació, el Govern pren 
el compromís de treballar per reduir 
aquestes desigualtats entre els barris en 
àmbits tan fonamentals com l’habitatge, 
l’espai públic, l’educació, la salut i la crea-
ció de condicions per a la millora de l’acti-
vitat econòmica. Per això defineix accions 
per aconseguir territoris resilients, que 
sumin les capacitats dels veïns i veïnes.

En aquest context neix el Pla de Barris, 
com una iniciativa municipal de millora 
de les condicions de vida als barris de la 
ciutat. Té com a objectiu principal reduir 
les desigualtats socials i territorials, tot 

impulsant l’accés a la renda, als serveis, a 
la qualitat urbana i al benestar per a tot 
el veïnat.

El Pla de Barris està concebut com un ins-
trument en la lluita contra l’increment de 
les desigualtats socials a la ciutat. A més, 
pretén abordar els efectes negatius que es 
deriven de la concentració dels nivells de 
renda més baixos en aquells barris que pa-
teixen dèficits urbanístics més acusats i on 
la qualitat de l’habitatge és menor. I pretén 
fer-ho aplegant la capacitat, els recursos i 
la legitimitat de l’Ajuntament amb la ini-
ciativa, la creativitat i l’eficàcia de l’acció 
veïnal. Amb aquest criteri, el Pla de Barris 
vol incidir en quatre àmbits d’actuació es-
tratègica: drets socials, educació, activitat 
econòmica i ecologia urbana.

Així, els principals trets del Pla de Barris, 
entès com a eina per aconseguir un abor-
datge integral i transversal de les mancan-
ces de cada territori, són els següents:

- La dotació de recursos extraordinaris.

- La transversalitat de les actuacions que 
ha d’implicar el treball entre diferents àre-
es de l’Ajuntament.

- La voluntat de col·laboració interadmi-
nistrativa.

- L’apoderament veïnal, tant en la definició 
com en el seguiment i la gestió del progra-
ma.

- El reforç i el protagonisme de la xarxa as-
sociativa i d’entitats.

- La capitalització de l’experiència en els 
processos de transformació urbana a Bar-
celona i a Catalunya.

- El compromís d’avaluació i de rendició de 
comptes.

Aquest document recull el procés d’ela-
boració i el conjunt d’accions que es volen 
dur a terme a la Verneda i la Pau, i s’es-
tructura en quatre blocs.
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Bloc 1. Context

En el primer apartat d’aquest primer bloc 
s’exposa la raó de ser del Pla de Barris i 
se’n contextualitza la necessitat a partir 
de diversos indicadors del territori. En 
el segon apartat es presenta una visió 
conjunta a escala de ciutat, a partir dels 
tres grans eixos de referència on s’inscriu 
el Pla de Barris. En els apartats tercer i 
quart s’apunten alguns dels indicadors de 
vulnerabilitat del territori i els objectius 
generals del Pla de Barris. Finalment, en 
el cinquè apartat s’exposa la metodologia 
de treball i d’elaboració del Pla de Barris.

Bloc 2. Elaboració

En els tres primers apartats del segon bloc 
es duu a terme una descripció del barri en 
el qual s’intervé, una anàlisi quantitativa 
dels principals indicadors del territori i 
una diagnosi, la qual permet interpretar 
les dades de l’anàlisi i identificar els princi-
pals temes en els quals el Pla ha d’incidir. 
Tant l’anàlisi com la diagnosi s’estructuren 
en quatre grans àmbits temàtics: drets so-
cials, educació, activitat econòmica i eco-
logia urbana.

Tot i que l’educació és reconeguda com 
un dret social, té un paper molt impor-
tant en el marc de les desigualtats socials 
que s’aborden des d’aquest programa. Per 
aquest motiu s’ha considerat oportú do-
nar-li entitat pròpia perquè encapçali un 
àmbit temàtic independent, dins del qual 
s’aglutinaran totes les actuacions encami-
nades a garantir la igualtat d’oportunitats 
educatives.

En el darrer apartat d’aquest bloc s’es-
menten els plans actius i l’acció de govern 
present a cada barri.

Bloc 3. Intervenció

En aquest bloc s’identifiquen els objec-
tius específics per a cadascun dels àmbits 
temàtics i els projectes motor, que són 
aquells que per les seves característiques 
esdevenen centrals en l’actuació del Pla 
de Barris. A continuació, es detallen les 
propostes i les accions concretes de cada 
àmbit temàtic i es presenta el pressupost 
previst per al seu desplegament. Final-
ment, es mostra una visió global de la in-
tervenció del Pla de Barris.

Bloc 4. Marc de coproducció i gover-
nança. Desenvolupament

El quart bloc fa incidència en el procés 
de gestió i governança, en la participació 
i l’acció comunitària, en els indicadors 
d’avaluació del projecte i en tot allò que té 
a veure amb la comunicació del Pla.
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A escala municipal, les desigualtats entre 
els barris més rics i més pobres de Bar-
celona s’han incrementat en els darrers 
anys. I és que el creixement en termes ma-
croeconòmics globals de la ciutat els dar-
rers quinquennis ha anat acompanyat d’un 
eixamplament de les diferències entre les 
rendes altes i les baixes, el consegüent 
aprimament de les classes mitjanes i la 
desigualtat territorial que ens ocupa aquí.

Les conseqüències d’aquesta situació es-
devenen particularment greus als barris 
més desafavorits de Barcelona, en aspec-
tes com ara l’augment de les situacions de 
risc de pobresa i d’exclusió social, la man-
ca d’ocupació i l’impacte de l’atur de llar-
ga durada sobre les llars, l’empitjorament 
progressiu de les condicions laborals, la 
pèrdua de serveis del sistema de protecció 
social i la manca de mitjans per a les políti-
ques preventives i de garantia social.

Davant d’aquest fet, al llarg del mandat ac-
tual, el desenvolupament del Pla de Barris 
pretén actuar contra aquestes desigual-
tats en setze barris de la ciutat, distribuïts 

en sis districtes, que s’aniran concretant 
per etapes en deu plans de barris, tenint 
present que un pla pot incidir sobre més 
d’un barri.

Els principals criteris de selecció dels bar-
ris per dur a terme el programa són els 
següents:

- Nivell de renda mitjana del barri respec-
te del conjunt de la ciutat.

- Indicadors socioeconòmics, educatius i 
sociosanitaris.

- Presència de col·lectius amb necessitats 
especials.

- Dèficits urbanístics.

- Estat del parc d’habitatges.

- Existència d’actuacions complementàri-
es.

Amb aquests criteris s’elaboren deu plans 
de barris, que són els següents: la Trini-
tat	Nova, Bon Pastor i Baró de Viver, el 
Besòs	 i	 el	Maresme, la Marina (que in-
clou els barris de la Marina de Port i la 
Marina del Prat Vermell), el Raval	Sud	
i el	Gòtic	Sud, Sant	Genís	dels	Agudells	
i la Teixonera, la Zona	Nord (format pels 
barris de Ciutat	Meridiana,	Torre	Baró	
i Vallbona), Trinitat	Vella, i la Verneda 
i la Pau. Aquests plans afecten sis distric-
tes de la ciutat: Sant Martí, Sant Andreu, 
Nou Barris, Ciutat Vella, Horta-Guinardó i 
Sants-Montjuïc.
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D1 CIUTAT VELLA
1  El Raval
2 El barri Gòtic
3 La Barceloneta
4 Sant Pere, Santa Caterinai la 
Ribera

D2 EIXAMPLE
5 El Fort Pienc
6 Sagrada Família
7 Dreta de l’Eixample
8 L’Antiga Esquerra de 
l’Eixample
9 La Nova Esquerra de 
l’Eixample
10 Sant Antoni

D3 SANTS - MONTJUÏC
11 El Poble-Sec
12 La Marina del Prat Vermell
13 La Marina de Port
14 La Font de la Guatlla
15 Hostafrancs
16 La Bordeta
17 Sants - Badal
18 Sants

D4 LES CORTS
19 Les Corts
20 La Maternitat i Sant Ramon
21 Pedralbes

D5 SARRIÀ - SANT GERVASI
22 Vallvidrera, Tibidabo i Les 
Planes
23 Sarrià
24 Les Tres Torres
25 Sant Gervasi - la Bonanova
26 Sant Gervasi - Galvany
27 El Putxet i el Farró

D6 GRÀCIA
28 Vallcarca i els Penitents
29 El Coll
30 La Salut
31 La Vila de Gràcia
32 Camp d’en Grassot i Gràcia 
Nova

D7 HORTA - GUINARDÓ
33 El Baix Guinardó
34 Can Baró
35 El Guinardó

36 La Font d’en Fargues
37 El Carmel
38 La Teixonera
39 Sant Genís dels Agudells
40 Montbau
41 Vall d’Hebron
42 La Clota
43 Horta

D8 NOU BARRIS
44 Vilapicina i la Torre Llobeta
45 Porta
46 El Turó de la Peira
47 Can Peguera
48 La Guineueta
49 Canyelles
50 Les Roquetes
51 Verdum
52 Prosperitat
53 La Trinitat Nova
54 Torre Baró
55 Ciutat Meridiana
56 Vallbona

D9 SANT ANDREU
57 Trinitat Vella
58 Baró de Viver
59 Bon Pastor
60 Sant Andreu
61 La Sagrera
62 El Congrés i els Indians
63 Navas

D10 SANT MARTÍ
64 El Camp de l’Arpa del Clot
65 El Clot
66 El Parc i la LLacuna del 
Poblenou
67 La Vila Olímpica del Poblenou
68 El Poblenou
69 Diagonal Mar i Front Marítim 
del Poblenou
70 El Besòs i el Maresme
71 Provençals del Poblenou
72 Sant Martí de Provençals
73 La Verneda i la Pau

Bloc 1 | El context territorial

_Situació	dels	àmbits	del	Pla	de	Barris	/	
Font: Urbaning

13



Bloc 1 > 2 | Eixos de referència

Barcelona s’inscriu en un àmbit amb molta 
influència sobre el territori des d’una òpti-
ca econòmica, demogràfica o del medi na-
tural. Aquest àmbit està delimitat pel riu 
Besòs, el front litoral, la serra de Collsero-
la i la plataforma econòmica del delta del 
Llobregat.

La naturalesa d’aquests eixos metropoli-
tans els confereix un gran potencial estra-
tègic de transformació i desenvolupament, 
capaç de fer confluir sinergies i d’articular 
el territori d’acord amb una nova manera 
de construir les ciutats, perquè esdevin-
guin nuclis generadors de noves centra-
litats. Tanmateix, aquest gran potencial 
contrasta amb el fet que bona part dels 
barris més desafavorits de la ciutat de Bar-
celona, en termes de renda familiar dispo-
nible mitjana, s’inscriuen dins d’aquests 
eixos. Es constata, doncs, una dissociació 
entre uns eixos d’abast metropolità amb 
gran potencial transformador i uns terri-
toris a escala de barri amb dificultats per 
accedir a les oportunitats que aquests ei-
xos ofereixen en condicions d’igualtat.

Per tant, els eixos Besòs, Muntanya-Turons 
i Litoral (en connexió amb el parc del delta 

del Llobregat, a través de la Marina) esde-
venen el marc territorial de referència en 
el qual s’inscriuen els diferents programes 
del Pla de Barris que s’implementaran, es-
tableixen un nexe entre els programes i els 
doten d’una eina addicional per fer front a 
les desigualtats territorials.

La definició d’àrees territorials perse-
gueix, principalment, els objectius se-
güents:

- Diagnosticar de forma conjunta les pro-
blemàtiques i les potencialitats de cada 
àrea. Algunes actuacions, com ara les 
vinculades a drets socials o a promoció 
econòmica, difícilment poden acotar-se a 
escala de barri.

- Raonar l’equilibri d’inversions i d’actua-
cions entre els diferents barris, ateses les 
importants diferències entre ells, les seves 
necessitats i el volum de població.

- Definir les actuacions en un escenari 
temporal de llarg termini, ja que es tracta 
d’accions de fons, estratègiques i no tàcti-
ques.

- Establir una estratègia de generació de centralitat ur-
bana, reforçant la interconnexió i la interacció entre ter-
ritoris.

- Definir una estratègia d’actuació capaç de mitigar els 
retards acumulats de les inversions de les altres admi-
nistracions públiques (com en l’estació de la Sagrera o les 
parades de metro a la Marina).

- Establir una priorització i un cronograma de les actuaci-
ons i dels programes previstos, amb l’objectiu d’incidir de 
la forma més transversal possible sobre les causes estruc-
turals de la desigualtat.

- Coordinar les actuacions amb les altres administracions.

Una de les principals potencialitats i innovacions del Pla 
de Barris és la interrelació entre l’impuls de projectes de 
barri i l’adopció d’estratègies d’eix per a diferents àrees 
de la ciutat. Es tracta de dues línies d’actuació comple-
mentàries i que s’han d’enriquir mútuament, per diversos 
motius:

- Actuen a escales diverses (de barri i d’eix).

- Els horitzons temporals són diferents (quatre anys per 
al Pla de Barris, i de mitjà a llarg termini per als eixos).
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Bloc 1 | Eixos de referència

_Situació	dels	eixos	de	referència	/	
Font: Urbaning

- El tipus d’actuacions que han de pre-
veure també són diferents (el Pla de Bar-
ris preveu actuacions de caràcter social, 
d’equipament i urbanisme local i d’apode-
rament veïnal, mentre que els eixos preve-
uen actuacions d’estratègia econòmica, de 
reequilibri urbà i d’abast infraestructural).

- Els actors amb què cal comptar són tam-
bé diferents (els projectes de barri s’han de 
basar essencialment en l’actuació del propi 
ajuntament i de les entitats i veïns i veïnes 
de cada barri, en estreta col·laboració; les 
estratègies d’eix han d’incorporar, a més, 
altres administracions i empreses).

Tot i el seu caràcter divers, ambdós tipus 
d’instruments són indissociables i l’èxit 
d’un depèn de l’èxit de l’altre.

Pel que fa a la pertinença dels barris als 
eixos, cal remarcar que, atesa la seva ubi-
cació, alguns barris esdevenen llocs fron-
tissa. És el cas de Ciutat Meridiana, Torre 
Baró, les Roquetes i la Trinitat Nova, que 
se situen en la confluència dels eixos Besòs 
i Muntanya-Turons. En una situació anà-
loga es troba la Marina, ja que se situa en 
la confluència entre l’eix Litoral i l’àmbit 
d’actuació del Pla Delta.
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2.1 | Eix Besòs

Els barris que configuren la llera del riu 
Besòs constitueixen un eix força homogeni 
pel que fa a la caracterització social i ter-
ritorial, i delimiten una àrea d’intervenció 
sobre la qual existeix una necessitat ur-
gent d’acció municipal per afavorir-ne la 
cohesió. Les iniciatives dutes a la pràctica 
fins ara necessiten una visió integral, un 
canvi d’escala per incrementar-ne i inten-
sificar-ne la incidència, i un enfocament 
col·laboratiu per poder concentrar els es-
forços en la lluita contra la vulnerabilitat.

Dins de l’àrea que correspon a les dues lle-
res del riu Besòs, en la qual es concentra 
un 10 % de la població catalana i on es bus-
ca establir sinergies amb els barris dels 
municipis adjacents (Sant Adrià de Besòs, 
Santa Coloma, Badalona i Montcada i Rei-
xac), s’hi concentren alguns dels barris de 
la ciutat que pateixen amb més intensitat 
una situació precària. El riu ha de deixar 
de ser un límit i ha d’adquirir centralitat 

urbana com a eix cívic vertebrador de la 
futura ciutat metropolitana.

El Consorci del Besòs, constituït fins al 
2015 per Montcada i Reixac, Santa Coloma 
de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barce-
lona, el 2016 s’amplia, incorporant Badalo-
na, i canvia els estatuts per passar de ser 
un consorci urbanístic a ser un consorci 
amb plenes competències per desplegar 
totes les polítiques intermunicipals que els 
socis acordin. La redacció del Pla Besòs, 
com a document guia que ha de definir el 
marc de cooperació i de polítiques conjun-
tes dels municipis, té per objecte dotar el 
continu urbà de l’entorn del riu d’una es-
tratègia d’acció compartida per a la millo-
ra de la qualitat de vida a ambdues lleres 
del Besòs en matèria d’infraestructures, 
mobilitat, espais lliures, equipaments i 
serveis, així com en promoció econòmica 
i ocupació, cultura, esports i drets socials. 
El Pla Besòs ha de garantir la inclusió i la 

cohesió social, i ha de promoure la creació 
de nous elements compartits de reequili-
bri territorial entre municipis de centrali-
tat metropolitana.

En aquest eix es planteja una estratègia de 
desenvolupament urbà sostenible i inte-
gral que innova i interrelaciona economia, 
medi ambient, cultura, societat i política 
per afavorir la cohesió social i territorial, 
i per esdevenir un nou eix de centralitat 
urbana, d’igualtat i de qualitat de vida. 
Aquesta estratègia es duu a terme des de 
l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de 
Barcelona i les entitats de l’Acord Ciutadà 
per una Barcelona Inclusiva. 

La intervenció en l’àmbit de l’eix Besòs va 
ser presentada com a projecte específic i 
diferenciat a la convocatòria de fons FE-
DER i EDUSI el 13 de gener de 2016, i es 
resoldre favorablement amb una dotació 
de 30 milions d’euros.

2 | Eixos de referència
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Bloc 1 | Eixos de referència

L’eix	Besòs	en	xifres

Dins de l’eix Besòs s’hi inscriuen sis bar-
ris sobre els quals s’implementarà el Pla 
de Barris: Vallbona, Trinitat Vella, Baró de 
Viver, Bon Pastor, la Verneda i la Pau, i el 
Besòs i el Maresme. En ocasions, depenent 
dels projectes, s’afegeixen a aquest eix els 
barris de la Trinitat Nova, Ciutat Meridia-
na i Torre Baró.

Aquests barris abasten una superfície de 
592 ha, que representa el 5,79 % de la su-
perfície de la ciutat, i tenen una població 
de 78.402 persones (equivalent al 4,87  % 
de la població total de la ciutat). La den-
sitat bruta (considerant tota la superfície 
de l’àmbit) és de 132,52 h./ha (inferior a la 
mitjana de la ciutat), però la densitat neta 
(considerant només la superfície de sòl 
d’ús residencial) és de 655,6 habitants per 
hectàrea residencial (superior a la mitjana 
de la ciutat).

_Àmbit	de	l’eix	Besòs	/	
Font: Urbaning
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2.2 | Eix Muntanya-Turons

L’eix Muntanya-Turons aglutina, en con-
junt, barris caracteritzats per les dificul-
tats derivades de l’orografia i de la confi-
guració a partir del creixement urbanístic 
no gaire planificat dels anys 60 i 70. Les 
dificultats d’accessibilitat s’agreugen amb 
l’envelliment de la població. A més, les 
diverses onades d’immigració i la baixa 
formació i qualificació professional de la 
població, fan encara més complexa la situ-
ació d’aquests barris.

Un altre punt fonamental és la connecti-
vitat, tant amb els barris veïns com dins 
dels mateixos barris: les dificultats del re-
lleu, la població reduïda i sovint la densitat 
baixa de població dificulten la prestació de 
serveis i la disponibilitat d’equipaments de 
proximitat.

La precarietat de part del parc d’habitat-
ges afegeix complexitat a la zona. La reha-
bilitació és una de les àrees fonamentals 
de treball en aquests barris: cal generar 
propostes innovadores i dirigides a la sos-
tenibilitat energètica i mediambiental.

El fet que els barris de la Trinitat Nova, 
Ciutat Meridiana, Torre Baró, les Roque-
tes i Sant Genís dels Agudells facin de 
frontissa amb el verd metropolità implica 
la necessària definició d’una urbanització 
“tova” específica en els contactes entre la 
ciutat i la muntanya, que permeti millorar 
la connectivitat ambiental del medi natu-
ral i afavorir la penetració del verd dins de 
la ciutat. Alhora, cal actuar per posar en 
valor els recursos naturals. En aquest sen-
tit, cal dir que el barri de la Teixonera s’ha 
inclòs en aquest eix pel potencial que té 
com a connector entre Collserola i el parc 
dels Tres Turons (Parc Güell, turó del Car-
mel, parc de la Creueta del Coll, turó de la 
Rovira i parc del Guinardó).

Unides al relleu i a la manca de connexions 
entre barris, cal mencionar dues altres 
barreres: la manca de permeabilitat i de 
recorreguts segurs per accedir als grans 
paquets d’equipaments d’escala de ciutat 
(per exemple, a l’Hospital de la Vall d’He-
bron), i la necessitat de millorar la connec-
tivitat entre les dues bandes de la ronda 
de Dalt.

L’eix Muntanya-Turons neix amb vocació metropolitana, 
atès que moltes de les necessitats i de les oportunitats que 
vol abordar entren en contacte amb el Parc Natural de la 
Serra de Collserola. L’objectiu proposat comporta passar 
d’un territori frontera a un espai de connexió, i crear un 
gran eix de lligam entre el teixit urbà i l’àmbit natural en 
contacte amb el vessant de Collserola, per tal d’afavorir 
la cohesió social, la qualitat de l’espai públic, els equipa-
ments i la connectivitat.

Els barris que configuren la part baixa del vessant de 
Collserola delimiten una àrea d’intervenció que necessi-
ta urgentment l’acció municipal per afavorir la cohesió 
social. Es tracta d’un territori fragmentat per una gran 
densitat d’infraestructures i un model urbanístic pendent 
de definició on, al mateix temps, es concentren barris amb 
unes característiques semblants i una situació social pre-
cària.

Les iniciatives dutes a la pràctica fins ara necessiten un 
canvi d’escala i una visió integral per incrementar-ne i 
intensificar-ne la incidència, i concentrar els esforços en 
la lluita contra la vulnerabilitat. És per això que es pro-
posa l’eix Muntanya-Turons com a estratègia com a nou 
espai de referència. En resum, la part baixa del vessant de 
Collserola ha de deixar de ser un límit i ha d’adquirir con-
nectivitat urbana com a eix cívic vertebrador de la futura 
ciutat metropolitana.

2 | Eixos de referència
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L’eix	Muntanya-Turons	en	xifres

Dins de l’eix Muntanya-Turons s’hi ins-
criuen sis barris sobre els quals s’imple-
mentarà el Pla de Barris: Sant Genís dels 
Agudells, la Teixonera, Ciutat Meridiana, 
Torre Baró, les Roquetes i la Trinitat Nova 
(els quatre últims esdevenen frontissa 
amb l’eix Besòs).

Aquests barris abasten una superfície de 
538 ha, que representa el 5,26 % de la su-
perfície de la ciutat, i tenen una població 
de 53.884 persones (equivalent al 3,35 % de 
la població total de la ciutat). La densitat 
bruta (considerant tota la superfície de 
l’àmbit) és de 100,18 h./ha i la densitat neta 
(considerant només la superfície de sòl 
d’ús residencial) és de 534,5 habitants per 
hectàrea residencial. Els dos tipus de den-
sitat són inferiors a la mitjana de la ciutat.

_Àmbit	de	l’eix	Muntanya-Turons	/	
Font: Urbaning
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2.3 | Eix Litoral

anava més enllà d’aquests esdeveniments (com el desvi-
ament del corredor ferroviari de la costa, la construcció 
de les noves infraestructures que els plans de sanejament 
dels anys 80 preveien per a la recuperació de les aigües 
de bany, la substitució tèrmica del fuel del Besòs per una 
central de cicle combinat, la transformació de l’antiga in-
cineradora en una planta de valorització energètica inte-
gral amb simbiosi amb la central de climatització centra-
litzada del 22@ o les infraestructures marítimes del Port 
Olímpic i el Port Fòrum Sant Adrià).

Tanmateix, com a resultat de l’evolució soferta des dels 
anys 80, la ciutat disposa d’un front litoral amb espais que 
han estat sotmesos a grans transformacions urbanes a fa-
vor de la cultura del consum i que no han sabut resoldre 
les necessitats de la ciutat, o bé que ja s’han esgotat dins 
d’aquest model, ja sigui pel cicle econòmic de recessió o 
per la necessitat de generar àrees funcionals i de valor al 
seu territori. D’altra banda, no s’ha de perdre de vista el 
potencial que ofereix l’elevada concentració d’empreses 
especialitzades en serveis logístics d’alt valor afegit als 
voltants de la zona portuària.

Davant d’aquest escenari, cal retrobar la relació del mar 
amb la ciutat, reforçar el tarannà propi del territori i el 
component social i cultural, i superar les reeixides actu-
acions dels anys 80 i 90. Cal postular un model pel front 
litoral focalitzat en la capacitat de les persones per donar 
vida a l’espai urbà, en la regeneració de l’espai i en la re-
cerca de fórmules que n’augmentin la rendibilitat social, a 
través de nous usos i noves maneres de gestió. L’objectiu 
és transformar-lo en un àmbit cada cop més habitable, 
sostenible i econòmicament arrelat. En aquest context, 

El front litoral de la ciutat està format per 
un conjunt de territoris de gran diversitat, 
complexitat i atributs diferencials que han 
estat en permanent transformació, especi-
alment en els darrers 40 anys, i que tenen 
per davant el repte que suposa un canvi de 
paradigma que afronti un nou model de 
ciutat. Dins d’aquesta complexitat hi tro-
bem punts de gran singularitat, com per 
exemple el centre històric (que té un clar 
caràcter monumental, representatiu i ciu-
tadà, i que requereix una mirada diferen-
ciada i sostinguda) o el teixit industrial de 
la Marina que, a partir de la connexió amb 
el Pla Delta, pot esdevenir un altre pol de 
revitalització veïnal.

Des de finals dels anys 80, el front litoral 
ha estat un dels principals escenaris dels 
canvis urbanístics de la Barcelona contem-
porània. La seva transformació no només 
s’ha desenvolupat a través de projectes de 
reconversió de sòls obsolets, de la imple-
mentació d’equipaments culturals i d’oci, 
o de l’establiment de zones residencials o 
terciàries, sinó que també s’ha aprofitat 
del volum de recursos públics relacionats 
amb la preparació dels Jocs Olímpics de 
l’any 1992 i del Fòrum Universal de les 
Cultures de 2004. En ocasió d’aquests 
esdeveniments es van emprendre profun-
des transformacions de les infraestructu-
res urbanes, amb una visió de ciutat que 

el Pla estratègic dels espais litorals de la 
ciutat és l’instrument mitjançant el qual es 
vol vehicular aquest repte.

Els barris del Raval Sud, el Gòtic Sud i la 
Marina són objecte del Pla de Barris i alho-
ra formen part de l’eix Litoral; representen 
un bon punt de partida per aprofundir en 
les actuacions, sobretot en matèria social, 
i com a espai d’oportunitats. Alguns dels 
temes que cal tractar en aquests territo-
ris en concret són els següents: la pèrdua 
de població, aprofundint en les causes que 
generen la marxa de persones i detectant 
quines eines estructurals hi ha a l’abast 
per revertir el procés (com ara generar 
dinamisme local amb els establiments co-
mercials, fomentar el comerç de proximi-
tat o crear oportunitats educatives amb 
instituts potents i atractius); la diversifi-
cació econòmica, en particular d’activitats 
artesanals i industrials, la qual cal poten-
ciar; la millora de la connexió del districte 
amb el front marítim i amb Montjuïc; l’ús 
equilibrat de l’espai públic; els problemes 
d’accessibilitat i de mobilitat; la rehabilita-
ció del parc d’habitatges; els projectes per 
fomentar la convivència i la cohesió social, 
i la consolidació de l’activitat local, pel seu 
caràcter de ròtula d’encaix metropolità en 
l’àmbit del Pla Delta.

2 | Eixos de referència
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L’eix	Litoral	en	xifres

Dins de l’eix Litoral s’hi inscriuen quatre 
barris sobre els quals s’implementarà el 
Pla de Barris: Raval sud, el Gòtic sud, la 
Marina de Port i la Marina del Prat Ver-
mell (els dos últims esdevenen frontissa 
amb el Pla Delta).

Aquests barris abasten una superfície de 
294 ha, que representa el 2,88 % de la su-
perfície de la ciutat, i tenen una població 
de 94.405 persones (equivalent al 5,87  % 
de la població total de la ciutat). La densi-
tat bruta (considerant tota la superfície de 
l’àmbit) és de 321,24 h./ha (molt superior 
a la mitjana de la ciutat) i la densitat neta 
(considerant només la superfície de sòl 
d’ús residencial) és de 551,8 habitants per 
hectàrea residencial. Tanmateix, si s’ana-
litza per separat, s’observa que al territo-
ri de Ciutat Vella la densitat bruta i neta 
és molt superior a la mitjana de la ciutat, 
mentre que a la Marina és inferior.

_Àmbit	de	l’eix	Litoral	/	
Font: Urbaning
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Tant l’evidència estadística com la lite-
ratura científica indiquen que el confina-
ment de veïns i veïnes de rendes baixes 
en els barris més desafavorits contribueix 
a l’empitjorament de les seves condici-
ons de vida i esdevé una barrera afegida 
a la igualtat d’oportunitats i a l’accés a la 
renda i als serveis. En aquest context, el 
programa per a la millora dels barris està 
concebut com un instrument en la lluita 
contra l’increment de les desigualtats so-
cials a la ciutat. Pretén abordar de manera 
integral i transversal les mancances i les 
problemàtiques de cada territori, incidint 
en alguns àmbits estratègics, com ara els 
següents:

- La igualtat d’oportunitats per a persones 
amb rendes baixes.

- L’activitat	econòmica, fent especial èm-
fasi en l’economia social, el comerç de pro-
ximitat, la recuperació de la capacitat in-
dustrial local i la millora de l’ocupabilitat.

- Els dèficits	urbanístics, l’espai públic o 
els equipaments.

- La qualitat i la salut del parc d’habitat-
ges.

- Les oportunitats educatives.

- Les condicions de salut física i mental.

- L’atenció a col·lectius amb necessitats 
especials.

En tots els barris objecte d’aquest progra-
ma es detecten dèficits estructurals en 
molts d’aquests àmbits, cosa que genera 
greus desigualtats socials entre els resi-
dents i la resta d’habitants de la ciutat que 
cal corregir. Aquestes desigualtats s’evi-
dencien quan s’analitzen indicadors con-
crets quantificables, com per exemple la 
distribució territorial de la renda familiar 
disponible, el nivell formatiu de la població 
en estudis superiors, la taxa d’atur, la taxa 
d’embaràs entre adolescents o l’estat del 
parc d’habitatges, per citar-ne alguns.

Tanmateix, cal tenir present que els indi-
cadors són el reflex d’una realitat comple-
xa i que, en general, estan molt interrela-

cionats entre si. Per tant, és mitjançant 
una anàlisi creuada entre els diferents in-
dicadors que es pot tenir una visió àmplia 
d’aquesta realitat i, conseqüentment, plan-
tejar accions més efectives per revertir la 
situació. Mitjançant una anàlisi estadística 
de correlacions es posen de manifest algu-
nes d’aquestes interrelacions, a escala de 
ciutat, entre els diferents vectors que inci-
deixen en la desigualtat territorial.

Renda familiar disponible (RFD)

En els territoris de Barcelona amb menor 
RFD es detecten uns índexs elevats d’atur, 
d’expedients de desnonament, d’embaràs 
entre adolescents o d’edificis en estat ru-
ïnós, dolent o deficient. També coincidei-
xen amb uns percentatges baixos de pobla-
ció amb estudis superiors.
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Atur

La distribució de l’atur té una relació evi-
dent amb índexs baixos de RFD, però es-
tadísticament també es posa de manifest 
que en els barris amb índexs d’atur elevats 
es produeixen més desnonaments, l’estat 
del parc d’habitatges és més deficient i 
es produeixen més problemes relacionats 
amb la salut, com per exemple d’embaràs 
entre adolescents.

Edificis en estat ruïnós, dolent o defi-
cient

Pel que fa a l’estat dels edificis, per una 
banda, s’observa que en els barris que te-
nen un índex més alt d’edificis en mal estat 
hi ha índexs més alts de població estrange-
ra, d’atur i d’expedients de desnonament. 
Per una altra banda, en aquests barris hi 
ha pocs locals comercials en planta baixa, 
menor esperança de vida i un percentatge 
baix de població amb estudis superiors.

Expedients de desnonament

Els barris amb un major nombre d’expedi-
ents de desnonament també tenen un ín-
dex elevat d’atur, d’embaràs entre adoles-
cents, i d’edificis antics i en estat deficient. 
La RFD, l’esperança de vida i la taxa de 
població amb estudis superiors són relati-
vament baixes.

Estudis superiors

Pel que fa als estudis, s’observa que com 
més alt és l’índex de població amb estudis 
superiors, més elevada és la RFD. Per con-
tra, en els barris amb una taxa més baixa 
de població amb estudis superiors s’hi 
concentren taxes més altes d’atur, d’emba-
ràs entre adolescents, d’expedients de des-
nonament i d’habitatges en estat deficient.

Aquestes dades posen de manifest la in-
terrelació dels factors socials, educatius, 
econòmics, de salut i d’habitatge en el de-
sequilibri que es produeix en els territoris 
més desafavorits en termes de RFD. Tot 
seguit es comenten amb més detall alguns 
d’aquests indicadors que tenen rellevància 
en els territoris objecte d’aquest progra-
ma.

_Taula	de	correlacions	entre	variables	/	Font:	Urbaning
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3.1 | Pobresa i desigualtat: renda familiar disponible

L’any 2015, dels 73 barris de la ciutat, 32 te-
nien un índex de renda familiar disponible 
(IRFD) inferior al de l’any anterior. Si es té 
en compte el període des de l’any 2008, el 
nombre de barris és molt superior.

Dels deu barris amb l’IRFD més alt, vuit es 
troben entre els barris que tenen una taxa 
d’atur més baixa entre la població en edat 
activa, segons les darreres dades disponi-
bles, corresponents a l’any 2015. Aquests 
barris són Pedralbes, les Tres Torres, Sant 
Gervasi-Galvany, Sarrià, Sant Gervasi-la 
Bonanova, la Dreta de l’Eixample, Vallvi-
drera, el Tibidabo i les Planes, i el Putxet 
i el Farró.

Per contra, dels deu barris que tenen una 
taxa d’atur més alta entre la població de 16 
a 64 anys, sis estan entre els que tenen un 
IRFD més baix. Aquests barris són la Ma-
rina del Prat Vermell, Ciutat Meridiana, 
la Trinitat Nova, Vallbona, Trinitat Vella i 
Torre Baró.

_Evolució	de	la	població	de	Barcelona	per	grans	grups	de	RFD	(2007-2015)	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona

3 | Indicadors de vulnerabilitat
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_Fotografia	aèria	de	Barcelona	/	Font:	Ajuntament	de	Barcelona

En línies generals, la distribució de la ren-
da de 2015 reflecteix una gran estabilitat 
en comparació amb l’any anterior. Per es-
trats de renda, el grup de rendes mitjanes 
(mitjana-baixa i mitjana-alta) continua 
sent predominant (44,2 % de la població), 
tot i que les rendes baixes i molt baixes 
aglutinen el 39,2 % de la població. Ara bé, 
la novetat del 2015 és que s’ha produït un 
desplaçament del segment intermedi cap 
a les rendes baixes, mentre que les rendes 
altes s’han estabilitzat i mantenen la posi-
ció respecte del 2014.

En una visió retrospectiva, des del 2007 la 
distribució de la població per nivell de ren-
da a la ciutat ha evolucionat seguint unes 
tendències ben marcades: l’avanç progres-
siu de les rendes baixes (passant del 20 % 
al 40 %), la reducció de les rendes mitjanes 
(passant del 60 % al 44 %) i l’augment del 
pes dels dos segments extrems, el de ren-
da molt baixa i el de renda molt alta.
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D’acord amb el que s’observa en altres 
ciutats o països, el procés de polarització i 
d’augment de les desigualtats que s’ha do-
nat a Barcelona en els darrers anys s’em-
marca en un fenomen força global que, per 
ara, no presenta indicis d’esmorteir-se. 
L’anàlisi dels valors de l’IRFD per barris 
revela que una gran majoria s’ha tornat a 
situar en valors pròxims als d’anys ante-
riors, amb suaus moviments a l’alça o a la 
baixa, tant del valor dels índexs com de la 
posició relativa. També hi ha alguns barris 
amb avenços o retrocessos significatius.

En qualsevol cas, la visió general del mapa 
de distribució de la RFD per barris conti-
nua perfilant de manera acusada el con-
trast de renda entre els barris de la zona 
oest (que per primer cop avança de forma 
discontínua cap al mar) i els de la zona 
nord-est amb la resta de la ciutat. Entre el 
2007 i el 2015 aquesta escletxa s’ha estès 
de vuit a dinou barris.

_Distribució	per	barris	de	l’IRFD	(2008)	/	
Font: Urbaning, a partir de dades del De-

partament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	
Barcelona

_Distribució	per	barris	de	l’IRFD	(2015)	/	
Font: Urbaning, a partir de dades del De-

partament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	
Barcelona
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El nivell baix de RFD és un dels indicadors 
més característics dels territoris objecte 
del Pla de Barris. En aquest sentit, s’ob-
serva que, quantitativament, té una rela-
ció directa amb molts dels altres indica-
dors que reflecteixen la desigualtat social. 
Aquest és el cas, per exemple, de la taxa de 
població amb estudis superiors. Així, tro-
bem que en els barris on la RFD és baixa, 
el nivell d’estudis superiors de la població 
també és baix, mentre que els territoris 
amb RFD elevada presenten una taxa de 
població amb estudis superiors també ele-
vada. Aquesta interrelació de la RFD tam-
bé la trobem amb indicadors com la taxa 
d’atur, els expedients de desnonament o la 
taxa d’embaràs entre adolescents.

_Relació	entre	l’IRFD	(2015)	i	la	taxa	de	població	amb	estudis	superiors	(2015)	per	barris	/	
Font:	Urbaning,	a	partir	de	dades	del	Departament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona
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3.2 | L’atur i la renda familiar disponible

L’accés a l’ocupació és un altre dels indi-
cadors que evidencien l’escletxa territo-
rial. El pes de l’atur registrat en la pobla-
ció de 16 a 64 anys s’ha reduït a tots els 
barris de la ciutat, menys a la Marina del 
Prat Vermell, que és l’únic barri on l’atur 
s’incrementa al llarg de l’any 2015. Els per-
centatges més elevats d’atur registrat en 
la població de 16 a 64 anys es troben a bar-
ris del districte de Nou Barris, mentre que 
els percentatges més baixos es concen-
tren al districte de Sarrià-Sant Gervasi. 
Els deu barris amb major pes de l’atur de 
llarga durada es troben a Sants-Montjuïc, 
Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. 
D’aquests, Nou Barris és el districte que 
presenta més barris en aquesta situació. 
En contrast, més de la meitat dels deu bar-
ris que presenten un menor pes de l’atur 
de llarga durada es localitzen al districte 
de Sarrià-Sant Gervasi.

_Distribució	per	barris	de	l’atur	registrat	(desembre	2015)	/	
Font:	Urbaning,	a	partir	de	dades	del	Departament	d’Estadísti-

ca	de	l’Ajuntament	de	Barcelona
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L’anàlisi estadística evidencia que l’atur i 
la RFD tenen una correlació directa molt 
significativa. Així, s’observa que els barris 
amb les majors taxes d’atur entre la pobla-
ció de 16 a 64 anys són els que presenten 
IRFD més baixos. En aquest extrem desta-
quen els barris de Ciutat Meridiana, Vall-
bona, la Trinitat Nova, Trinitat Vella i la 
Marina del Prat Vermell. En sentit contra-
ri, els territoris amb menors taxes d’atur 
presenten IRFD més alts.

_Relació	entre	l’IRFD	(2015)	i	l’atur	registrat	(desembre	2015)	per	barris	/	
Font:	Urbaning,	a	partir	de	dades	del	Departament	d’Estadística	de	l’Ajun-

tament de Barcelona
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3.3 | Nivell formatiu i igualtat d’oportunitats educatives

El pes de l’atur registrat en la població de 
16 a 64 anys també està directament rela-
cionat amb el nivell educatiu de la pobla-
ció. La majoria dels barris amb una taxa 
reduïda d’atur entre la població en edat 
de treballar es troba entre els barris de la 
ciutat que presenten majors percentatges 
de població amb estudis superiors o amb 
cicles formatius de grau superior (CFGS). 
Així, els deu barris amb un major índex de 
població amb estudis superiors es troben 
entre els 27 que tenen un menor atur rela-
tiu. A més, tots estan entre els tretze bar-
ris que tenen una major RFD. D’altra ban-
da, els barris amb els percentatges més 
elevats de població que només ha cursat 
fins a primària són, normalment, aquells 
on el pes de l’atur registrat en la població 
de 16 a 64 anys és major: dels onze barris 
de la ciutat on l’atur és major en relació 
amb la població en edat de treballar, vuit 
es troben entre els barris de la ciutat amb 
un proporció més elevada de població amb 
estudis fins a primària.

Cal esmentar també les notables diferèn-
cies que existeixen entre els deu districtes 
en relació amb l’índex sintètic dels resul-
tats de la prova de competències bàsiques 
feta a les escoles de la ciutat. En efecte, els 
resultats d’aquestes proves es poden con-
siderar com un factor de risc que afecta les 
escoles i els instituts, però n’hi ha altres 
que són igualment importants, com ara els 
següents:

- La baixa demanda de sol·licituds de ma-
trícula.

- La complexitat socioeconòmica.

- El nombre d’alumnes amb necessitats 
educatives especials.

- Un entorn desafavorit, amb RFD molt 
baixes.

- Els resultats de l’avaluació anual de cen-
tres (AVAC).

_Distribució per barris de la taxa de 
població	amb	estudis	superiors	(2015)	/	

Font: Urbaning, a partir de dades del De-
partament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	

de Barcelona
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- El nombre d’alumnat estranger.

Entrant en més detall en els territoris 
objecte d’aquest programa s’observa que, 
d’aquests set factors de risc, els més ge-
neralitzats són uns resultats baixos en 
les proves de competències bàsiques a 4t 
d’ESO (educació secundària obligatòria), 
seguits de la complexitat socioeconòmica 
i un entorn desafavorit. En segon terme, 
també és destacable la baixa demanda de 
sol·licituds de matrícula en aquests barris. 
Concretament, i segons dades de 2015, la 
mitjana de factors de risc (la qual té en 
compte els factors de risc de totes les esco-
les i instituts de l’àmbit) més elevada cor-
respon a la Zona Nord (Ciutat Meridiana, 
Torre Baró i Vallbona) (5,58), seguida de 
Trinitat Vella (4,75), el Raval Sud i el Gòtic 
Sud (3,88) i la Verneda i la Pau (3,50).

_Relació entre la taxa de població amb estudis superi-
ors	(2015)	i	l’atur	registrat	(desembre	2015)	per	barris	
/	Font:	Urbaning,	a	partir de dades del Departament 

d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona
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3.4 | Salut física i mental. Les desigualtats en salut als barris

Els indicadors de salut no estan distribuïts 
de forma homogènia a la ciutat, sinó que hi 
ha indicadors diferents segons els barris. 
L’informe “La Salut a Barcelona 2015” pre-
senta els determinants de la salut, l’estat 
de salut i la desigualtat en salut als barris 
de Barcelona i constitueix, avui dia, una 
eina bàsica de monitoratge i de disseny de 
polítiques de promoció de la salut. En l’edi-
ció de l’informe de l’any 2014 es van iden-
tificar els barris amb més necessitats, en 
els quals durant el 2015 es van intensificar 
els programes de “Salut als barris”, es van 
prioritzar els recursos i les noves inver-
sions sanitàries i es van definir les línies 
prioritàries d’acció, que s’han incorporat 
al Programa d’Actuació Municipal i al Pla 
de salut de Barcelona, com la salut mental, 
sexual, ambiental i laboral.

Algunes de les dades més rellevants de 
l’informe i la seva matriu d’indicadors per 
als barris de Barcelona es resumeixen en 
els punts següents:

- L’esperança	de	vida	en	néixer (calcula-
da a partir de taules de vida i mortalitat). 
L’any 2014, l’esperança de vida més baixa 
es registrava a Ciutat Vella (77,5 anys en 
homes i 85,7 anys en dones) i la més alta, 
a les Corts (83,3 anys en homes i 88,2 anys 
en dones). Tanmateix, on més augmenta 
l’esperança de vida entre el 2005 i el 2014 
és als districtes amb menor nivell socioe-
conòmic, concretament a Nou Barris, que 
registra un increment de quatre anys en 
ambdós sexes.

- La	taxa	de	fecunditat	adolescent (nom-
bre de naixements per part de noies d’en-
tre 15 i 19  anys per cada 1.000 noies en 
aquesta edat). L’any 2003 la fecunditat 
adolescent més alta es va detectar al dis-
tricte de Ciutat Vella, però l’any 2015 mos-
tra una disminució del 50 %. Al districte de 
Sants-Montjuïc també es redueix la fecun-
ditat adolescent durant aquest període, 
la qual esdevé inferior a la dels districtes 
d’Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant 
Martí. El districte de Nou Barris també 
mostrava una fecunditat adolescent alta 
l’any 2003, la qual s’ha reduït molt lleu-

gerament fins a l’any 2015. D’altra banda, 
els districtes amb menys fecunditat ado-
lescent eren i són Sarrià-Sant Gervasi, les 
Corts i l’Eixample, on la baixa fecunditat 
en l’adolescència continua reduint-se.

- La	 taxa	 de	 tuberculosi (nombre de 
nous casos de tuberculosi diagnosticats 
per cada 10.000  habitants). El districte 
de la ciutat amb la incidència més eleva-
da de tuberculosi és Ciutat Vella, seguit de 
Sants-Montjuïc en homes i de Nou Barris 
en dones. Agrupant els barris de la ciutat 
per la RFD, observem que la malaltia és 
més freqüent en els barris de RFD baixa 
i que la incidència va disminuint a mesura 
que augmenta la RFD, tant en homes com 
en dones.
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_Relació	entre	la	taxa	d’embaràs	adolescent	(2015)	i	la	
taxa	de	població	amb	estudis	superiors	(2015)	per	barris	/	
Font:	Urbaning,	a	partir	de	dades	del	Departament	d’Esta-

dística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona

Des d’un punt de vista estadístic, s’obser-
ven relacions significatives entre diversos 
indicadors de salut i altres variables. Així, 
s’evidencia que en els barris amb menor 
esperança de vida hi ha un major nombre 
d’habitatges en estat deficient, d’expedi-
ents de desnonament i d’embaràs entre 
adolescents. De la mateixa manera, aquest 
darrer indicador té una correlació positiva 
significativa amb la taxa d’atur.

En conjunt, les fortes desigualtats de di-
versos indicadors de salut i els seus de-
terminants socioeconòmics entre els dis-
trictes i els barris de la ciutat marquen 
la necessitat de continuar aprofundint en 
les mesures de disminució d’aquestes de-
sigualtats.
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3.5 | Habitatge

L’habitatge és un dret i un bé de primera 
necessitat. Tanmateix, no tots els veïns i 
veïnes de Barcelona hi tenen accés en les 
mateixes condicions. Hi ha territoris de la 
ciutat on aquest dret genera desigualtats 
socials importants, ja sigui en termes d’ac-
cés i esforç econòmic o en termes de quali-
tat del parc d’habitatges.

En aquest sentit, el Pla pel dret a l’habi-
tatge de Barcelona (2016-2025) descriu, en 
clau de ciutat, l’escenari següent entorn de 
l’habitatge:

- Augment de població. S’ha produït un 
guany de població en els districtes amb 
rendes baixes en relació amb els de ren-
des més altes des de 2007, a excepció de 
Sarrià-Sant Gervasi.

- Població en procés d’envelliment. Això 
comporta un augment dels problemes 
associats a l’accessibilitat i la mobilitat, a 
l’infrahabitatge i les necessitats de rehabi-
litació, i a les dificultats per fer front a les 
despeses.

- Risc d’exclusió. Des de 2007, l’augment 
de l’atur, la precarietat laboral i la caiguda 
dels ingressos han provocat un increment 
de les dificultats per accedir i mantenir els 
habitatges. Alhora, s’ha produït un aug-
ment de les situacions de pobresa energè-
tica lligat a l’existència d’un parc edificat 
antic que no proporciona un aïllament tèr-
mic correcte, al descens de la renda men-
sual de les llars, a l’alt cost de l’habitatge i 
als preus de subministrament massa ele-
vats en relació amb els ingressos familiars.

- Pagament de l’habitatge. El major esforç 
es dóna als barris amb menor renda.

- Increment dels desnonaments, especial-
ment entre els anys 2008 i 2014. El 70 % 
dels casos atesos a les oficines de l’habitat-
ge s’han degut a l’impagament del lloguer, 
el 23 % a ocupacions a precari i únicament 
el 7  % a l’impagament de la hipoteca. 
Aquesta situació no és homogènia, sinó 
que els districtes de Sants-Montjuïc i Nou 
Barris han acumulat més de la meitat dels 
casos atesos; la incidència també és eleva-
da a Ciutat Vella.

- Existència de situacions d’exclusió resi-
dencial severa: persones sense llar, resi-
dents en assentaments, residents en habi-
tatges sense títol habilitant i persones que 
viuen en habitacions rellogades, infrahabi-
tatges o habitatges sobreocupats.

- El mercat immobiliari i els seus efectes. 
Entre el 2008 i el 2013, el lloguer és el 
primer mecanisme d’accés a l’habitatge. 
Aquesta tendència s’ha començat a modi-
ficar a partir de l’any 2014, la qual cosa ha 
tingut una incidència especial en el preu 
del lloguer, que està patint un augment 
molt significatiu. Aquesta alça en el preu 
del lloguer provoca la substitució de llo-
gaters amb rendes mitjanes o baixes per 
llogaters amb rendes altes i per persones 
foranes.
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- Pressió turística a l’habitatge de primera 
residència, especialment a Ciutat Vella.

- Existència d’un parc d’habitatges amb 
deficiències de conservació, accessibilitat 
i eficiència energètica.

Tots aquests factors apunten a un aug-
ment de les desigualtats socials en matèria 
d’habitatge en els territoris amb RFD més 
baixes, a les quals cal posar fre.

_Àmbits	de	vulnerabilitat	residencial.	Vulnerabilitat	conjunta	/	Font:	
Urbaning, a partir del projecte “Estudi i detecció a la ciutat de Barcelo-

na	d’àmbits	de	vulnerabilitat	residencial”	(UPC,	febrer	de	2017)
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Pel que fa a la qualitat del parc d’habitat-
ges, d’acord amb els resultats del projecte 
“Estudi i detecció d’àmbits de vulnerabi-
litat residencial a Barcelona”, promogut 
des del Pla de Barris i dut a terme per 
l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), les prin-
cipals problemàtiques detectades en els 
territoris objecte del Pla de Barris són les 
següents:

- Baixa superfície mitjana de l’habitatge i 
baixa ràtio de superfície de l’habitatge per 
habitant.

- Proporció elevada d’habitatges de quatre 
o més plantes sense instal·lacions d’ascen-
sors.

- Proporció elevada de parcel·les amb edi-
ficis de més de 40 anys sense expedients 
de rehabilitació. Aquesta situació es mani-
festa amb més força a Ciutat Vella, la Tei-
xonera i Ciutat Meridiana, on es concentra 

un nombre elevat d’expedients de conser-
vació per falta de manteniment en relació 
amb el parc total d’habitatges.

- A Ciutat Vella, la Marina, Sant Genís dels 
Agudells i Torre Baró hi ha una proporció 
elevada d’habitatges principals en edificis 
en estat ruïnós, dolent o deficient.

- En relació amb el règim de tinença de 
l’habitatge principal, s’observa que a Ciu-
tat Vella hi predomina l’habitatge de llo-
guer, el qual també té un pes molt signifi-
catiu a Sant Genís dels Agudells . Aquests 
barris, juntament amb Ciutat Meridiana 
i Torre Baró, són els que tenen un major 
percentatge d’ajuts per al pagament del 
lloguer.

_Parcel·les	amb	edificis	de	4	o	més	plantes	sense	
instal·lacions	d’ascensors	(2016)	per	barris	/	

Font: Urbaning, a partir del projecte “Estudi i de-
tecció	a	la	ciutat	de	Barcelona	d’àmbits	de	vulne-

rabilitat	residencial”	(UPC,	febrer	de	2017)

Bloc 1 | Indicadors de vulnerabilitat | Habitatge
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IRFD (BCN=100)

Molt baixa (menys de 63)
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Bloc 1 | Indicadors de vulnerabilitat

A més, cal dir que els indicadors de l’estat 
del parc d’habitatges també estan direc-
tament relacionats amb altres indicadors 
socioeconòmics. Així, s’observa una cor-
relació positiva elevada entre l’estat ruï-
nós, dolent o deficient dels habitatges, la 
població que està a l’atur i els expedients 
de desnonament, o entre la manca d’instal-
lacions d’ascensor als edificis i els nivells 
baixos de RFD, la població estrangera i 
l’embaràs entre adolescents. Totes aques-
tes evidències posen novament de mani-
fest la concentració de les desigualtats 
socials en els territoris més desafavorits.

_Relació	entre	l’IRFD	(2015)	i	els	expedients	de	desnonament	(2014-2016)	per	barris	/	Font:	
Urbaning,	a	partir	de	dades	de	l’Ajuntament	de	Barcelona	i	del	projecte	“Estudi	i	detecció	a	

la	ciutat	de	Barcelona	d’àmbits	de	vulnerabilitat	residencial”	(UPC,	febrer	de	2017)
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Població estrangera
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 31,9 % - 48,5 % 
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3.6 | Taxa de població estrangera

Tal com s’ha apuntat, la taxa de població 
estrangera (en situació administrativa re-
gular) presenta una correlació estadísti-
cament significativa amb altres variables, 
com per exemple els expedients de des-
nonament, l’antiguitat dels edificis o els 
edificis en estat ruïnós, dolent o deficient. 
A més, cal no oblidar que un dels factors 
de risc estudiats per als centres educatius 
de la ciutat és la concentració d’alumnes 
estrangers. Es posa de manifest, doncs, la 
vulnerabilitat d’aquest col·lectiu i l’interès 
pels efectes de les actuacions que prete-
nen desenvolupar-se als barris objecte 
d’intervenció.

_Distribució	per	barris	de	la	població	amb	nacionalitat	estrangera	(2016)	/	
Font:	Urbaning,	a	partir	de	dades	del	Departament	d’Estadística	de	l’Ajun-

tament de Barcelona

3 | Indicadors de vulnerabilitat
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Bloc 1 | Indicadors de vulnerabilitat

_Relació entre la població amb nacionalitat es-
trangera	(2016)	i	l’IRFD	(2015)	per	barris	/	Font:	

Urbaning,	a	partir	de	dades	del	Departament	d’Es-
tadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona

Pel que fa a la distribució de la població 
estrangera per barris, el Raval i el barri 
Gòtic són els que tenen les taxes de po-
blació estrangera més elevades (48,52 % i 
43,26 %, respectivament), seguits dels al-
tres dos barris del districte de Ciutat Vella 
(Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i la 
Barceloneta), amb taxes superiors al 30 %. 
A més distància, també destaquen el Poble 
Sec, Trinitat Vella i Ciutat Meridiana, amb 
taxes superiors al 27 %.
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Bloc 1 > 4 | Objectius generals

Tenint en compte les desigualtats que 
s’observen en els principals indicadors 
de vulnerabilitat, es plantegen una sèrie 
d’objectius fonamentals que proporcionen 
molta informació sobre l’objecte de què 
s’ocupa el Pla de Barris i com funciona:

- Enfortir la xarxa educativa als barris.

- Recuperar i impulsar l’activitat econòmi-
ca als barris.

- Establir accions d’atenció i millora de les 
condicions de vida de la població.

- Fer front als dèficits urbanístics, la baixa 
qualitat de l’habitatge, la manca d’equipa-
ments, i els dèficits de mobilitat, accessibi-
litat i connexió dels barris entre si i amb la 
resta de la ciutat.

- Apoderar els veïns i les veïnes impulsant 
les pràctiques d’innovació social i la copro-
ducció de polítiques.

De forma resumida, el Pla de Barris pre-
tén desplaçar la centralitat en la visió de la 
ciutat, per convertir territoris tradicional-
ment oblidats en nous pols d’atracció pels 
seus models innovadors en la formulació 
i la gestió d’iniciatives transformadores. 
Així mateix, conscients de les seves limita-
cions, en la formulació del Pla s’han consi-
derat dues qüestions importants per al seu 
desenvolupament i evolució posterior: 

- D’una banda, la necessitat impres-
cindible de bastir actuacions de forma 
col·laborativa amb altres actors, siguin 
públics, privats o comunitaris. Aquesta 
necessitat es concreta en la forma de tre-

ballar, amb espais de trobada i codecisió 
conjunts, però també en la cerca de l’en-
caix amb altres polítiques i projectes, per 
assolir una major efectivitat en la conse-
cució de resultats a través de la generació 
de sinergies. 

- D’una altra banda, allò que ha de succeir 
quan finalitzi el programa, és a dir, com ga-
rantir la continuïtat de les iniciatives enge-
gades un cop acabat aquest temps excep-
cional d’intervenció reforçada, mitjançant 
la introducció d’una perspectiva estratègi-
ca sostenible i integral. L’horitzó a mig ter-
mini ha de ser aconseguir barris més forts 
i més capaços d’afrontar les dificultats de 
la població a través d’eines col·lectives.
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Bloc 1 | Objectius generals

Per tant, el Pla de Barris no té un únic fi, 
sinó que té objectius múltiples que aspiren 
a transformar qüestions clau en lògica de 
ciutat. Per a cadascun dels àmbits abor-
dats (drets socials, educació, activitat eco-
nòmica i ecologia urbana) es concreten en 
una sèrie d’objectius específics. Aquests 
objectius més operatius són els següents:

- Crear projectes educatius, integrals i 
transformadors, i donar suport a les esco-
les en les tasques socioeducatives comple-
mentàries.

- Facilitar les transicions vitals entre l’eta-
pa formativa i la laboral, garantint la quali-
tat en l’oferta educativa.

- Garantir la igualtat d’oportunitats d’in-
fants i joves en l’educació en el lleure i l’ac-
cés a la cultura.

_Fotografia	aèria	de	Barcelona	/	Font:	Ajuntament	de	Barcelona

- Impulsar la cultura com a eina de trans-
formació social, vinculant-la als equipa-
ments de proximitat, als centres educatius 
i a l’accés i la participació igualitària de 
tots els col·lectius.

- Afrontar les principals desigualtats soci-
als que causen problemes de salut, refor-
çant la perspectiva integral, preventiva i 
comunitària.

- Promoure el desenvolupament local i de 
l’economia de proximitat, lligada a les ne-
cessitats de les persones, i fomentar-ne les 
oportunitats laborals.

- Fer front als dèficits urbanístics, a la 
baixa qualitat de l’habitatge i a la manca 
d’equipaments.
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Bloc 1 > 5 | Metodologia d’elaboració del Pla de Barris de 
la Verneda i la Pau

El	procés	d’elaboració

Una primera constatació que cal posar de 
manifest és la voluntat transformadora de 
la política del Pla de Barris, que té com 
a objectiu revertir les situacions de desi-
gualtat en els barris. Les línies de treball 
expressades en aquest Pla tenen la clara 
vocació d’esdevenir una suma d’elements 
clau en la lluita per una major igualtat en-
tre les persones que viuen a la ciutat, per-
què aconsegueixin millorar efectivament 
la seva qualitat de vida.

Per aquest motiu, el procés d’elaboració 
del Pla de Barris ha estat influenciat per 
aquesta necessitat d’alterar la situació ac-
tual dels territoris objecte del Pla. El can-
vi previst fins i tot ha afectat els principis 
inspiradors d’aquesta política de xoc. La 
filosofia del Pla recull l’experiència de les 
polítiques públiques en l’àmbit municipal, 
que compten amb un bagatge extens i in-
tens en referència a les intervencions en 
territoris on hi ha desigualtats. En aquest 
sentit, s’ha tingut en compte la feina feta 
fins ara per les administracions, però tam-
bé s’ha volgut anar més enllà en aspectes 
que, si bé s’intuïen en alguna iniciativa con-
creta, no havien estat generalitzats. El salt 
que pretén aportar el Pla de Barris consis-
teix a dotar la planificació de les polítiques 
d’una visió més estratègica, que vagi més 

enllà de les mesures puntuals destinades 
a afrontar situacions concretes i que trac-
ti d’abordar problemes complexos des de 
respostes integrals, que incorporin una 
major capacitat de transformació.

Hi ha, doncs, una aposta decidida per una 
triple aproximació metodològica a l’hora 
de formular el Pla de Barris: en primer 
lloc, el treball en xarxa entre diferents 
agents, com a via per multiplicar els efec-
tes positius de les polítiques i per generar 
una visió compartida al territori; en segon 
lloc, l’aposta decidida per la innovació, 
amb l’objectiu d’aconseguir, mitjançant 
propostes diferents i atrevides, posar de 
manifest i contrarestar els problemes més 
complicats de resoldre als territoris objec-
te del Pla; per últim, com a particularitat 
d’aquest pla de xoc, la definició d’un model 
d’intervenció que compti des de l’inici amb 
la participació de la població dels barris i 
que la converteixi en protagonista en totes 
les fases del Pla.

Aquesta coproducció de polítiques públi-
ques entre àrees i territoris de l’adminis-
tració i els veïns i veïnes ha de convertir-se 
en una ensenya del Pla de Barris. Per això, 
es fa imprescindible la implicació del teixit 
associatiu, el reforç del seu paper com a 

vertebrador de l’acció col·lectiva dels barris, l’apodera-
ment de moltes capes de la població que no han figurat 
prèviament en l’esfera pública i el desenvolupament d’ei-
nes col·lectives de construcció de comunitat.

El procés d’elaboració del Pla de Barris s’ha efectuat 
amb la col·laboració de diferents agents. Això aporta un 
valor afegit a la recollida d’informació i a l’anàlisi, ja que 
s’ha fet de manera transversal, incloent les diferents vi-
sions i perspectives a través d’una diagnosi compartida. 
D’aquesta manera s’ha recollit la informació aportada pels 
agents següents:

- Agents de barri. Persones que formen part de l’entorn 
immediat dels barris: entitats, tècnics, taules i espais co-
munitaris i veïns i veïnes que treballen i viuen en el terri-
tori.

- Agents de districte. Tècnics de l’Ajuntament o personal 
que treballa a l’Administració en equipaments del distric-
te, que tenen un coneixement detallat del que passa als 
barris i una perspectiva de districte.

- Agents municipals i supramunicipals. Tenen una pers-
pectiva de ciutat, d’eix o d’àmbit metropolità que permet 
ubicar els barris en relació amb la ciutat i amb la resta 
de barris o territoris. S’hi inclouen les àrees, instituts i 
departaments sectorials de l’Ajuntament.
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Bloc 1 | Metodologia d’elaboració del Pla de Barris

_Diagrama	d’agents	interventors	/	
Font: Urbaning
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El conjunt d’aportacions i visions des de 
les diferents escales ha permès elabo-
rar el Pla de Barris. El contingut i l’abast 
d’aquest document s’estructura en anàli-
si, diagnosi, objectius, projectes motor, 
i propostes i accions.

En l’anàlisi es realitza una valoració 
quantitativa de la situació, resultat d’un 
treball de recerca i d’interlocució amb els 
diferents agents implicats. En la diagnosi 
s’exposen les conclusions que s’extreuen 
de l’anàlisi, des d’un punt de vista més 
qualitatiu. Els objectius defineixen quins 
elements es volen abordar en el territori i 
fins on es vol arribar. Els projectes motor 
són els projectes que, per la seva dimensió 
i transversalitat, abasten diferents àmbits 
i defineixen la singularitat de cada pla. Fi-
nalment, cada pla inclou les propostes, 
que són les eines per assolir els objectius. 

Aquestes propostes són les que caldrà 
desplegar de forma comunitària al llarg 
dels propers anys, executant les accions 
concretes que ja apareixen en el docu-
ment o definint-ne de noves a mesura que 
se’n faci el desplegament. En aquest sentit, 
cal entendre que el desplegament de les 
accions proposades en cada territori farà 
que es puguin redefinir en el procés d’im-
plementació del propi pla, el qual, conse-
güentment, no s’ha d’interpretar com un 
document tancat, sinó com un full de ruta 
per seguir.

En paral·lel a aquesta estructura, s’han 
definit quatre àmbits temàtics que em-
marquen el contingut del Pla de Barris, 
des de la part d’anàlisi fins a les propostes 
i accions, i que són compartits per tots els 
territoris. Els àmbits són el social, l’edu-
catiu, l’econòmic i l’urbà. L’àmbit social el 

formen totes les accions que intervenen de 
manera directa sobre les persones, com 
ara accions de millora de la convivència, 
de la salut o de l’acció cultural, entre d’al-
tres. L’àmbit educatiu va des de l’educació 
formal fins a l’educació fora de l’horari lec-
tiu i el lleure. L’àmbit econòmic agrupa el 
conjunt d’accions de millora de l’economia, 
des d’accions d’ocupació fins a la millora i 
l’activació del comerç. Finalment, l’àmbit 
urbà incorpora les accions urbanes, de re-
habilitació i millora de l’espai públic i de 
l’habitatge. Respecte de l’àmbit educatiu 
cal precisar que, tot i que l’educació és un 
dret social reconegut, el paper rellevant 
que pren a l’hora de corregir desigualtats 
socials motiva el fet que es consideri com 
un àmbit independent amb les seves prò-
pies accions.

Bloc 1 | Metodologia d’elaboració del Pla de Barris
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Bloc 1 | Metodologia d’elaboració del Pla de Barris

_Diagrama	de	la	metodologia	d’elaboració	del	Pla	de	Barris	/	Font:	Urbaning
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Participació del veïnat

La participació del veïnat és present en 
tota l’execució del projecte, però en aquest 
document volem destacar el seu paper 
durant el període d’elaboració del Pla de 
Barris.

La redacció del Pla es va començar a tre-
ballar a partir de l’elaboració d’una diag-
nosi compartida. Aquesta diagnosi es va 
crear amb les aportacions i els estudis 
tècnics dels districtes i de les àrees mu-
nicipals, així com amb les propostes re-
alitzades pels veïns i veïnes recollides en 
el Pla d’Actuació Municipal (PAM), en els 
Plans d’Actuació del Districte (PAD) i en 
les trobades amb entitats del barri. Amb 
aquesta diagnosi es va construir un pri-
mer esborrany del Pla de Barris amb les 
línies estratègiques que hauria d’abordar. 
Aquest document es va presentar a les en-
titats i al veïnat.

A partir d’aquí es va iniciar un procés per 
generar propostes i actuacions. Interna-
ment, es va seguir treballant amb les àrees 
perquè proposessin accions, basant-se en 
el seu coneixement. Pel que fa als barris, 
en funció de les seves característiques, es 
va buscar la manera d’obrir el document 
als veïns i veïnes i a les entitats del barri, 
a través de punts informatius, de jornades 
participatives obertes o de sessions de tre-
ball amb col·lectius específics. Després de 
fer-ne el buidatge, es van valorar les apor-
tacions i es van incloure en el Pla les que es 
van considerar viables i eren competència 
del Pla de Barris. Al final d’aquest docu-
ment, en el bloc 4, s’exposa com s’ha realit-
zat el procés de definició del Pla de Barris i 
com se’n planteja el desenvolupament.

_Sessió	de	participació	a	la	Trinitat	Nova	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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Dades i indicadors emprats

Per a l’elaboració de la diagnosi del Pla de 
Barris s’ha seleccionat una sèrie d’indica-
dors clau de cadascuna de les temàtiques 
que s’hi aborden. Per exemple: factors de 
risc en educació; percentatge de superfície 
destinada a equipaments; RFD de 2015; ín-
dex de vulnerabilitat social, etc. D’aques-
ta manera, el criteri seguit per a l’anàlisi 
quantitativa ha permès uniformitzar i fer 
comparables les dades dels diferents ter-
ritoris. En línies generals, s’han emprat les 
dades de 2015 (les més actuals disponibles 
en el moment de redactar els documents 
de diagnosi), excepte per a les dades de 
població estrangera, per a les quals s’han 
analitzat les dades disponibles de gener de 
2016. En tot moment s’esmenta la font i la 
data de referència de les dades comenta-
des o representades.

_Fotografia	aèria	de	Barcelona	/	Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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Bloc 2 > 6 | Àmbit territorial d’actuació específic de la Verneda i la Pau
6.1 | Descripció i encaix territorial

La Verneda i la Pau és un dels deu barris que aglutina el 
districte de Sant Martí. Situat a l’extrem est de la ciutat, 
és el punt fronterer amb el municipi veí de Sant Adrià. Els 
seus límits toquen també amb els barris de Sant Martí de 
Provençals, i el Besòs i el Maresme.

El seu encaix territorial, està molt determinat per l’aïlla-
ment i la manca de connectivitat que provoquen les dife-
rents infraestructures que travessen i envolten el barri: 
vies ferroviàries, grans vies per al trànsit rodat i polígons 
industrials. La situació perifèrica del territori, sumada a 
altres factors, com les desigualtats i l’empobriment es-
tructural dels veïns i veïnes que hi viuen, accentuen la sen-
sació d’aïllament, principalment a la zona de Via Trajana, 
respecte de la resta de la ciutat. La zona de Via Trajana, 
d’altra banda, representa també un repte per treballar en 
clau metropolitana, ja que té unes característiques sin-
gulars que fan que sigui una zona complexa però que, a 
la vegada, permeti treballar a partir de les oportunitats 
entre municipis veïns, essent una zona compartida entre 
Barcelona i Sant Adrià de Besòs.

Al barri de la Verneda i la Pau s’hi diferencien quatre zo-
nes, en l’àmbit urbà i social, que són: la Palmera, la Ver-
neda Alta, la Pau i Via Trajana. És un barri residencial 

_Pont	de	Santander,	un	dels	pocs	punts	per	on	es	poden	creuar	les	vies	del	tren	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona



_Plànol	d’encaix	territorial	/	
Font: Urbaning

que experimenta una alta densificació en 
algunes zones, però que té dèficit d’equi-
paments i serveis. Es tracta d’un polígon 
d’habitatges definits segons projectes 
d’edificació dels anys del franquisme: la 
zona central correspon a la rambla de 
Prim i a la rambla de Guipúscoa, on estan 
localitzats la majoria dels comerços que 
formen l’eix comercial. L’encreuament de 
les rambles de Prim i de Guipúscoa, i la ve-
ïna estació de metro, conformen un punt 
de centralitat i de dinamisme comercial i 
cívic en el conjunt del barri.
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6.2 | Història

El barri de la Verneda i la Pau es troba 
ubicat en el nucli originari de l’antic po-
ble de Sant Martí de Provençals, que data 
de l’any 1052. El seu nom fa referència als 
arbres que creixien al marge dels rius, els 
verns. Fins als anys 50, el territori estava 
ocupat majoritàriament per terrenys de 
cultiu i algunes masies (Can Planas, Ca 
l’Arnó, Can Riera, Can Cadena). Aquest 
paisatge va quedar retratat per pintors de 
la talla d’Isidre Nonell,  Joaquim Mir,  Juli 
Vallmitjana, Ricard Canals, Ramon Pichot 
i Adrià Gual, coneguts com la colla del Sa-
frà, que a finals del segle xix van il·lustrar 
els camps de la Verneda de Sant Martí.

Igual que molts dels barris perifèrics de la 
ciutat, la Verneda i la Pau també ha estat 
un barri d’acollida de les onades migratò-
ries successives que han anat arribant a 
la ciutat de Barcelona. El barri actual es 
va originar a la dècada de 1950 i els seus 
inicis van lligats a la necessitat de donar 
resposta a l’elevada demanda d’habitatge 
per part de treballadors i treballadores ar-
ribats d’arreu de l’Estat espanyol, que fins 
llavors vivien en condicions precàries. No 

va ser fins al 1964 que es va construir el 
pont que permetia comunicar el centre de 
la ciutat amb el llunyà conjunt rural de la 
Verneda.

El barri de la Verneda i la Pau està molt 
relacionat amb el seu veí Sant Martí de 
Provençals, amb el qual forma un continu 
urbà i social. El primer grup d’habitatges 
del barri va ser impulsat pel Patronat 
Municipal de l’Habitatge, a la dècada dels 
50, a la zona de Via Trajana. També hi ha 
un important conjunt d’habitatges, el de 
la Pau, situat entre la rambla de Guipús-
coa i la gran via de les Corts Catalanes. 
Company de lluites del barri del Besòs i el 
Maresme, aquest altre nucli de l’eix Prim 
va ser construït per l’Obra Sindical del 
Hogar. L’edifici Piramidón, un gratacels 
de disset pisos d’alçada, es va construir 
l’any 1971. Després d’un temps sense cap 
destinació concreta, actualment és la seu 
de diferents entitats i associacions cultu-
rals, veïnals i socials, d’un hotel d’entitats, 
de l’escola d’adults de la Pau, d’un casal de 
barri i d’un centre d’art contemporani.

_Edifici	Piramidón	/	
Font:	Ajuntament	de	

Barcelona
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A més del conjunt de la Pau, el barri inte-
gra els de l’entorn de la Palmera, la Verne-
da Alta i Via Trajana. En els darrers anys, 
a la zona de Via Trajana s’ha realitzat la 
substitució dels edificis de l’antic polígon, 
molt deficients i afectats per patologies 
estructurals, per nous blocs. La plaça de 
la Palmera (amb la xemeneia de l’antiga fà-
brica que hi havia, i amb la gran escultura 
lineal de Richard Serra) va ser un dels pri-
mers espais guanyats per a la ciutat en els 
inicis de la democràcia municipal.

L’encreuament de les rambles de Prim i 
de Guipúscoa, i la veïna estació de metro, 
conformen un punt de centralitat i de di-
namisme comercial i cívic, que exemplifica 
perfectament les millores urbanes que ha 
experimentat el barri en els darrers anys.

_Evolució	del	territori	/	Font:	Institut	Cartogràfic	i	Geològic	de	Catalunya
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6.3 | Dades generals

Àmbit

La Verneda i la Pau és un barri perifèric 
situat dins del districte de Sant Martí. 
Està comprès entre els límits definits per 
la gran via de les Corts Catalanes al sud, la 
via Trajana a l’est, la ronda de Sant Mar-
tí al nord i el carrer de Cantàbria a l’oest. 
Limita amb els barris de Sant Martí de 
Provençals, Provençals del Poblenou, i el 
Besòs i el Maresme. És un barri fronterer 
del municipi de Barcelona, limítrof amb el 
municipi de Sant Adrià de Besòs, i forma 
part de l’eix Besòs.

_Situació	de	l’àmbit	respecte	de	la	ciutat	de	Barcelona	/	
Font: Urbaning

La Verneda i la Pau és un barri 
fronterer del municipi de 
Barcelona, limítrof amb Sant 
Adrià de Besòs
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_Ortofoto	de	l’àmbit	/	
Font: Urbaning, a partir 
de	dades	de	l’Institut	

Cartogràfic	i	Geològic	de	
Catalunya

57Pla de Barris · La Verneda i la Pau  |

Bloc 2 | Àmbit territorial d’actuació específic



Població, superfície i densitat (2015)

Nombre 
d'habitants Superfície (ha)

Densitat neta 
(hab/ha 

residencial)
La Verneda i la Pau 28.678 112,28 717

Districte de Sant Martí 234.124 1.052,38 841

Barcelona 1.609.550 10.216,70 619

Població,	superfície	i	densitat

Amb una superfície de 112 ha, en un dis-
tricte que n’ocupa 1.052, a la Verneda i la 
Pau hi viuen, segons les dades del padró de 
l’any 2015, un total de 28.678 persones, que 
representen el 12,25  % de la població del 
districte. Sant Martí és un dels districtes 
més poblats, amb el 14,5 % de la població 
de la ciutat i un pes equivalent pel que fa a 
nombre de llars.

De la mateixa manera que el conjunt de la 
ciutat de Barcelona, la Verneda i la Pau ha 
experimentat una lleu disminució de la po-
blació entre el 2010 (29.460 habitants) i el 
2015 (28.678 habitants), que correspon al 
2,65 % del total de població.

La Verneda i la Pau presenta una densitat 
neta molt elevada: 717 habitants per hec-
tàrea residencial, però es manté per sota 
de la mitjana de Sant Martí, que és el dis-
tricte que presenta la major densitat neta 
de població de tota la ciutat (841 habitants 
per hectàrea residencial, molt superior a 
la mitjana de la ciutat, que se situa en 619 
habitants per hectàrea residencial).

_Quadre	de	població,	superfície	i	densitat	/	
Font:	Departament	d’Estadística	de	l’Ajunta-

ment de Barcelona

La Verneda i la Pau ha 
experimentat una lleu 
disminució de la població 
entre el 2010 i el 2015

58 Bloc 2 | Àmbit territorial d’actuació específic | Dades generals



Indicadors socioeconòmics 2015
La Verneda i La 

Pau
Districte Sant 

Martí Barcelona

Població (2015) 28.678 234.124 1.609.550
Superfície (ha) 112,3 1.052,4 10.216,7
Densitat neta (hab/ha residencial) (2015) 717,0 841,0 619,0
Població per sexe (2015) Dones 15.055 121.385 846.992

Homes 13.623 112.739 762.558
Població per edat (%) (2015) 0-15 12,9% 14,4% 13,4%

16-64 60,4% 65,2% 65,0%
65 i més 26,6% 20,4% 21,6%

Població per lloc de naixement (%) (2015) Barcelona 49,2% 52,7% 52,0%
Resta Catalunya 6,1% 7,0% 7,5%
Resta Espanya 29,5% 19,9% 18,2%
Estranger 15,3% 20,4% 22,3%

Població per nacionalitat (%) (gener 2016) Espanyols 89,4% 84,6% 83,4%
Estrangers 10,6% 15,4% 16,6%

Principals nacionalitats estrangeres (gener 2016)
Xina,

Pakistan,
Romania

Itàlia,
Xina,

Pakistan

Itàlia,
Pakistan,

Xina

% Titulats superiors i CFGS (2015) 11,7% 24,1% 29,4%
Taxa natalitat / 1000 hab (2014) 7,0 9,0 8,4
Població de 65 anys o més que viu sola (%) (2015) 21,2% 24,2% 25,5%
Índex de sobreenvelliment (2015) 52,3 52,4 53,3
Turismes (persones físiques) / 1000 hab (2015) 352,0 335,0 354,0
Motos (persones físiques) / 1000 hab (2015) 116,0 132,0 170,0
Nombre d’aturats registrats (desembre 2015) 1.938 14.228 89.398
IRFD (2015) 57,5 86,5 100,0

Indicadors	socioeconòmics	(2015)

_Taula	d’indicadors	socioeconòmics	(2015)	/	
Font:	Departament	d’Estadística	de	l’Ajun-

tament de Barcelona
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Índex de vulnerabilitat social
La Verneda i la 

Pau Barcelona

Població resident (2015) 28.678 1.609.550

RFD en € (2014) 11.060 19.335

IRFD (2014) 57,2 100,0
Taxa de titulats 
superiors (%) (2015) 11,71% 29,38%

Taxa d'instrucció 
insuficient (2015) 7,19% 4,35%

Percentatge d'atur 
registrat 16-64 anys 
(novembre 2015)

11,1% 8,7%

Esperança de vida (2009-
2013) 83,34 83,80

Nombre d'estrangers de 
països no desenvolupats 1.987 168.141

Ràtio de població 
estrangera 6,93% 10,45%

Població de 65 anys o 
més que viu sola 1.622 88.723

Ràtio de dependència 5,66% 5,51%

IVS 7,79 6,07

Índex de vulnerabilitat social

L’índex de vulnerabilitat social (IVS), 
calculat a partir de diferents indicadors 
d’exclusió social, és una dada important 
que ens permet conèixer millor la situació 
social de la població de cada barri respecte 
del conjunt de Barcelona. L’IVS estableix 
un valor per a cada barri i permet obtenir 
un rànquing de més alt a més baix. Segons 
les dades de 2015, la Trinitat Nova ocupa el 
primer lloc del rànquing (IVS: 10) i Pedral-
bes, el darrer (IVS: 2,07). Els indicadors 
que es tenen en compte per calcular l’IVS 
són la renda familiar disponible, la taxa 
de titulats superiors, la taxa d’instrucció 
insuficient, l’atur registrat, l’esperança de 
vida, el nombre d’estrangers de països no 
desenvolupats, la ràtio de població estran-
gera, la població de 65 anys i més que viu 
sola i la ràtio de dependència.

L’IVS a la Verneda i la Pau és de 7,79, supe-
rior a la mitjana de la ciutat. Correspon al 
20è lloc en el rànquing de Barcelona.

_IVS	/	Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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_Vista	aèria	de	la	Verneda	Alta	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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6.4 | Antecedents

El barri de la Verneda i la Pau és un territori que en el 
seus inicis estava ocupat majoritàriament per terrenys de 
cultiu que, fruit de les onades migratòries, van esdevenir 
un dels barris urbans perifèrics de la ciutat. El pla comar-
cal de 1953 recollia que els camps del conjunt rural de la 
Verneda fossin substituïts per blocs de pisos destinats al 
volum de persones migrades que arribaven a Barcelona. 
Així doncs, en poc més de vint anys els camps de conreu 
van ser substituïts per blocs d’habitatges, els quals van 
crear un dels barris més densos de Barcelona.  

En un cas el barri va precedir el pla comarcal: va ésser la 
Verneda Vella, més coneguda avui dia com a Via Trajana, 
que va néixer com el primer grup d’habitatges impulsat 
pel Patronat Municipal de l’Habitatge, entre els anys 1953 
i 1955, per donar una solució al tema del barraquisme pro-
per. La detecció d’aluminosi al començament de la dècada 
dels 90 va obligar a apuntalar la major part dels edificis. A 
partir de la detecció d’aquests problemes estructurals en 
els habitatges es va redactar un Pla especial de reforma 
interior, aprovat el novembre de 1994, que impulsava una 
remodelació urbanística per tal de substituir tots els habi-
tatges afectats per habitatges nous, alhora que dotava el 
barri de nous espais verds.

_Via	Trajana	/	Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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A diferència d’altres barris de la ciutat 
que han tingut la Llei de Barris o Plans de 
desenvolupament comunitari, per a la Ver-
neda i la Pau no existeixen gaires estudis 
de diagnosi ni estudis globals o per àmbits 
liderats per entorns acadèmics. Cal des-
tacar la prediagnosi que es va impulsar el 
2009 des de l’equip del districte de Sant 
Martí per a la definició dels plans de futur, 
com a escenaris estratègics on prioritzar 
actuacions.

El 2014 es va presentar la diagnosi de 
salut al barri de la Verneda i la Pau, ela-
borada per l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona (ASPB) dins del projecte “Sa-
lut als Barris”. Aquest programa té com 
a finalitat definir estratègies orientades a 
la reducció de les desigualtats socials en 
salut. Per impulsar la diagnosi es va crear 
un grup motor de salut format per agents 
socials, educatius i de salut claus al terri-
tori, des d’on han sorgit les diverses taules 
de treball i els projectes de salut als barris.

_Vista	de	la	zona	de	la	Pau	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona

En poc més de vint anys, 
els camps de conreu  
de la Verneda i la Pau 
van ser substituïts per 
blocs d’habitatges, els 
quals van crear un dels 
barris més densos de 
Barcelona
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Distribució de la població per sexes (2015)
Nombre de 

dones
Nombre 
d'homes % dones % homes

La Verneda i la Pau 15.055 13.623 52,50% 47,50%

Districte de Sant Martí 121.385 112.739 51,85% 48,15%

Barcelona 846.992 762.558 52,62% 47,38%
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47,50%     13.623     Homes           Dones      15.055      52,50%  

6.5 | Dades sociodemogràfiques

De les 28.678 persones que viuen a la Ver-
neda i la Pau, 13.623 són homes i 15.055 són 
dones, la qual cosa representa un percen-
tatge de 47,5 % d’homes i de 52,5 % de do-
nes. Aquestes xifres, en comparació amb 
el conjunt de Sant Martí, són lleugerament 
inferiors en el cas dels homes (ja que re-
presenten un 48,15 % al districte) i lleuge-
rament superiors en el cas de les dones (ja 
que representen un 51,85 % al districte).

_Taula	de	distribució	de	la	població	per	sexes	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona

_Piràmide	de	població	per	grups	d’edat	/	Font:	Departament	d’Estadística	de	
l’Ajuntament	de	Barcelona

64

6 | Àmbit territorial d’actuació específic



Població per grups d'edat (2015)

0-14 anys
15-24 
anys

25-64 
anys

65 anys i 
més

%
0-14 anys

%
15-24 
anys

%
25-64 
anys

%
65 anys i 

més

La Verneda i la Pau 3.489 2.431 15.124 7.634 12,17% 8,48% 52,74% 26,62%

Districte de Sant Martí 31.754 19.872 134.706 47.792 13,56% 8,49% 57,54% 20,41%

Barcelona 202.685 141.363 917.255 348.247 12,59% 8,78% 56,99% 21,64%

_Taula	de	població	per	grups	d’edat	/	
Font:	Departament	d’Estadística	de	

l’Ajuntament	de	Barcelona

Per grups d’edat, la Verneda i la Pau pre-
senta una de les poblacions més envelli-
des de tot Barcelona. És el tercer barri 
de la ciutat que presenta un percentatge 
més elevat de població de 65 anys i més 
(26,6 %), només per sota dels barris de 
Montbau (31,2 %) i Sant Genís dels Agu-
dells (27,8 %). Aquesta xifra es troba sis 
punts percentuals per sobre de la mitja-
na del districte (20,4 %). A més, hi ha una 
major proporció de dones que d’homes, tal 
com mostra la piràmide poblacional. Pel 
que fa a la franja d’infants, adolescents i 
joves (de 0 a 24 anys), si en el districte re-
presenta un 22 % del total de la població, 
a la Verneda i la Pau aquest percentatge 
disminueix fins al 20,6 %, fet que demostra 
la tendència a l’envelliment del barri.

La Verneda i la Pau 
presenta una de les 
poblacions més envellides 
de tot Barcelona
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Població de 65 anys i més que viu sola per grups d'edat (2015)

Dones La Verneda i la 
Pau

Districte de 
Sant Martí Barcelona

65-69 anys 173 1.316 10.428

70-74 anys 234 1.451 11.109

75-79 anys 243 1.545 11.917

80-84 anys 291 2.090 15.215

85-89 anys 193 1.608 12.355

90-94 anys 100 676 5.852

95 anys i més 16 137 1.434

Total dones 1.250 8.823 68.310

Homes La Verneda i la 
Pau

Districte de 
Sant Martí Barcelona

65-69 anys 75 701 4.960

70-74 anys 73 536 4.228

75-79 anys 66 442 3.425

80-84 anys 76 475 3.616

85-89 anys 50 382 2.623

90-94 anys 27 194 1.288

95 anys i més 5 29 273

Total homes 372 2.759 20.413

_Població	de	65	anys	i	més	que	viu	sola	per	grups	d’edat	/	Font:	
Departament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona

Segons dades del Departament d’Estadís-
tica de l’Ajuntament de Barcelona de l’any 
2014, la taxa de natalitat del barri de la 
Verneda i la Pau és del 7 ‰, dos punts per 
sota de la mitjana del districte de Sant 
Martí (9 ‰) i també inferior a la del con-
junt de Barcelona (8,4 ‰).

L’índex d’envelliment de la població del 
territori, que mesura la relació entre el 
nombre de persones de 65 anys i més i la 
població de 0 a 15 anys, se situa en 205,8, 
molt lluny de les dades de Sant Mar-
tí (141,9) i del conjunt de la ciutat (161,5). 
Aquesta dada posa de manifest la carac-
terística esmentada: a la Verneda i la Pau 
hi ha una població més envellida que en el 
conjunt de territoris de la ciutat.

La taxa de natalitat del barri de 
la Verneda i la Pau és del 7 %º, 
dos punts per sota de la mitjana 
del districte de Sant Martí 
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Segons les dades de l’ASPB de l’any 2013, 
la mitjana d’esperança de vida a la Verne-
da i la Pau és de 83,3 anys, molt similar a 
la que presenta el conjunt de Barcelona 
(83,8 anys) i un punt inferior a la mitjana 
del districte (84,4 anys). En la distribució 
per sexes, en aquest barri les dones arri-
ben a una esperança de vida mitjana de 
86,3 anys, en contraposició a la mitjana de 
80,1 anys dels homes.

La població de 75 anys i més que viu sola 
significa un 26,7 % del conjunt de perso-
nes que viuen al barri i la majoria són do-
nes. Aquesta xifra es troba per sota de la 
mitjana del districte (30,3 %) i de la ciutat 
(31,2 %).

_La	Verneda	i	la	Pau	té	una	població	més	envellida	que	el	conjunt	de	la	
ciutat.	A	la	imatge,	gent	gran	jugant	a	la	petanca	a	les	pistes	del	costat	
del	Centre	Esportiu	Municipal	de	la	Verneda,	al	carrer	de	Ca	n’Oliva	/	

Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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Població estrangera (2016)

Nombre 
d'habitants 

total

Nombre 
d'habitants 
espanyols

% 
d'habitants 
espanyols

Nombre 
d'habitants 
estrangers

% 
d'habitants 
estrangers

La Verneda i la Pau 28.673 25.644 89,4% 3.029 10,6%

Districte de Sant Martí 234.292 198.293 84,6% 35.999 15,4%

Barcelona 1.610.427 1.342.637 83,4% 267.790 16,6%

26,15%
38,18% 36,09%

8,65%

8,48% 7,28%

33,81%

28,22% 31,19%

31,36% 24,92% 25,20%
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La Verneda i la Pau Districte de Sant Martí Barcelona

Distribució de la població estrangera segons nacionalitats per continents 
(2015)

Apàtrides /
No consta

Oceania

Àsia

Amèrica

Àfrica

Europa

_Població	estrangera	(2016)	/	Font:	“La	població	estrangera	a	Barcelona,	gener	
2016”,	Departament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona

_Distribució	de	la	població	estrangera	segons	nacionalitats	per	continents	(2016)	/	
Font:	Departament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona

Segons les dades del padró del gener de 
2016, la població estrangera al barri és de 
3.029 persones i representa un 10,6 % de la 
població total del barri. Aquest percentat-
ge es troba cinc punts per sota de la mitja-
na del districte (15,4 %) i també és inferior 
a la del conjunt de la ciutat (16,6 %).

Del conjunt de nacionalitats, la xinesa, la 
pakistanesa i la romanesa són les tres que 
tenen més presència al barri, amb dife-
rents tendències evolutives.
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_Vista	del	carrer	de	Cantàbria	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona

La població estrangera 
de la Verneda i la Pau 
representa un 10,6 % 
de la població
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Bloc 2 > 7 | Anàlisi de la Verneda i la Pau
7.1 | Drets socials

7.1.1	|	Salut

La diagnosi efectuada el 2014 en el marc 
del programa “Salut als Barris” definia la 
salut mental en adults i joves (relaciona-
da amb l’atur, la manca d’expectatives i els 
problemes econòmics que se’n deriven) 
com una de les problemàtiques més desta-
cables del barri. En aquest sentit, l’ASPB 
impulsa el projecte “Fem salut, fem barri”, 
que ofereix eines per millorar el benestar 
físic i emocional dels veïns i veïnes de la 
Verneda i la Pau. Al mateix temps, treba-
lla amb un marc de prescripció social que 
fomenta el compromís i els vincles amb 
projectes i activitats del barri, com el Banc 
del Temps. Aquest projecte es treballa en 
el marc de la Taula de Salut d’Adults, for-
mada per associacions de veïns i veïnes, 
casals de barri, entitats i l’ASPB.

La segona problemàtica de salut priorit-
zada mitjançant la diagnosi de 2014 va ser 
el consum	de	 substàncies	 psicoestimu-
lants en joves. La promoció de l’oci salu-
dable, la formació i les primeres experièn-
cies prelaborals són línies que es treballen 
en el marc del projecte Jo+Ve, que es va 
iniciar el 2015. Aquest projecte compta 
amb el suport de diferents agents socioe-
ducatius, com el Casal Infantil El Drac, la 
Ludoteca la Verneda, els educadors “A peu 
de carrer” i l’Institut Salvador Seguí. Està 
impulsat per l’ASPB i gestionat per l’enti-
tat Enxarxa.

La tercera problemàtica prioritzada a 
partir de la diagnosi és l’atenció a la gent 
gran, en un barri que conté una de les po-
blacions més envellides de tota la ciutat i 
amb tendència a l’alça. Amb la finalitat de 
promoure un envelliment actiu i saludable, 
s’impulsa l’Escola de Salut, en el marc de 
la Taula de Gent Gran, a la qual participen 
els serveis socials, el CAP (centre d’aten-
ció primària), el casal d’avis de la Verneda, 
l’Espai Trajana i l’ASPB. Des del districte 
també s’impulsen programes per a gent 
gran en risc, com el protocol per a la de-
tecció de maltractaments a la gent gran i 
els àpats en companyia.



Segons la diagnosi del programa “Salut als 
Barris”, la taxa de fecunditat és menor 
al barri de la Verneda i la Pau (42,4 %), en 
comparació amb la del districte (47,9 %) i 
amb la de Barcelona (46,2 %).

A més, segons la diagnosi qualitativa, les 
persones que viuen al districte de Sant 
Martí refereixen una pitjor salut autoper-
cebuda que les que viuen a Barcelona.

En relació amb la natalitat, d’una banda, 
la taxa de nadons	amb	pes	baix	en	néixer 

La salut mental, la promoció de l’oci 
saludable en joves i l’atenció a la gent 
gran en la promoció d’un envelliment 
actiu són les tres prioritats sorgides 
de la diagnosi de salut als barris

(és a dir, que pesen menys de 2500 g) a la 
Verneda i la Pau és del 6,8  %, la qual és 
inferior a la taxa del districte (6,9  %) i a 
la mitjana de la ciutat (7,2 %). D’una altra 
banda, l’índex de naixements prematurs 
(és a dir, els naixements amb menys de 37 
setmanes de gestació) al barri és del 6,2 % 
i, per tant, és inferior en relació amb el dis-
tricte i amb el conjunt de la ciutat (6,4 %).

Pel que fa al registre de malalties de de-
claració	 obligatòria, que recull tots els 
casos declarats de determinades malalties 

transmissibles, segons l’ASPB, les dades 
globals corresponents al quinquenni 2010-
2014 situen la taxa d’incidència en 69,9 per 
cada 100.000  habitants. Aquesta xifra se 
situa per sota de la mitjana de Sant Martí 
(99,6) i del conjunt de Barcelona (129,9).

Finalment, cal dir que, en matèria de sa-
lut, la Verneda i la Pau disposa d’un CAP, el 
CAP La Pau, que participa activament en 
els projectes amb mirada comunitària que 
s’impulsen al barri.
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Atur registrat (2015)

Dones Homes

La Verneda i la Pau 1.938 11,1% 54,2% 45,8%
Distr. Sant Martí 14.228 9,3% 52,9% 47,1%
Barcelona 89.398 8,6% 52,0% 60,2%

Nombre 
d'aturats 
registrats

% d'aturats
Repartiment per sexes

7.1.2	|	Distribució	d’atur

A la Verneda i la Pau el pes de l’atur regis-
trat en la població adulta (de 16 a 64 anys) 
es va situar, el desembre de l’any 2015, en 
un 11,1 %, dos punts per sobre de les da-
des del conjunt del districte de Sant Martí 
(9,3 %). A més, un 46 % correspon a atur 
de llarga durada (atur de més de 12 me-
sos). Pel que fa a la distribució per sexes, 
el pes de l’atur femení és d’un 54,2 %, més 
d’un punt per sobre de les xifres de Sant 
Martí (52,9 %). L’atur d’homes representa 
un 45,8 % del conjunt de població.

Entre la població jove (de menys de 29 
anys), la taxa d’atur és del 12,3 %, la qual 
és sensiblement superior a la del conjunt 
del districte (11,9 %). A banda del col·lectiu 
de joves, les persones adultes de 45 anys i 
més representen l’altre col·lectiu més vul-
nerable, ja que tenen una taxa d’atur que 
representa el 56,1 % del conjunt registrat.

L’evolució de l’atur registrat en els darrers 
cinc anys ha disminuït en menys d’un punt 
i mig.

_Atur	registrat	(desembre	de	2015)	/	Font:	Departament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona

Evolució de l'atur registrat entre la població de 16 a 64 anys (2011-2015)

des. 2011 des. 2012 des. 2013 des. 2014 des. 2015 Variació
2011-2015

La Verneda i la 
Pau 12,5% 13,1% 12,7% 11,9% 11,1% -1,4%

Distr. Sant 
Martí 11,0% 11,4% 11,1% 10,3% 9,3% -1,7%

Barcelona 10,2% 10,5% 10,2% 9,5% 8,6% -1,6%

_Evolució	de	l’atur	registrat	(2011-2015)	/	Font:	Departament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona
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7.1.3	|	Habitatge

El barri de la Verneda i la Pau compta amb 
un parc d’habitatges que aglutina 11.409 
llars. El 86,5 % dels habitatges del barri es 
van construir entre els anys 1960 i 1980 i 
gairebé és insignificant el percentatge de 
pisos construïts en la darrera dècada (tan 
sols un 0,4 % del total han estat construïts 
després de 2005).

L’ocupació mitjana de les 11.409 llars de 
la Verneda i la Pau és de 2,5 persones per 
habitatge. Aquesta ràtio és la mateixa que 
la mitjana del districte de Sant Martí.

Segons l’informe realitzat pel Departa-
ment d’Estudis i Programació de l’Ajun-
tament de Barcelona, pel que fa al preu 
del lloguer, la mitjana al territori se situa 
entre els 400  €/mes i els 700  €/mes, per 
sota de la mitjana de la ciutat (764,10 €/
mes), i registra una variació interanual del 
5-10 %. El més rellevant respecte del preu 
del lloguer és que als barris amb rendes 
més baixes els residents han de realitzar 
un esforç econòmic més gran per pagar 

_Vista	aèria	del	barri	/	Font:	
Ajuntament	de	Barcelona

el lloguer. Així, la Verneda i la Pau és un 
dels cinc primers barris de la ciutat amb 
la proporció més alta entre el lloguer i els 
ingressos.

Des del mes de gener de 2017, el barri 
compta amb un servei de prevenció i con-
vivència que està elaborant una diagnosi 
de convivència en l’àmbit de les comuni-
tats d’escala, per tal d’aportar una anàlisi 
més pròxima al territori. Serà el punt de 
partida per orientar el servei a les neces-
sitats detectades, per intervenir en els 
conflictes (tant en escales de veïns com a 
l’espai públic) i per treballar en un marc de 
prevenció i formació.
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7.1.4	|	Teixit	associatiu

La Verneda i la Pau, juntament amb el bar-
ri veí de Sant Martí de Provençals, té un 
històric moviment associatiu que es va ini-
ciar amb l’objectiu d’aconseguir millores 
per al barri. Més tard, aquest moviment 
associatiu ha donat pas a diverses entitats 
veïnals, culturals i socials. Tanmateix, els 
darrers anys han estat de transformació 
en el teixit associatiu: s’ha mutat la con-
figuració de les entitats i s’ha produït una 
certa desarticulació i un afebliment del 
moviment veïnal i associatiu.

El barri compta amb quatre associacions 
de veïns que es corresponen amb les qua-
tre zones d’identitat definides (la Palmera, 
la Verneda Alta, la Pau i Via Trajana). La 
Palmera, la Verneda Alta i la Pau compten 
amb un casal de barri cadascuna, i a la Via 
Trajana hi ha un espai municipal. A més, a 
l’edifici Piramidón, situat a la Pau, hi ha un 
hotel d’entitats que n’aglutina un bon nom-
bre, algunes de les quals estan vinculades 
al territori, encara que la majoria són de 
caire autonòmic i metropolità.

Un element que cal esmentar en l’àmbit 
associatiu és la baixa participació a les en-
titats de les persones migrants i d’origen 
cultural divers, des d’una mirada i una 
perspectiva interculturals.

El 2 de novembre de 2009 es va realitzar el 
primer Consell de Barri de la Verneda i la 
Pau. Aquest és un espai de participació ve-
ïnal amb mirada territorial i de barri, que 
es convoca un cop al trimestre. El procés 
inicial del Pla de Barris es va presentar al 
Consell de Barri celebrat el 17 d’octubre de 
2016, al Casal de Barri La Verneda Alta.

Els darrers anys han estat 
de transformació en el teixit 
associatiu de la Verneda i la Pau: 
s’ha mutat la configuració de les 
entitats i s’ha produït una certa 
desarticulació i un afebliment 
del moviment veïnal i associatiu
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Serveis socials (2016) La Verneda i la Pau

Atesos servei d'atenció a domicili (treballadora familiar) 528

Atesos servei d'atenció a domicili (neteja a 
domicili) 228

Atesos servei d'atenció a domicili (àpats a 
domicili) 59

Atesos als centres de serveis socials 1.496

Ajuts econòmics 2.265

Quantitat (€) 2.026.662,15 €    

7.1.5	|	Serveis	socials

L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) és la unitat territorial ele-
mental en què es presta l’atenció primària de salut i cons-
titueix l’eix vertebrador del sistema sanitari. A la Verneda 
i la Pau li corresponen tres ABS (10H, 10l, 10J), tot i que les 
ABS 10H i 10J també cobreixen població dels barris veïns.

En l’àmbit dels drets socials, els equipaments de referèn-
cia al territori són el Centre de Serveis Socials Sant Martí-
Verneda i el CAP La Pau, juntament amb equipaments de 
proximitat, com per exemple el Casal de Gent Gran Ver-
neda Alta, la residència i centre de dia, el Casal Infantil El 
Drac i la Ludoteca Verneda, on es desenvolupen projectes 
socials de proximitat.

Segons les dades de l’Àrea de Drets Socials, l’any 2016 
al centre de serveis socials de la Verneda i la Pau es van 
atendre 1.496 persones, el 56,3 % del total de persones ate-
ses als centres de serveis socials de Sant Martí (2.814 per-
sones). S’hi van dur a terme 528 serveis d’atenció per part 
de treballadores familiars. A més, es van concedir 2.265 
ajudes directes a les famílies, per un import de 2.026.662 
€.

Segons les dades de funcionament dels centres de serveis 
socials, el Centre de Serveis Socials Sant Martí-Verneda 
té la mitjana més elevada d’usuaris amb atenció oberta al 
final de cada mes, però una mitjana d’atenció per usuari 
atès baixa. També és remarcable l’elevat temps mig d’es-
pera per a una primera visita.

_Dades	de	serveis	socials	(2016)	/	Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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Nivell formatiu de la població major de 16 anys (2015)

Sense estudis Estudis 
obligatoris

Batxillerat 
superior / 

CFGM

Estudis 
universitaris 

/ CFGS
La Verneda i la Pau 7,2% 58,6% 22,4% 11,7%

Districte de Sant Martí 5,0% 46,4% 24,5% 24,1%

Barcelona 4,4% 41,2% 25,0% 29,4%

15,7% 14,3% 13,4% 12,6% 7,2%

53,8% 53,5% 53,4% 53,8% 58,6%

20,5% 21,9% 22,3% 22,5% 22,4%
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Evolució del nivell formatiu els darrers 5 anys

Sense estudis Estudis obligatoris

Batxillerat superior / CFGM Estudis universitaris /CFGS

7.2 | Educació

7.2.1	|	Nivell	formatiu

Pel que fa al nivell acadèmic de la pobla-
ció major de 16 anys, la Verneda i la Pau 
presenta un percentatge de persones amb 
estudis universitaris (11,7 %) que es troba 
molt per sota de la mitjana del districte 
(24,1  %) i lluny de les dades de la ciutat 
(29,4 %). Les xifres de persones amb estu-
dis de batxillerat superior, BUP, COU, for-
mació professional de segon grau i cicles 
formatius de grau mitjà (22,4 %) també són 
més baixes en comparació amb el districte 
de Sant Martí (24,5 %) i la ciutat de Barce-
lona (25,0 %). 

_Nivell	formatiu	de	la	població	major	de	16	anys	(2015)	/	Font:	Departament	d’Estadística	de	
l’Ajuntament	de	Barcelona

_Evolució	del	nivell	formatiu	al	barri	de	la	Verneda	i	la	Pau	els	darrers	5	anys	(2011-2015)	/	
Font:	Departament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona

La Verneda i la Pau presenta 
un percentatge de persones 
amb estudis universitaris que 
es troba molt per sota de la 
mitjana del districte
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Equipaments docents
Escola Bressol Municipal Margalló
Escola Bressol Municipal El Gronxador
Escola Bressol Municipal La Verneda de Sant Martí
Llar d'infants El vuit
Escola d'educació infantil el Petit Santa Maria
Escola La Palmera
Escola La Pau
Escola L'Arc de Sant Martí
Escola Els Horts
Institut Bernat Metge
Institut Salvador Seguí (FP)
Escola Oficial d'Idiomes Pere IV - La Pau

Centre de Formació de persones adultes La Verneda

Centre de Formació de persones adultes La Pau

7.2.2 | Equipaments docents

El mapa educatiu de la Verneda i la Pau el formen tretze 
centres educatius públics: quatre escoles bressol, quatre 
escoles d’educació infantil i primària, dos instituts (un es-
pecialitzat en formació professional), dos centres de for-
mació d’adults (CFA) i una Escola Oficial d’idiomes (EOI). 
Cal afegir-hi també un centre privat exclusiu d’educació 
infantil.

Segons les dades del Consorci d’Educació de Barcelona 
(CEB), el curs 2016-2017 s’ha ofert un total de 3.184 places 
als centres públics i privats de la Verneda i la Pau, de les 
quals 335 van quedar vacants.

_Plànol	d’equipaments	docents	/	Font:	Urbaning
_Llistat	d’equipaments	docents	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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7.2.3 | Escletxa digital

Segons les dades de l’informe “Escletxa 
digital a la ciutat de Barcelona”, elaborat 
per Mobile World Capital Barcelona el fe-
brer de 2016, un 83,7  % de les llars de la 
ciutat disposen d’Internet de banda ampla 
a casa. En el cas de la Verneda i la Pau, 
les llars connectades a Internet baixen al 
77,5 %. Hi ha una correlació directa entre 
el nivell de renda d’un barri i el nivell de 
connexió a la xarxa, principalment a les 
llars. El cas de la Verneda i la Pau és un 
exemple d’aquesta correlació: com menor 
és la renda menor és la connexió a Inter-
net. Segons l’informe, un 74 % dels enques-
tats d’aquest barri fa servir xarxes socials 
(Facebook, Twitter o similars) i un 81,5 % 
fa servir el correu electrònic de forma 
particular. Pel que fa als usos d’Internet, 
demanar cita al metge o els tràmits amb 
l’administració són els que presenten per-
centatges més alts (36,8 % i 35,1 %, respec-
tivament) i, en menor grau, la recerca de 
feina (tan sols un 19,3 %) o la formació en 
línia (7 %).

_Gent gran utilitzant Internet al 
Casal	de	Gent	Gran	Verneda	Alta	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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7.2.4	|	Taules	de	treball	comunitari	en	l’àmbit	educatiu

Existeixen tres espais de treball comuni-
tari en l’àmbit educatiu. Són els següents:

- Taula	d’Infància	i	Famílies, impulsada 
per l’ASPB per fomentar programes d’ha-
bilitats parentals. Està formada pel CAP 
La Pau, l’equip d’atenció psicopedagògi-
ca del CEB, l’AFA (associació de famílies 
d’alumnes) de l’Escola Els Horts, la direc-
ció de l’Escola Els Horts, la direcció de 
l’Escola La Pau i el districte de Sant Martí.

- Taula Proinfància, impulsada per l’en-
titat IReS (Institut de Reinserció Social) i 
formada pel districte de Sant Martí, l’Es-
cola Bressol Municipal El Gronxador, l’Es-
cola Bressol Municipal Margalló, l’Escola 
Bressol Municipal La Verneda de Sant 
Martí, les escoles La Pau, L’Arc de Sant 
Martí, Els Horts i La Palmera, l’Institut 
Bernat Metge, el servei social d’atenció 

_Escola	Els	Horts,	un	dels	centres	implicats	en	la	Taula	d’Infància	i	
Famílies	/	Font:	Ajuntament	de	Barcelona

primària (SSAP) de la Verneda, l’equip 
d’assessorament i orientació psicopedagò-
gica (EAP) de Sant Martí, i equipaments 
infantils, com la Ludoteca La Verneda i el 
Casal Infantil El Drac.

- Xarxa 0-3, que actua en l’àmbit del dis-
tricte, formada per les escoles bressol, els 
SSAP, el CAP La Pau, el Centre de Salut 
Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ) i el Cen-
tre de Desenvolupament Infantil i Atenció 
Precoç (CDIAP -EDAI).

A més d’aquestes taules de treball, es 
compta amb dos patis escolars oberts al 
barri, un a l’Escola La Pau i l’altre a l’Insti-
tut Bernat Metge, per a l’impuls de projec-
tes socioeducatius i comunitaris.
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Evolució anual de l'índex de renda familiar disponible (2008-2014)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

La Verneda i la Pau 74,3 67,8 68,4 61,8 56,8 56,1 57,2 57,5
Districte de Sant Martí 87,5 83,7 81,5 80,7 79,6 80,6 85,6 86,5
Barcelona 100 100 100 100 100 100 100 100
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La Verneda i la Pau Districte de Sant Martí Barcelona

7.3 | Activitat econòmica

7.3.1 | Renda familiar disponible

El districte de Sant Martí està format per 
barris molt heterogenis, amb territoris de 
renda màxima i mínima molt divergents. 
La mitjana de l’IRFD a Sant Martí és de 
86,5, però en un dels seus barris, a Diago-
nal Mar i el Front Marítim del Poblenou, 
arriba fins a 162,5.

Segons les dades de l’any 2015, l’IRFD al 
barri de la Verneda i la Pau és de 57,5, un 
dels més baixos de tota la ciutat de Bar-
celona i el segon més baix del districte 
de Sant Martí, per darrere de l’IRFD del 
barri del Besòs i el Maresme. Cal recordar 
que el llindar definit com a índex de renda 
molt baixa és de 75. Si s’observa l’evolució 
d’aquest índex en els darrers sis anys, es 
veu que el barri de la Verneda i la Pau ha 
patit un descens molt significatiu en el po-
der adquisitiu dels seus habitants (el 2008 
l’IRFD se situava al voltant del 74,3, cosa 
que suposa una disminució de pràctica-
ment 17 punts fins al 2015). _Evolució	anual	de	l’IRFD	(2008-2015)	/	Font:	Departament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona
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7.3.2	|	Activitat	comercial

La Verneda i la Pau és un dels pocs bar-
ris de la ciutat de Barcelona que inclou un 
polígon industrial en el seu perímetre, el 
polígon de Monsolís, que s’amplia fins al 
municipi veí de Sant Adrià de Besòs. Així, 
el 17 % de la superfície del barri té un ús 
industrial. Aquest percentatge està per 
sobre de la mitjana del districte (12,9 %) i 
molt per sobre de la mitjana de la ciutat 
(8,9  %). El polígon de Monsolís es comu-
nica amb dos polígons industrials veïns, 
que són el de Bon Pastor i el del Torrent 
de l’Estadella.

_Zona	industrial	a	l’extrem	nord	del	barri	(rambla	de	Prim)	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona

El 17 % de la superfície 
de la Verneda i la Pau 
té un ús industrial, per 
sobre de la mitjana del 
districte (12,9 %) i molt 
per sobre de la mitjana 
de la ciutat (8,9 %)
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A la zona central del barri, la rambla de 
Prim i la rambla de Guipúscoa formen 
dos pols on es localitzen la majoria dels 
comerços del barri. Formen un punt de 
centralitat i de dinamisme comercial i so-
cial. El barri de la Verneda i la Pau dispo-
sa, també, d’un mercat, el Mercat de Sant 
Martí, situat a la plaça de la Palmera de 
Sant Martí, que constitueix un dels punts 
comercials més dinàmics dins del conjunt 
del barri.

En l’àmbit associatiu, l’Eix Comercial Sant 
Martí és una entitat que aglutina i coordi-
na al voltant d’uns 270 comerços dels bar-
ris de la Verneda i la Pau, i de Sant Martí 
de Provençals. Aquesta entitat impulsa, en 
un pla d’activitats, accions amb la finalitat 
d’incentivar l’activitat econòmica de pro-
ximitat. Al mateix temps, l’Eix Comercial 
Sant Martí forma part de la Fundació Bar-
celona Comerç, una entitat de segon grau 
amb intervenció a escala de ciutat.

_Establiments comercials 
en planta baixa a la ram-
bla	de	Guipúscoa	/	Font:	
Ajuntament	de	Barcelona

_Mercat	de	Sant	Martí	/	Font:	
Ajuntament	de	Barcelona
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_Plànol	de	nodes	comercials	/	
Font: Urbaning
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Planejament urbanístic
La Verneda i 

la Pau
Districte de 
Sant Martí Barcelona

m² 400.985 2.779.212 25.910.042
% respecte 
total àmbit 35,7% 26,4% 25,4%

m²/hab 13,98 11,87 16,10
m² 52.955 903.505 10.275.269

% respecte 
total àmbit 4,7% 8,6% 10,1%

m²/hab 1,85 3,86 6,38
m² 110.989 1.823.641 13.369.848

% respecte 
total àmbit 9,9% 17,3% 13,1%

m²/hab 3,87 7,79 8,31
m² 4.868 18.691 115.396

% respecte 
total àmbit 0,4% 0,2% 0,1%

m²/hab 0,17 0,08 0,07
Superfície total àmbit m² 1.122.805 10.523.762 102.160.182

Sòl residencial

Sòl d'equipaments

Sòl de parcs urbans

Sòl d'habitatge dotacional i de 
protecció

7.4 | Ecologia urbana

7.4.1	|	Planejament	urbanístic

L’ordenació del territori es porta a terme 
mitjançant el planejament urbanístic ge-
neral, que a Barcelona correspon al Pla 
General Metropolità (PGM) de 1976 i a les 
seves posteriors modificacions, així com 
mitjançant el desenvolupament de plane-
jament urbanístic derivat.

En el cas de la Verneda i la Pau cal menci-
onar l’afecció del projecte de transforma-
ció de la Sagrera–Sant Andreu. De fet, la 
zona nord del barri forma part del sector 
Prim, que va quedar inclòs en l’àmbit d’ac-
tuació de la Sagrera–Sant Andreu a partir 
del conveni entre el Ministeri de Foment, 
la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament 
de Barcelona, de 12 de juny de 2002, per 
al desenvolupament de les actuacions re-
latives a la xarxa d’alta velocitat a la ciutat 
de Barcelona i la corresponent remodela-
ció de les infraestructures ferroviàries. En 
aquest àmbit es va tramitar una modifi-
cació del PGM (juny de 2010) que va ser 
anul·lada de ple dret per una sentència del 
Tribunal Superior de Justícia de Catalu-
nya (desembre de 2014). Per tant, cal co-
mençar de nou la tramitació.

_Superfície	en	metres	quadrats	segons	l’ús	del	sòl	agregat	(residenci-
al,	equipaments,	parcs	urbans	i	habitatge	dotacional	i	de	protecció)	/	

Font:	Departament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona
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_Plànol	de	planejament	vigent	/	
Font: Urbaning

D’altra banda, la reforma del pont de San-
tander i l’activació del Pla Cobega són 
dues de les intervencions urbanístiques 
que es preveu activar en un escenari pro-
per. En aquest sentit, el maig de 2013 es va 
redactar el Pla de millora urbana de l’àm-
bit comprès entre la rambla de Guipúscoa, 
els carrers de Ca n’Oliva i de Binèfar, i el 
límit del terme municipal de Sant Adrià, 
per establir l’ordenació detallada d’aquest 
sector delimitat per la Modificació puntual 
del PGM, la Verneda Industrial, aprovada 
definitivament el desembre de 2007 i mo-
dificada puntualment el juliol de 2009. Per 
al desenvolupament de les determinacions 
de la modificació citada, aquest pla   per-
met la creació d’una nova àrea de centra-
litat i d’una trama urbana compacta que 
relliga els espais circumdants, segons el 
model de ciutat plurinuclear proposat en 
les ultimes reformes portades a terme a 
la ciutat de Barcelona sobre antics teixits 
industrials. Car dir que el Pla de millora 
urbana opta per mantenir en l’emplaça-
ment actual l’equipament municipal situat 
a la cantonada dels carrers de Binèfar i de 
Ca n’Oliva.
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7.4.2 | Densitat de població

La Verneda i la Pau és un barri amb una 
densitat neta de població de 717 habitants 
per hectàrea residencial, per sobre de la 
mitjana de Barcelona, que se situa en  619 
habitants per hectàrea residencial. En 
canvi, es troba per sota de la mitjana del 
districte de Sant Martí (841 habitants per 
hectàrea residencial), que constitueix el 
districte amb la densitat neta més alta de 
la ciutat.

El plànol adjunt mostra la densitat de po-
blació per illa, concentrada principalment 
a la zona de la Palmera, a la rambla de 
Prim i a la rambla de Guipúscoa.

_Blocs	de	pisos	a	la	Verneda	Alta.	El	barri	de	la	Verneda	i	la	Pau	té	una	densitat	
neta	de	població	que	se	situa	per	sobre	de	la	mitjana	de	la	ciutat	de	Barcelona	/	

Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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La Verneda i la Pau 
és un barri amb una 
densitat neta de 
població per sobre de la 
mitjana de Barcelona

_Plànol	de	densitat	de	població	per	illa	/	
Font: Urbaning
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7.4.3 | Equipaments

Cal destacar que existeix un pla d’equipa-
ments que va ser aprovat pel Consell del 
Districte el 7 de març de 2003. 

El barri compta amb una xarxa d’equipa-
ments comunitaris i de proximitat, alguns 
dels quals presenten problemàtiques d’ac-
cessibilitat. Hi ha una mancança d’equipa-
ments de ciutat (biblioteca i centre cívic) 
i d’espais específics per a joves. Un dels 
referents a escala de barri i de ciutat és 
el Piramidón, que aglutina un hotel d’en-
titats, un casal de barri i un centre d’art 
contemporani, amb residència d’artistes.

_Casal	de	Gent	Gran	Verneda	Alta	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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_Plànol	d’equipaments	/	
Font: Urbaning
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Alhora, existeix un conjunt d’equipaments 
esportius i d’espais públics per a la pràc-
tica esportiva que presenten mancances i, 
en alguns casos, es troben força degradats.

_Pistes	al	carrer	de	Menorca	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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Llistat d'equipaments de l'àmbit

Equipaments administratius i de proveïment

1 Oficina de Correus 
2 Mercat de Sant Martí 

Equipaments culturals i cívics
3 Casal Indantil El Drac
4 Ludoteca Verneda
5 Casal de Barri La Palmera
6 Casal de Barri La Verneda
7 Casal de Barri La Pau
8 Espai Municipal Via Trajana
9 Casal de gent gran La Pau
10 Casal de gent gran Verneda alta
11 Casal de gent gran de La Verneda

Equipaments sanitaris i assistencials
12 CAP La Pau

13 Residència assitida per a Gent Gran la Verneda

14 Residència assitida per a Gent Gran Kristel Oro

Equipaments docents
15 Escola Bressol Municipal Margalló
16 Escola Bressol Municipal El Gronxador

17 Escola Bressol Municipal La Verneda de Sant Martí

18 Llar d'infants El vuit

19 Escola d'educació infantil el Petit Santa Maria

20 Escola La Palmera
21 Escola La Pau
22 Escola L'Arc de Sant Martí
23 Escola Els Horts
24 Institut Bernat Metge
25 Institut Salvador Seguí (FP)
26 Escola Oficial d'Idiomes Pere IV - La Pau

27 Centre de Formació de persones adultes La Verneda

28 Centre de Formació de persones adultes La Pau

Equipaments esportius 
29 Camp del Centenari
30 Pista Poliesportiva municipal La Palmera 
31 Centre Esportiu Municipal La Verneda 
32 Pista de futbol 7 al carrer Santander 
33 Pistes de futbol i bàsquet a Rbla. Prim
34 Pistes de petanca La Palmera
35 Pistes de petanca C/ Santander

36 Pistes de petanca Via Trajana - C/Santander

Equipaments religiosos
37 Parròquia de Sant Ambrós
38 Parròquia de Santíssim Sagrament 
39 Parròquia de Sant Joan d'Àvila
40 Església Evangèlica de Filadèlfia - Poblenou

41 Església Evangèlica Pentecostal Déu És Amor 

Equipaments de referència fora de l'àmbit
Equipaments esportius 

42 Poliesportiu Municipal La Pau
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_Llistat	d’equipaments	de	l’àmbit	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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Espais lliures

La 
Verneda i 

la Pau

Qualificats de zona 
verda
No consolidats

ha 4,89

Qualificats de zona 
verda
Consolidats

ha 6,32

No qualificats de zona 
verda
Consolidats

ha 6,32

7.4.4 | Espais lliures

Pel que fa als espais lliures, el barri pre-
senta dues situacions diferenciades. D’una 
banda, hi unes zones que el planejament 
qualifica com a espais lliures i que ja estan 
consolidades, ja sigui en forma de plaça 
(plaça de la Palmera de Sant Martí i plaça 
de la Verneda), de parc (parc paral·lel a la 
via Trajana) o d’espai entre edificis d’habi-
tatges (al nucli de la Verneda Alta). D’una 
altra banda, hi ha una sèrie d’espais que, 
tot i no estar reconeguts pel planejament 
com a espais lliures, realitzen aquesta fun-
ció. És el cas dels espais entre blocs del 
nucli de la Pau, d’alguns espais entre blocs 
als nuclis de la Palmera i la Verneda Alta, 
o de la urbanització del tram central de la 
rambla de Prim.

També cal dir que la zona d’ús industrial 
del nord del barri no disposa d’espais lliu-
res, més enllà de la rambla de Prim, que 
en aquest punt no té la urbanització fina-
litzada.

_Comptabilització	de	zones	verdes	/	
Font: Urbaning

_Plaça	de	Llibertat	Ròdenas	/	Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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_Plànol	d’espais	lliures	/	
Font: Urbaning
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7.4.5 | Jocs infantils

Tal com es pot veure en el plànol adjunt, 
el barri disposa d’una bona cobertura de 
jocs infantils, que s’adequa a la població 
a la qual dóna servei. Els jocs infantils es 
distribueixen per les places i pels espais 
públics del barri, i tenen una presència es-
pecial en el tram central de la rambla de 
Prim.

_Jocs infantils a la 
rambla	de	Prim	/	

Font:	Ajuntament	de	
Barcelona

_Jocs infantils a 
la	Verneda	Alta	/	
Font:	Ajuntament	

de Barcelona
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_Plànol	de	jocs	infantils	/	
Font: Urbaning
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7.4.6 | Xarxa de bus i la seva 
influència

La xarxa de busos que connecta la Verne-
da i la Pau amb la resta de la ciutat i amb 
els municipis veïns està formada per les 
línies 26, 33, 36, 40, 42, 60, 143, H10 i H12.

Si s’observa el plànol adjunt, es pot veure 
com tot el territori urbanitzat del barri 
queda cobert per l’àrea d’influència de la 
xarxa de bus, que inclou tot el territori si-
tuat a un màxim de 250 metres d’una pa-
rada de bus, que equival a poc més de tres 
minuts caminant.

_Plànol	de	la	xarxa	de	
bus	i	la	seva	influència	/	

Font: Urbaning
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7.4.7 | Xarxa de tren, metro i 
tramvia,	i	la	seva	influència

L’altre mitjà de transport públic de refe-
rència que connecta el barri amb el centre 
de la ciutat, els barris veïns i el municipi de 
Sant Adrià de Besòs és el metro. Concre-
tament, al barri hi tenen parada les línies 
L2 i L4.

En aquest cas, l’àrea d’influència de la 
xarxa de metro i de tren, que inclou tot 
el territori situat a un màxim de 400 me-
tres d’una estació, cobreix la totalitat dels 
nuclis de la Pau i la Palmera, però en els 
nuclis de Via Trajana i la Verneda Alta no-
més cobreix la part més propera a la ram-
bla de Guipúscoa (vegeu el plànol adjunt).

Cal dir que la presència d’infraestructures 
ferroviàries en el perímetre del barri difi-
culta la connexió amb els barris veïns. Per 
tant, aquestes infraestructures esdevenen 
una fractura urbana molt important.

_Plànol	de	la	xarxa	de	metro,	tren	
i	tramvia,	i	la	seva	influència	/	

Font: Urbaning
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7.4.8	|	Xarxa	de	bici

El barri disposa d’algunes estacions de Bi-
cing distribuïdes en les principals vies de 
comunicació (gran via de les Corts Catala-
nes, rambla de Guipúscoa, rambla de Prim 
i carrer de Cantàbria). En aquestes vies 
també existeixen carrils bici. La resta de 
carrers són majoritàriament carrers 30, 
que permeten la circulació de bicicletes 
per la calçada.

_Plànol	de	la	xarxa	de	bici	/	
Font: Urbaning
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7.4.9	|	Xarxa	viària

El barri s’estructura a partir d’una xarxa viària principal 
ortogonal, formada per la gran via de les Corts Catalanes, 
la rambla de Guipúscoa, el carrer de Cantàbria, el carrer 
de Santander, la rambla de Prim i la via Trajana. Aquesta 
estructura viària delimita cinc àmbits molt ben definits 
que es corresponen amb els quatre nuclis del barri (la 
Pau, la Palmera, Via Trajana i la Verneda Alta) i la zona 
d’ús industrial del nord.

Tot i la importància de la gran via de les Corts Catalanes, 
es troba en el límit del barri i, a més, presenta una perme-
abilitat acceptable envers els barris veïns, de manera que 
no esdevé una fractura urbana. Per contra, la connexió vi-
ària amb Sant Andreu es limita al pont del Treball i resul-
ta insuficient. En el cas de la connexió amb Sant Adrià de 
Besòs, el barri disposa de dos ponts amb circulació roda-
da (pel carrer de Santander i per la rambla de Guipúscoa, 
a més del nus viari de la gran via de les Corts Catalanes).

A l’interior de les superilles delimitades per aquesta es-
tructura viària, es desenvolupa una trama viària secundà-
ria de diferent geometria i orientació.

Cal dir que només el nucli de la Verneda Alta disposa d’un 
àmbit amb carrers de plataforma única.

_Plànol	de	la	xarxa	viària	/	
Font: Urbaning
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El pont de Santander 
esdevé la porta d’entrada 
de bona part dels camions 
i del transport pesant 
que genera l’activitat 
econòmica de la zona

7.4.10 | Contaminació

L’avaluació de la qualitat de l’aire a la ciu-
tat de Barcelona de l’any 2015 mostra un 
empitjorament significatiu respecte de 
l’any anterior. Les mitjanes anuals de la 
ciutat s’han incrementat per als contami-
nants crítics: un 11 %, en el cas del diòxid 
de nitrogen (NO

2
), un 13 % per a les par-

tícules PM
10

 i un 16 % per a les partícules 
més fines (PM

2,5
). Aquest empitjorament 

de la qualitat de l’aire podria ser atribuï-
ble a una major intensitat de les activitats 
econòmiques, que sembla que inicien una 
recuperació des del període de crisi. Cal 
afegir també que en el cas del benzè i el 
benzopirè, dos carcinògens reconeguts, es 
compleixen els valors objectius establerts 
per la Unió Europea (UE), però se superen 
els nivells de referència de l’Organització 
Mundial de la Salut (OMS) en les estacions 

properes a les emissions de trànsit. D’al-
tra banda, a la ciutat s’ha tornat a superar 
el llindar d’informació a la població per a 
l’ozó, fet que no succeïa des de l’any 2003. 
La resta de contaminants avaluats, com 
els metalls pesants, el monòxid de carboni 
i el diòxid de sofre, es mantenen a nivells 
inferiors als respectius valors límit o ob-
jectiu de la normativa europea i als nivells 
de referència de l’OMS.

És molt important tenir en compte, com a 
focus de contaminació, l’entrada pel pont 
de Santander als polígons propers (Mon-
solís, Torrent de l’Estadella i Bon Pastor), 
ja que aquest punt esdevé la porta d’entra-
da de bona part dels camions i del trans-
port pesant que genera l’activitat econò-
mica de la zona.
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_Balanç	de	la	qualitat	de	l’aire	de	Barcelona	
(2013):	Immissió	mitjana	anual	de	NO

2
	/	

Font:	Ajuntament	de	Barcelona

_Balanç	de	la	qualitat	de	l’aire	de	Barcelona	
(2013): Immissió mitjana anual de PM

10
	/	

Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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Bloc 2 > 8 | Diagnosi de la Verneda i la Pau

La diagnosi és el vincle necessari entre 
l’anàlisi feta fins ara i la definició de les 
estratègies que desplegarà el Pla de Bar-
ris (objectius, projectes motor, propostes i 
accions), i que ocupen els apartats posteri-
ors d’aquest mateix document. S’estructu-
ra, tal com s’ha fet fins ara, mitjançant els 
quatre àmbits d’actuació, és a dir, drets so-
cials, educació, activitat econòmica i eco-
logia urbana. A diferència de l’anàlisi, en la 
diagnosi s’aporta una visió més qualitativa 
que no pas quantitativa de la situació.

Prèviament a la presentació de la diagno-
si, es poden veure uns diagrames sintètics 
que tenen per objectiu comparar la situa-
ció de cada barri en relació amb el distric-
te i el conjunt de la ciutat. Per fer aquests 
diagrames s’han escollit dotze indicadors 
representatius, tres de cadascun dels àm-
bits d’actuació estratègica, que posen de 

manifest les desigualtats socioeconòmi-
ques i el desequilibri territorial existents 
entre els habitants de la Verneda i la Pau 
i la resta de la població barcelonina. La 
comparativa s’ha fet prenent com a valor 
de referència 100, que és la mitjana de 
Barcelona per a cada indicador, i compa-
rant en termes relatius aquest valor amb 
el valor del barri i del districte. El resultat 
d’aquest creuament de dades es pot obser-
var en els diagrames següents.

Cal aclarir que el percentatge de super-
fície	 d’espai	 lliure inclou tots els espais 
consolidats, sigui quina sigui la seva qua-
lificació urbanística, dins de la superfície 
de sòl urbà. S’exclou, per tant, la superfície 
qualificada com a sòl forestal i la superfície 
qualificada com a sistema de parcs i jar-
dins urbans que no està desenvolupada.



_Comparativa	de	la	Verneda	i	la	Pau,	Sant	Martí	i	Barcelona	/	
Font:	Urbaning,	a	partir	de	dades	de	l’Ajuntament	de	Barcelona
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DRETS SOCIALS
- Atur	registrat (desembre 2015)
- IVS: índex de vulnerabilitat social (2015)
- Preu mig del lloguer mensual acumulat d’habi-
tatge (4t trimestre 2015)

EDUCACIÓ
- Factor de risc a les escoles i instituts amb 
ESO (2016)
- Taxa	d’instrucció	insuficient: percentatge de 
població sense estudis respecte del total de pobla-
ció de 16 anys i més (2015)
- Percentatge de persones amb estudis superi-
ors respecte del total de població de 16 anys i més 
(2015)

ACTIVITAT ECONÒMICA
- IRFD: Índex de renda familiar disponible (2015)
- Percentatge de locals buits respecte del total 
de locals comercials (2014)
- Índex de dotació comercial: nombre de locals 
amb ús comercial per cada 100 habitants (2014)

ECOLOGIA URBANA
- Superfície	d’espai	lliure: percentatge de super-
fície d’espai lliure consolidat respecte de la super-
fície total de sòl urbà (2015)
- Superfície	d’equipament: percentatge de su-
perfície qualificada com a sistema d’equipaments 
respecte del total de la superfície de sòl urbà 
(2015)
- Densitat de població neta (2015)



La Verneda i la Pau és un dels barris que 
presenta més densitat de població de 
la ciutat de Barcelona. Al mateix temps, 
l’índex de renda familiar disponible és 
un dels més baixos de la ciutat, ja que s’hi 
concentra un volum de població important 
que pateix desigualtats econòmiques i so-
cials.

Les problemàtiques detectades i priorit-
zades en el marc del programa “Salut als 
Barris”, impulsat per l’ASPB, s’engloben 
en tres línies que apunten a tres estratè-
gies:

- La salut mental en adults i joves rela-
cionada	amb	 l’atur, la manca d’expecta-
tives i els problemes econòmics que se’n 
deriven.

- L’atenció a la gent gran, en un barri que 
conté una de les poblacions més envellides 
de la ciutat. Cal promoure un envelliment 
actiu i saludable i reduir l’aïllament de la 
gent gran, a partir d’estratègies i progra-
mes que fomentin les relacions intergene-
racionals entre infants, joves i gent gran.

- La promoció	de	 l’oci	saludable,	 la	 for-
mació	i	 les	experiències	d’inserció	pre-
laboral, per reduir el consum de substàn-
cies psicoestimulants en joves.

La feminització de la pobresa és una al-
tra realitat en la qual cal intervenir. A la 
nostra ciutat les dones presenten una taxa 
d’atur estructural i de llarga durada més 
alta que els homes, una presència al mer-
cat laboral més precària, amb més parci-
alitat i temporalitat, i pitjors condicions 
salarials. Igualment, hi ha una distribució 
desigual entre homes i dones a l’hora d’as-
sumir la cura de les persones dependents.

Drets socials
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Pel que fa a la interculturalitat, la pobla-
ció amb nacionalitat estrangera represen-
ta un 10,6 % de la població total del barri 
(per sota del 15,4 % del districte i del 16,6 % 
de la ciutat). Les comunitats amb més re-
presentació són la xinesa, la pakistanesa 
i la romanesa. També cal tenir present la 
població gitana, les persones nacionalit-
zades i els fills i filles de persones d’altres 
orígens culturals.

Des d’una mirada preventiva, els possibles 
conflictes que puguin aparèixer al barri te-
nen a veure amb l’ús de l’espai públic i les 
diferents percepcions socials que existei-

xen. L’esport, la música i les iniciatives cul-
turals poden esdevenir eines importants 
per fomentar la convivència i la cohesió 
social.

Quant a l’estat de fortalesa del teixit asso-
ciatiu, els darrers anys han estat de trans-
formació: la configuració de les entitats 
ha mutat i s’ha produït una certa desar-
ticulació i afebliment del moviment ve-
ïnal i associatiu. Caldrà potenciar xarxes 
veïnals que promoguin noves dinàmiques 
comunitàries i un ecosistema de serveis 
públics cohesionat, multidisciplinari i en-
xarxat, que incorpori en la seva dinàmica 

la pràctica comunitària i que impulsi pro-
jectes col·lectius per donar resposta a les 
problemàtiques socials existents.

L’habitatge ha de ser un dret garantit per 
a tothom. En el marc del Pla de Barris 
s’està definint una estratègia per promou-
re la rehabilitació i l’impuls d’actuacions 
que millorin l’accessibilitat i l’eficiència	
energètica	del parc d’habitatges, així com 
dels edificis que es determini que tenen 
deficiències greus i que formin part de la 
diagnosi que s’està elaborant des de l’Àrea 
d’Habitatge de l’Ajuntament i que es pre-
sentarà durant el primer trimestre de 
l’any 2017.
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La població del barri de la Verneda i la Pau 
presenta un nivell educatiu baix. Té un 
percentatge de persones amb estudis uni-
versitaris molt per sota de la mitjana del 
districte i lluny de les dades de la ciutat. 
L’absentisme i l’abandonament escolar 
prematur són dos dels indicadors clau 
sobre els quals cal treballar de manera 
multidisciplinària, sumant esforços i es-
tratègies des de diferents àrees i progra-
mes, i prenent les escoles com a centres de 
noves oportunitats. Cal potenciar els plans 
d’atenció a la diversitat dels centres edu-
catius i promoure l’oferta de tallers per a 
la diversificació curricular per a l’alumnat 
d’ESO, com a mesura per evitar l’aban-
donament escolar prematur de l’alumnat 
amb més dificultats.

Per fomentar la qualitat educativa, es po-
den promoure millores en els centres que 
dignifiquin els espais i actualitzin les in-
fraestructures i els equipaments, els quals 
alhora s’han d’obrir al barri. Cal reforçar 
els equips docents dels centres educatius 
públics per millorar i potenciar projectes 
pedagògics transformadors. Cal enfortir 
els projectes de suport a l’escolarització 
de les entitats socioeducatives del territo-
ri. També cal promoure la incorporació de 
les escoles al programa “Eines per al can-
vi”, que té el propòsit de generar xarxes 
d’innovació educativa que plantegin nous 
models pedagògics.

Altres oportunitats es basen en promoure 
el treball en xarxa entre els centres edu-
catius (dels 0 als 18 anys) amb l’objectiu 
d’identificar projectes i metodologies que 
afavoreixin l’aprenentatge dels alumnes i 
garanteixin la continuïtat de l’itinerari pe-
dagògic entre primària i secundària. Tam-
bé cal proporcionar oportunitats educati-
ves al llarg de tot el cicle de vida, millorant 
l’oferta pública d’educació de persones 
adultes i garantint que les persones d’ori-
gen migrat o amb diversitat funcional dis-
posin d’oportunitats educatives de qualitat 
que responguin a les seves necessitats.

Educació
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La Verneda i la Pau compta amb dos Pa-
tis	Escolars	Oberts	al	Barri, que formen 
part d’un programa educatiu que consis-
teix en l’obertura dels patis perquè siguin 
espais d’ús públic i de dinamització educa-
tiva per a infants, joves i famílies fora de 
l’horari escolar, en cap de setmana i en 
període de vacances escolars. Als patis 
escolars que obren les portes al barri s’hi 
realitzen activitats de dinamització edu-
cativa de caire cultural, artístic, esportiu i 
familiar, i maletes pedagògiques i compati-
bles amb el joc lliure.

Existeixen algunes experiències	de	lleure	
educatiu	de	base	comunitària al territo-
ri, les quals caldrà potenciar i acompanyar, 
juntament amb iniciatives artístiques i 
musicals, com a eines de coeducació. En 
definitiva, són pràctiques i projectes que 
cal que se sumin al mapa escolar i educatiu 
del barri, que s’hi arrelin i es consolidin.

En un marc de desigualtat educativa 
(es tracta d’un alumnat que presenta pro-
blemàtiques sociofamiliars, educatives, 
econòmiques i de salut), cal prioritzar 
el disseny d’una estratègia que inclogui 
una intervenció educativa, social i inter-

cultural enfocada a promoure la igualtat 
d’oportunitats, la qualitat educativa i l’èxit 
escolar. Al mateix temps, aquesta estra-
tègia ha d’incorporar la participació de la 
comunitat educativa i dels agents socials 
i veïnals de l’entorn, impulsant iniciatives 
que estimulin la implicació del territori en 
la millora dels processos d’integració i so-
cialització escolar. Per tant, cal potenciar 
el treball conjunt entre els professionals 
de l’àmbit educatiu, social i de salut per 
garantir que a través de l’escola es puguin 
detectar i resoldre problemàtiques i ne-
cessitats en un marc d’escola inclusiva.
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La desocupació i la baixa inserció al món 
laboral és un dels problemes socials més 
importants a la Verneda i la Pau. Aquest 
fet implica que moltes persones i famílies 
que viuen al barri es troben en situacions 
de precarietat i d’inestabilitat laboral.

Tot i que l’augment de la taxa	d’atur és 
generalitzat a tota la ciutat, ja que és un 
fenomen de caire estructural, existeix un 
conjunt d’elements educatius, econòmics 
i socials que agreugen la situació. Un dels 
factors és el baix nivell educatiu, que es 

tradueix en baixes perspectives d’inser-
ció laboral i que condiciona la capacitat 
d’adaptació de la població resident a les 
dinàmiques del mercat laboral existent, en 
especial de joves, dones i aturats de llar-
ga durada. Un altre factor significatiu és 
el baix nivell de renda, molt inferior a la 
mitjana de la ciutat, que provoca situaci-
ons d’alta vulnerabilitat social.

El polígon és el pol	d’activitat	econòmica 
de la zona. La tipologia d’activitats segons 
la superfície cadastral mostra una especi-
alització de la Verneda i la Pau com a barri 

industrial. Es tracta del territori que ocu-
pa la zona industrial de la Verneda i el	polí-
gon	Monsolís,	un	dels	principals	vectors	
econòmics	del	barri. Serà important re-
vitalitzar i consolidar el polígon industrial, 
tant per l’aposta municipal envers aquesta 
nova industrialització del segle xxi en un 
context de màxima terciarització com per 
la capacitat de generar ocupació de quali-
tat i l’impacte econòmic que genera. És un 
espai industrial que es pot veure com una 
oportunitat per al creixement econòmic i 
per a la revitalització d’una nova identitat 
industrial.

Activitat econòmica
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S’ha definit un pla per als polígons con-
juntament amb el barri de Bon Pastor. Cal 
aprofitar totes les potencialitats dels polí-
gons industrials perquè reverteixin en el 
desenvolupament econòmic dels barris i, 
per tant, en l’ocupació dels veïns i veïnes.

En matèria de promoció econòmica i ocu-
pació, també s’hi suma el Pla de Desenvo-
lupament	Econòmic	del districte de Sant 
Martí, que es defineix i s’impulsa durant el 
2017. És el marc encarregat de dissenyar 
una estratègia d’activació econòmica que 

articuli diferents accions adreçades a es-
tablir un full de ruta per a la dinamització 
i la transformació socioeconòmica del dis-
tricte durant els propers cinc anys. Per a 
la definició d’aquest pla es reuneixen els 
agents socials, les entitats i els sectors 
empresarials per a l’elaboració d’una diag-
nosi conjunta que apunti cap a propostes 
d’actuació d’activació econòmica, amb la 
mirada en les necessitats específiques del 
territori.
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Algunes zones del barri, a causa del seu 
encaix territorial, estan molt determina-
des per l’aïllament i la manca de connec-
tivitat que provoquen les diferents infra-
estructures que les travessen: vies fèrries 
i polígons industrials. La situació del ter-
ritori, sumat a les desigualtats i a l’em-
pobriment estructural dels veïns i veïnes 
que hi viuen, accentuen aquest sentiment 
d’aïllament.

Millorar la connectivitat i l’accessibilitat 
de les zones més aïllades és una de les 
prioritats que cal treballar en el marc del 
Pla de Barris. La Via Trajana és una de les 
zones que presenta un major sentiment 
d’aïllament urbà i social, no només dins 
del barri sinó també en relació amb els 
territoris veïns. Des d’un marc d’equitat 
territorial, cal millorar-ne l’accés a partir 
de reformes urbanes i desenvolupar pro-
cessos que generin nous usos socials i co-
munitaris amb perspectiva intercultural.

Al mateix temps, el barri compta amb una 
xarxa d’equipaments de proximitat que, en 
alguns casos, presenta mancances	 d’ac-
cessibilitat que en dificulten l’obertura a 
tot el ventall de necessitats que demana el 
barri. Des del Pla de Barris es reformaran 
i es facilitaran els accessos a alguns dels 
equipaments de proximitat de referència i 
es donarà impuls a nous processos de de-
finició i disseny dels seus usos, incloent-hi 
una dinàmica comunitària que aglutini i 
enforteixi els vincles entre veïns i veïnes 
del barri per millorar-ne la qualitat de 
vida.

Ecologia urbana
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L’esport és un actiu del barri, un àmbit 
que pot generar nous vincles veïnals i, amb 
visió general, pot millorar la convivència i 
la cohesió social. La millora d’equipaments 
esportius i d’espais lliures per a la pràctica 
esportiva, lligada a l’impuls de processos 
comunitaris, pot permetre dissenyar con-
juntament nous usos i coproduir projectes 
liderats pel propi veïnat.

Des d’una perspectiva de convivència in-
tercultural, els espais públics i altres com 
els espais privats d’ús públic són espais de 
socialització dels entorns quotidians en 
què les persones poden interactuar consti-
tueixen el medi per a les relacions socials. 
Aquests espais són vitals per al coneixe-
ment, l’intercanvi i l’ajuda mútua. La mi-
llora i la dignificació d’aquests espais d’ús 
públic té un impacte directe en els veïns i 
veïnes. Aquesta millora ha d’incorporar la 
perspectiva de gènere i de diversitat de la 
població.
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Bloc 2 > 9 | Plans actius i acció de govern a la Verneda i la Pau

El Pla de Barris és una iniciativa extra-
ordinària de l’Ajuntament de Barcelona 
dotada de pressupost propi. Té com a 
objectiu complementar i accelerar l’acció 
ordinària que duen a terme al territori 
tant el districte de Sant Martí com les di-
ferents àrees del consistori. Des de l’equip 
de govern del districte s’han aprovat, des 
de l’inici de la legislatura, diverses mesu-
res de govern amb l’objectiu de marcar el 
rumb de les polítiques públiques amb im-
pacte a Sant Martí. Alhora, el marc en què 
es desplegarà el Pla de Barris està definit 
per altres propostes a escala de ciutat que 
impulsen les diferents àrees i departa-
ments de l’Ajuntament de Barcelona i que 
tenen incidència al districte de Sant Martí. 
Finalment, cal destacar altres actuacions 
específiques d’àmbit territorial de barri.

Tot seguit es presenta un resum dels plans 
actius i de l’acció de govern a la Verneda i 
la Pau, agrupats segons els quatre àmbits 
temàtics en què s’estructura aquest docu-
ment.

_Vista	aèria	de	la	Verneda	i	la	Pau	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona



En el camp dels drets socials existeixen di-
verses mesures que tenen un clar impacte 
al barri. Són les següents:

-	Mesura	de	govern	d’impuls	de	la	salut	
comunitària	a	Barcelona. En l’àmbit de 
la salut, es promou el programa “Salut als 
Barris”, impulsat per l’ASPB. Aquest pro-
grama neix amb l’objectiu d’introduir la 
salut com un dels principals elements per 
a la millora de les condicions de vida i del 
benestar de les persones que viuen al bar-
ri i reduir les desigualtats socials en salut 
de la població. Aquest programa fomenta 
l’acció comunitària per a la salut, entesa 
com el conjunt d’esforços col·lectius diri-
gits al control dels determinants de la sa-
lut per part de la comunitat. Per tant, el 
programa promou i millora la salut.

Actualment, a la Verneda i la Pau aquest 
programa es troba en fase d’impuls i des-
plegament d’intervencions, i té tres pro-
jectes prioritzats: l’Escola	 de	 Salut, per 
a un envelliment saludable; Jo+ve, per a 
la promoció d’hàbits saludables, formació 
i inserció laboral d’adolescents i joves, i 
“Fem	 Salut,	 Fem	Barri”, per al foment 

de la salut mental en persones en situació 
d’atur. El Pla de Barris s’incorpora en el 
marc d’aquest programa i en el seu desple-
gament.

-	Mesura	de	govern	d’accions	urgents	de	
lluita contra la pobresa: per una Barce-
lona	més	justa	i	equitativa,	de	 juliol	de	
2015. Inclou actuacions de caràcter ur-
gent orientades a satisfer les necessitats 
bàsiques dels col·lectius més vulnerables 
de la ciutat, a prevenir fractures socials, 
a atendre situacions d’exclusió i a possi-
bilitar itineraris d’inclusió per a tothom. 
Constitueix un primer punt de partida, a 
l’espera de concretar el nou Pla d’inclusió 
social i el conjunt de polítiques per a la 
igualtat, que  permetran construir a mig 
i a llarg termini una ciutat on les persones 
puguin desenvolupar amb autonomia i en 
igualtat de condicions els seus projectes 
de vida.

-	 Estratègia	 contra	 la	 feminització	 de	
la pobresa i la precarietat a Barcelona, 
2016-2024. Aquesta estratègia s’emmarca 
en la Mesura de govern d’accions urgents 
de lluita contra la pobresa: per una Barce-

lona més justa i equitativa, presentada al 
Ple de l’Ajuntament el 23 de juliol de 2015. 
L’objectiu principal d’aquesta estratègia 
és establir un full de ruta clar i compartit 
pel conjunt de l’Ajuntament que, més en-
llà d’actuacions assistencials i de caràcter 
puntual en alguns plans, permeti avançar 
cap a una equitat real i efectiva entre do-
nes i homes, i remoure els obstacles que 
aprofundeixen en la feminització de la po-
bresa i de la precarietat. 

- Mesura de govern de millora del siste-
ma	per	a	l’abordatge	integral	de	les	vio-
lències	masclistes	a	Barcelona. Té com 
a objectiu promoure l’avaluació, la revisió 
i la millora de tot el sistema de detecció, 
atenció i recuperació de les dones, fills/es, 
infants i adolescents en els quals té un im-
pacte la violència. També pretén impulsar 
la política de prevenció de les violències 
masclistes a la ciutat. 

-	 Estratègia	 BCN	 Antirumors. Consis-
teix en una iniciativa per a la formació i 
la comunicació en xarxa per a la cohesió 
social i la convivència intercultural, en el 
marc de la implementació del Pla	 BCN	

Drets socials
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Interculturalitat. Va néixer l’any 2010 com a estratègia 
comunicativa i d’acció social, territorialitzada i dissenya-
da des de la Direcció de Serveis d’Immigració i Intercul-
turalitat, per combatre els rumors i estereotips sobre di-
versitat cultural i amb l’objectiu d’afavorir la convivència 
intercultural. L’objectiu general del projecte és afavorir 
la cohesió social i la convivència intercultural a la ciutat 
des de la igualtat, el reconeixement de la diversitat i la 
interacció positiva, a través de la lluita contra els rumors, 
els estereotips i els prejudicis existents sobre la diversitat 
cultural a Barcelona.

A escala de ciutat però amb un clar impacte en el dis-
tricte de Sant Martí hi ha el Pla	pel	dret	a	 l’habitatge	
de Barcelona (2016-2025), que es marca com a objec-
tiu garantir la funció social de l’habitatge i avançar en la 
construcció d’un servei públic d’habitatge a l’alçada de les 
millors pràctiques d’altres ciutats europees. Aquest pla, 
promogut per la Gerència d’habitatge i drets socials, de-
termina objectius i accions concretes per afrontar proble-
mes endèmics, com les dificultats dels joves per accedir 
als habitatges, fenòmens més recents com la substitució 
d’habitatges principals per pisos d’ús turístic o el creixent 
envelliment de la població. Així mateix, es plantegen no-
ves metodologies de treball, com els ajuts a la rehabilita-
ció de l’interior dels habitatges o l’impuls de convenis de 
rehabilitació d’edificis, amb l’objectiu que els ajuts públics 
arribin on més es necessiten.

El febrer de 2016 es va impulsar, a escala de ciutat, la 
Mesura	de	govern	per	a	l’impuls	del	projecte	educatiu	
de ciutat per fer de Barcelona una capital de la innova-
ció pedagògica. Existeix ja l’instrument motor, el Projec-
te Educatiu de Ciutat (PEC), com a marc estratègic des 
d’on cal vehicular aquesta mesura, que té una perspecti-
va d’educació comunitària. En els barris on hi ha Pla de 
Barris, s’incidirà en el desplegament del model d’escoles 
enriquides, un marc que inclou diverses accions, com ara 
incloure nous professionals als centres escolars de l’àmbit 
psicosocial, de l’equip docent a l’equip educatiu.

Educació
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En matèria de promoció econòmica i ocu-
pació, serà el Pla de Desenvolupament 
Econòmic	 (PDE)	 de	Sant	Martí, que es 
definirà i s’impulsarà el 2017, l’encarregat 
de dissenyar una estratègia d’activació 
econòmica de proximitat que articuli dife-
rents accions adreçades a establir un full 
de ruta per a la dinamització i la transfor-
mació socioeconòmica del districte en els 
propers cinc anys.

Des de Barcelona Regional, dins de l’estra-
tègia de l’eix Besòs, s’està impulsant una 
anàlisi per definir una estratègia d’activa-
ció econòmica dels polígons de l’eix Besòs 
amb mirada metropolitana. 

L’acció de govern a la Verneda i la Pau 
també articula actuacions en matèria 
de millora de l’espai públic i de la xarxa 
d’equipaments (algunes ja estan en procés 
de definició i altres estan en execució), que 
s’inclouen en les actuacions del Pla d’In-
versió Municipal (PIM) del districte de 
Sant Martí.

Finalment, hi ha altres actuacions que està 
previst d’anar-les desenvolupant durant la 
legislatura en el marc de la Mesura de go-
vern	d’actuacions	al	districte	2016-2019	
(PAD),	que es va presentar al Consell ple-
nari del districte i que és fruit del procés 
de participació Decidim Barcelona.

Ecologia urbanaActivitat econòmica
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10 | Objectius específics de la Verneda i la Pau

En la diagnosi s’apunta quines mancances 
o debilitats té el territori, però també qui-
nes oportunitats o fortaleses. A partir de 
la diagnosi, el Pla de Barris proposa una 
sèrie d’objectius específics que són els que 
defineixen quins elements es volen abor-
dar en el territori i fins on es vol arribar. 
Per tant, els objectius donen resposta a la 
diagnosi realitzada i indiquen quin és el fu-
tur desitjat.

S’agrupen d’acord amb l’estructura dels 
quatre àmbits temàtics en què s’estructu-
ra el Pla (drets socials, educació, activitat 
econòmica i ecologia urbana), els quals es-
devenen el fil conductor o leitmotiv de les 
diferents propostes en què els objectius 
s’acabaran concretant.

Tot seguit es mostren els objectius especí-
fics del Pla de Barris de la Verneda i la Pau.

Bloc 3 >

Dret a
viure

al barri

Dignificació 
de	l’habitatge:	
rehabilitació	
d’edificis	i	
convivència	

Construcció de la 
comunitat, suport 
a xarxes veïnals i 

associatives

Millora 
d’equipaments	i	
de	l’espai	públic	
amb nous usos 

comunitaris

Millora dels 
centres educatius 

i foment de 
la comunitat 

educativa (relació 
entre	famílies,	

escoles i entorn)

Ocupació	i	formació	
professionalitzadora.
Els	polígons	com	a	
motors	d’activitat	
econòmica



Drets socials

A	| Reduir les desigualtats socials en salut per contribuir a la millora 
de la qualitat de vida dels veïns i veïnes 

En suport al programa “Salut als Barris”, cal fomentar la salut i el ben-
estar dels veïns i veïnes, posant èmfasi en la promoció de l’envelliment 
saludable i en la salut mental.

B | Reduir	les	desigualtats	existents	en	l’accés	a	la	cultura,	el	lleure	
i	l’esport	en	adolescents	i	joves	del	barri,	i	promocionar	un	oci	salu-
dable

Cal promocionar l’oci i els hàbits saludables en adolescents i joves, en un 
marc d’igualtat d’oportunitats i interseccional.

C | Construir,	impulsar	i	consolidar	una	xarxa	veïnal,	d’entitats	i	de	
serveis	públics	més	forta	i	cohesionada

Cal potenciar les xarxes veïnals que promoguin noves dinàmiques comu-
nitàries i un ecosistema de serveis públics cohesionat, multidisciplinari 
i enxarxat, que incorpori en la seva dinàmica la pràctica comunitària i 
que impulsi projectes col·lectius per donar resposta a les problemàtiques 
socials existents.

D | Facilitar	el	dret	a	l’habitatge	digne

Cal millorar les condicions de l’habitatge a través de l’acompanyament 
dels processos per a la rehabilitació d’habitatges i la millora de l’accessibi-
litat als habitatges, especialment en les finques d’alta complexitat (social 
i residencial).

E |	Reduir	les	desigualtats	existents	en	l’accés	a	l’educació	i	promoure	
la	igualtat	d’oportunitats	en	infants,	adolescents	i	joves	del	barri	

Cal impulsar i desplegar mesures coeducatives encaminades a millorar 
la qualitat educativa, la participació i la innovació en el procés d’ense-
nyament-aprenentatge, com a vies generadores d’inclusió social, tenint 
present totes les diversitats presents al territori (cultural, funcional, de 
gènere) i incorporant la mirada intercultural i interseccional.

F | Promoure	l’educació	en	el	lleure,	la	cultura,	la	música	i	la	pràctica	
d’arts	escèniques	com	a	eines	transformadores	i	socialitzadores

Cal garantir el dret a l’educació d’infants i adolescents, des de la primera 
infància, passant pels centres educatius i fins al lleure, amb perspectiva 
d’equitat i de gènere. La formació artística és, en si mateixa, una eina 
socialitzadora i transformadora en el terreny educatiu.

G | Enfortir	la	comunitat	educativa	existent	(centres	educatius,	famí-
lia	i	entorn)	per	crear	una	nova	dinàmica	comunitària	transformado-
ra	i	cohesiva

Cal fomentar projectes i espais de participació per a infants, adolescents 
i famílies, de forma proactiva i transversal, per apuntar escenaris de mi-
llora de la seva comunitat.

Bloc 3 | Objectius específics
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H	|	Fomentar	l’ocupabilitat	de	les	perso-
nes	en	situació	d’atur

La Verneda i la Pau és un dels barris amb 
una de les taxes d’atur més alta de tota la 
ciutat. El Pla de Barris és una oportuni-
tat per dissenyar programes de proximi-
tat que fomentin l’ocupabilitat tenint en 
compte les necessitats pròpies del terri-
tori. S’incorporarà una perspectiva inter-
seccional.

I | Dinamitzar la zona industrial de la 
Verneda	 com	a	 actiu	 econòmic	 en	 clau	
d’eix	Besòs

La zona industrial de la Verneda, junta-
ment amb els polígons de Monsolís, Bon 
Pastor i Torrent de l’Estadella, té molt de 
potencial tant per a la dinamització empre-
sarial dels barris com per a la consolidació 
de la indústria en clau d’eix. Cal impulsar 
una estratègia integral en clau de polígons 
de l’eix Besòs i aprofitar el grup de tre-
ball del polígon per treballar programes 
d’ocupació, formació, promoció, acompa-
nyament i tutorització de noves empreses, 
incloent la perspectiva de gènere, i per do-
nar cabuda a iniciatives d’economia social 
i cooperativa de caire industrial, incidint 
especialment en activitats que fomentin 
l’economia circular i verda.

J | Impulsar	l’economia	social	i	solidària

Cal impulsar iniciatives d’economia social 
i solidària que donin resposta a les neces-
sitats que es puguin detectar al territori i, 
alhora, que estiguin compromeses i siguin 
respectuoses amb les persones i amb el 
seu medi natural i social.
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K | Millorar els equipaments de proxi-
mitat per atendre les necessitats del 
barri	i	acompanyar	una	acció	comunità-
ria	cohesiva

Cal reformar i facilitar els accessos d’al-
guns dels equipaments de proximitat de 
referència i cal donar impuls a nous pro-
cessos de definició i disseny dels seus usos, 
incloent una dinàmica comunitària que 
aglutini i enforteixi els vincles entre veïns 
i veïnes del barri per millorar la seva qua-
litat de vida.

L	|	Millorar	la	connectivitat	i	l’accessibi-
litat	de	les	zones	més	aïllades

La Via Trajana és una de les zones que 
presenta un major grau d’aïllament urbà 
i social respecte de la resta del barri i en 
relació amb els territoris veïns. És neces-
sària la millora de l’accés a partir de refor-
mes com per exemple el pont del carrer de 
Santander i altres actuacions urbanes que 
generin espais que permetin nous usos so-
cials i comunitaris amb perspectiva inter-
cultural.

M | Millorar els espais públics per fo-
mentar nous usos comunitaris i poten-
ciar	 la	 convivència	 tenint	 present	 la	
perspectiva intercultural

Cal millorar l’espai públic, entès com un 
espai de relació i de convivència que afavo-
reix la qualitat de vida dels veïns i veïnes. 
Per això, cal satisfer la necessitat d’espais 
d’ús quotidià mitjançant processos comu-
nitaris per afavorir-ne els usos i les gesti-
ons veïnals, fent atenció a totes les franges 
d’edat i col·lectius i a la diversitat cultural 
del barri.

Bloc 3 | Objectius específics
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Bloc 3 > 11 | Projectes motor de la Verneda i la Pau

Els projectes motor són aquells que, per la 
seva dimensió i transversalitat, són capa-
ços de travessar i fer confluir tots els àm-
bits d’intervenció del Pla de Barris: drets 
socials, educació, activitat econòmica i 
ecologia urbana. En aquest sentit, són pro-
jectes temàtics que vertebren i articulen 
totes les propostes i accions entorn a un 
eix conductor del propi barri. A continu-
ació es descriuen els projectes motor que 
articulen el Pla de Barris de la Verneda i 
la Pau.

La	Verneda	i	la	
Pau, comunitat 

educadora: 
millorem	l’Institut	

Bernat Metge

Connectem i 
millorem la Via 
Trajana

Repensem el 
polígon,	motor	
d’activació
econòmica	i
ocupacional



En un marc de desigualtat educativa 
(alumnat que presenta problemàtiques so-
ciofamiliars, educatives, econòmiques i de 
salut), cal prioritzar el disseny d’una estra-
tègia que inclogui una intervenció educati-
va i social, i que incorpori la participació 
de la comunitat educativa i dels agents 
socials, econòmics i veïnals de l’entorn. 
Cal generar noves oportunitats educatives 
impulsant iniciatives que estimulin la im-
plicació del territori en la millora dels pro-
cessos d’integració i socialització escolar. 

La millora de l’Institut Bernat Metge i 
l’impuls del seu projecte pedagògic, millo-
rant-lo i enfortint-lo en l’àmbit de l’atenció 
a la diversitat, és la punta de llança de la 
transformació educativa que es pretén im-
pulsar.

Aquesta transformació passa per les acci-
ons següents:

- Millorar les infraestructures del centre 
per promoure la qualitat educativa.

- Reforçar els equips docents dels centres 
educatius públics per millorar i potenciar 
projectes pedagògics singulars i transfor-
madors, avançant cap al model d’escoles 
enriquides.

- Potenciar la relació entre família i escola, 
enfortint la comunitat educativa: els cen-
tres, les famílies i l’entorn.

- Promoure el lleure educatiu, les arts i la 
música, amb visió comunitària i intercul-
tural.

_Institut	Bernat	Metge	/	Font:	
Ajuntament	de	Barcelona
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La manca de connectivitat que provoquen les diferents 
infraestructures que travessen aquest barri (vies fèrries 
i polígons) fa que la zona de Via Trajana, especialment, 
sigui un espai aïllat, tant del barri com de la ciutat. Des del 
Pla de Barris es planteja una intervenció integral a l’en-
torn de Via Trajana que busca la connexió d’aquesta zona 
amb la resta del barri i la ciutat, a la vegada que pretén 
convertir-la en un espai molt més amable i social.

Aquest projecte motor inclourà tres grans accions: 

- Reforma del pont de Santander.

- Humanització del carrer de Binèfar.

- Transformació de la via Trajana en un eix cívic comuni-
tari que pugui incloure espais d’horts urbans i el nou espai 
socioesportiu de petanca.

_Via	Trajana	/	Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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El polígon industrial de Monsolís és un es-
pai industrial que voreja i separa els barris 
dels del seu entorn, però a la vegada és un 
espai d’oportunitats per al creixement eco-
nòmic i per a la revitalització d’una nova 
identitat industrial. El fet de formar part 
d’un dels pocs espais industrials perifèrics 
de la ciutat, juntament amb els polígons 
veïns de Bon Pastor i del Torrent de l’Es-
tadella, constitueix un valor patrimonial i 
un vector econòmic de proximitat.

Aquest projecte motor gira a l’entorn de 
l’activació econòmica i l’ocupació vincula-
des a la millora, la gestió i la dinamització 
dels polígons industrials. Serà clau incor-
porar la reforma del pont de Santander 
com a porta d’entrada als polígons i com 
a via de connexió urbana amb el municipi 
veí de Sant Adrià.

L’activació econòmica s’ha de basar, per 
una banda, a donar eines per fer més com-
petents i enfortir les empreses existents 
als polígons; per una altra banda, cal que 
atregui i fomenti la implantació de noves 
activitats centrades en la innovació i la 
formació, i que doni cabuda a iniciatives 
d’economia social i cooperativa de caire 
industrial, incidint en particular en acti-
vitats que fomentin l’economia circular i 
verda. En el disseny d’aquesta estratègia, 
s’hi incorpora una mirada en clau de gè-
nere.

_Zona	industrial	del	barri	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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Bloc 3 > 12 | Propostes i accions a la Verneda i la Pau

Les propostes són les eines emprades per 
assolir els objectius. Es desplegaran de 
forma comunitària al llarg dels propers 
anys i, generalment, comportaran l’execu-
ció de més d’una acció en el territori.

En aquest document es concreten algunes 
de les accions que caldrà executar per al 
desenvolupament de les propostes corres-
ponents. Tanmateix, cal entendre que el 
desplegament de les accions és un procés 
viu, inherent a la implementació del pro-
pi Pla de Barris, de manera que es poden 
redefinir i en poden aparèixer de noves al 
llarg del temps respecte de les previstes 
inicialment.

Per tant, les propostes i les accions, jun-
tament amb els projectes motor que, atès 
el seu caràcter transversal, tenen entitat 
pròpia, constitueixen les bases del marc 
operatiu del Pla, que no s’ha d’interpretar 
com un document tancat, sinó com un full 
de ruta per seguir.

Tot seguit es mostren les propostes i les 
accions del Pla de Barris de la Verneda i 
la Pau.
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06
Potenciació de projectes culturals i d’educació en el lleure i comunitària

Aposta per l’educació no reglada promoguda pel teixit professional i associatiu del territori per 
potenciar des d’una mirada intercultural, de gènere i intergeneracional, la vessant comunitària 
de la cultura i el lleure i la implicació dels infants, joves, famílies, centres i entitats en l’apropiació 
de l’espai públic per desenvolupar aquestes activitats i aprofi tar recursos existents (patis, aules, 
etc.).

Accions a desplegar

6.1 | Suport al procés “Educació Comunitària” i desplegament d’accions per reforçar 
la relació de les famílies amb els centres educatius.

Programes de relació famílies-escoles: treball conjunt amb el procés de “Educació Comunitària” i 
desplegament, entre d’altres, d’accions específi ques per reforçar la relació de les famílies amb els 
centres educatius i els sabers que es poden transmetre entre sí. Per exemple, promovent la diversi-
tat lingüística: fomentant l'aprenentatge de les llengües minoritzades (activitats extraescolars  per 
l’aprenentatge de les llengües familiars a les escoles i vinculant les AFA, incorporació de llibres d’al-
tres llengües a les biblioteques dels centres escolars i municipals...).

6.2 | Redisseny d’espais de relació famílies-escoles.

Redisseny d’espais de relació famílies-escoles: redisseny participat entre famílies, joves i centres 
educatius dels espais d’entrada als centres educatius com a “avant-sala de l’escola” per afavorir més 
i millor la interrelació centre-famílies. Plantejar amb els centres i les famílies camins escolars inno-
vadors adaptats a les necessitats i especifi citats urbanes i socials dels barris.

Agents municipals 
implicats

- Districte de Ciutat Vella
- ICUB
- IBE
- Institut Infància

- Comissionat d’Immigració, 
Interculturalitat i Diversitat
- Equipaments culturals
- CEB

A qui no ens 
podem deixar

- Entitats
- Fundacions
- Agrupacions culturals, religioses, 
esportives ...

- AFAs
- Comunitat educativa
- Ciutadania no associada

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016-2020
Pressupost

800.000 € B · C · D · E · I · J 
educació
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6.3 | Impulsar projectes amb el teixit professional i associatiu que treballin l’educació i la cultura.

Cultura i cohesió social: impulsar projectes amb el teixit professional i associatiu del territori que treballin l’educació, la cultura i l’acompanyament des 
de la lògica comunitària amb especial mirada intercultural, intergeneracional i de gènere i una atenció especial a aquells de caire educatiu i d’acompa-
nyament fora d’hores lectives i caps de setmana.

06
Potenciació de projectes culturals i d’educació en el lleure i comunitària

Bloc 3 | Propostes i accions

Pàgina A

Pàgina B

Accions que cal 
desplegar

Descripció de la 
proposta

Dades generals de 
la proposta

Agents implicats

Accions que cal des-
plegar (continuació)



01
Activació	de	projectes	que	fomentin	les	opcions	saludables	i	la	promoció	de	la	salut	en	tot	
el cicle de vida

En el marc del programa “Salut als barris”, s’impulsaran projectes de promoció de la salut, de l’ali-
mentació i dels hàbits saludables dels veïns i veïnes de la Verneda i la Pau, amb una perspectiva de 
gènere i interseccional. 

A barri s’han incrementat les situacions de precarietat, tant individuals com familiars. Hi destaquen 
les relacionades amb la manca d’inserció laboral i la precarietat dels llocs de feina. Impulsar i donar 
suport a  programes de salut mental serà una de les prioritats, així com la promoció d’accions lligades 
a l’estratègia de feminització de la pobresa, tenint en compte que  les dones pateixen una taxa d’atur 
estructural i de llarga durada més alta que els homes, una presència al mercat laboral més precària, 
amb més parcialitat i temporalitat, i amb pitjors condicions salarials. Al mateix temps, hi ha una 
distribució desigual entre homes i dones a l’hora d’assumir les cures de les persones dependents. En 
aquest sentit, es potenciarà el reforç de l’atenció psicològica amb perspectiva de gènere, principal-
ment per a les dones cuidadores.

Accions	a	desplegar

1.1 |	Programes	de	promoció	de	la	salut	mental	lligats	a	l’ocupació

Aquests programes estan destinats a donar suport al projecte “Fem salut, fem barri” de l’ASPB.

1.2 | Programes	de	promoció	de	la	salut	amb	mirada	comunitària	i	interseccional.

1.3 | Suport	a	programes	de	prevenció,	detecció	i	lluita	contra	la	violència	masclista.

1.4 | Programa	d’actuacions	emmarcades	en	l’estratègia	de	feminització	contra	la	po-
bresa i la precarietat.

Agents municipals 
implicats

- Districte de Sant Martí
- Comissionat d’Immigració, 
Interculturalitat i Diversitat
- IBE

- Centres educatius
- IMSS
- ASPB
- IMPD

- Regidoria de Cicle de Vida, 
Feminismes i LGTBI

A qui no ens 
podem deixar

- Associacions veïnals i 
coordinadores
- Entitats culturals
- Entitats socioeducatives
- AFA

- Agrupacions esportives
- Coordinadores de festes
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016-2020
Pressupost

150.000 € A	·	B	·	G	·	H	·	J	·	K

drets 
socials
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02
Implementació	d’accions	concretes	de	qualitat	de	vida	en	la	gent	gran,	a	partir	de	relaci-
ons	intergeneracionals	i	interculturals	que	redueixin	l’aïllament	i	fomentin	nous	vincles	
de relació

Els projectes intergeneracionals neixen com una necessitat de propiciar l’acostament entre persones 
de diferents generacions i demostrar que sempre existeix una transferència de coneixements, valors 
i experiències que enriqueix. Les persones joves tenen l’oportunitat d’escoltar i compartir la història 
del barri a partir dels protagonistes que hi van viure i així poden conèixer de primera mà la cultura i 
la societat a través de la memòria oral. A les persones grans, l’intercanvi els aporta nous aprenentat-
ges en tecnologia i xarxes socials, i fomenta espais per superar l’escletxa digital. La interacció entre 
diferents generacions promou vincles emocionals i proporciona una visió del món integradora, en 
què la persona evoluciona des del seu naixement per les diferents etapes del cicle vital. 

Accions	a	desplegar

2.1 | Impuls de projectes intergeneracionals que connectin infants, joves i gent gran.

2.2 | Dinamització	d’horts	urbans	intergeneracionals.

2.3 | Programa	de	promoció	de	les	TIC	en	clau	intergeneracional.

Agents municipals 
implicats

- Districte de Sant Martí
- Comissionat d’Immigració, 
Interculturalitat i Diversitat
- IBE

- ICUB
- CEB
- IMEB
- IMSS

- ASPB
- IMPD
- Regidoria de Cicle de Vida, 
Feminismes i LGTBI A qui no ens 

podem deixar

- Associacions veïnals i 
coordinadores
- Entitats culturals
- Entitats socioeducatives

- Agrupacions esportives
- Coordinadores de festes
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016-2020
Pressupost

100.000 € A	·	B	·	C	·	F	·	G	·	K

2.2

drets 
socials
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03
Promoció	de	l’oci	saludable	en	adolescents	i	joves	

Cal promoure programes, projectes i activitats que possibilitin l’adquisició d’habilitats i competènci-
es personals i socials, i l’activació d’un oci saludable entre els adolescents i joves del barri. 

Accions	a	desplegar

3.1 | Programes	i	activitats	de	promoció	de	l’oci	saludable	per	a	adolescents	i	joves.

3.2 | Suport	al	projecte	Jo+ve.

Agents municipals 
implicats

- Districte de Sant Martí
- ICUB
- Comissionat d’Immigració, 
Interculturalitat i Diversitat

- IBE
- IMEB
- IMSS
- ASPB

- Regidoria de Cicle de Vida, Femi-
nismes i LGTBI

A qui no ens 
podem deixar

- Associacions veïnals i coor-
dinadores
- Entitats culturals
- Entitats socioeducatives
- AFA

- Agrupacions esportives
- Coordinadores de festes
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016-2020
Pressupost

80.000	€ A	·	B	·	C	·	F	·	K

drets 
socials
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04
Activació	de	projectes	que	fomentin	la	convivència	intercultural	i	la	cohesió	social	a	tra-
vés	de	l’esport,	la	música	i	la	cultura

Cal potenciar una millor convivència, tant a l’espai públic com en la relació de les comunitats de ve-
ïns. L’esport, la música i la cultura són eines potents que esdevenen motors de cohesió social. 

Accions	a	desplegar

4.1 | Promoció	d’una	programació	sociocultural	per	construir	identitat	de	barri.

Cal promoure una programació sociocultural estable, orientada a construir identitat de barri i que 
promogui la convivència intercultural.

4.2 | Impuls	de	programes	de	recuperació	de	la	memòria	històrica.	

Cal impulsar programes de recuperació de la memòria històrica del barri en clau intergeneracional, 
de gènere i intercultural (arxiu de memòria oral i d’història gràfica, àlbum de cromos de memòria 
històrica...).

4.3 | Suport	i	impuls	de	programes	i	activitats	esportives.

Cal impulsar programes i activitats esportives com a motors de convivència i cohesió.

Agents municipals 
implicats

- Districte de Sant Martí
- Comissionat d’Immigració, 
Interculturalitat i Diversitat

- ICUB
- IBE
- IMSS

- ASPB
- IMPD

A qui no ens 
podem deixar

- Associacions veïnals i 
coordinadores
- Entitats culturals
- Entitats socioeducatives
- AFA

- Agrupacions esportives
- Coordinadores de festes
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016-2020
Pressupost

160.000 € B	·	C	·	F	·	K	·	L	·	M

drets 
socials
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05
Accions	que	fomentin	la	construcció,	l’impuls	i	la	consolidació	d’una	xarxa	veïnal,	d’enti-
tats	i	de	serveis	públics	més	forta	i	cohesionada

S’impulsaran accions per potenciar xarxes veïnals i d’entitats que promoguin noves dinàmiques co-
munitàries i un ecosistema de serveis públics cohesionat, multidisciplinari i enxarxat, que incorpori 
la pràctica comunitària i que impulsi projectes col·lectius per donar resposta a les problemàtiques 
socials existents.

Accions	a	desplegar

5.1 | Estratègia	d’impuls	d’acció	comunitària	intercultural,	adaptant	el	casal	de	barri	
de	la	Verneda	Alta.

Cal dissenyar una estratègia d’impuls de l’acció comunitària intercultural per al nou model de casal 
de barri de la Verneda Alta.

5.2 | Pla per definir nous usos del Piramidón.

Repensem el Piramidón: cal establir un pla per definir els nous usos comunitaris de l’edifici Pira-
midón, que atenguin les necessitats del barri.

5.3 | Accions	que	promoguin	el	reconeixement	de	figures	de	referència	de	les	comuni-
tats.

Cal reconèixer les figures de referència de les comunitats i les aportacions de les comunitats i/o dels 
col·lectius de contextos culturals diversos, generades a través d’espais de participació no formals.

Agents municipals 
implicats

- Districte de Sant Martí
- Comissionat d’Immigració, 
Interculturalitat i Diversitat
- ICUB
- IBE

- IMSS
- ASPB
- IMPD

- Regidoria de Cicle de Vida, 
Feminismes i LGTBI

A qui no ens 
podem deixar

- Associacions veïnals i 
coordinadores
- Entitats culturals
- Entitats socioeducatives
- AFA

- Agrupacions esportives
- Coordinadores de festes
- Eixos i associacions comercials
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016-2020
Pressupost

80.000	€ C · G · K

5.1

5.2

drets 
socials
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06
Promoció	de	la	rehabilitació	i	la	millora	de	l’accessibilitat	als	habitatges	i	de	la	millora	de	
la	convivència	entre	veïns	i	veïnes

L’habitatge ha de ser un dret garantit per a tothom. En el marc del Pla de Barris s’està definint una 
estratègia per promoure la rehabilitació i l’impuls d’actuacions que millorin l’accessibilitat i l’eficièn-
cia energètica del parc d’habitatges. 

Accions	a	desplegar

6.1 | Programa	de	rehabilitació	i	millora	de	l’accessibilitat	als	habitatges.

Cal impulsar un programa de rehabilitació i de millora de l’accessibilitat als habitatges per a finques 
d’alta complexitat (social i residencial), amb un acompanyament integral en tot el procés.

Agents municipals 
implicats

- Districte de Sant Martí
- Direcció Territorial de 
Serveis Socials
- ASPB
- PMHB

- IMPUQV
- Regidoria de Cicle 
de Vida, Feminismes i 
LGTBI A qui no ens 

podem deixar

- Associacions veïnals i 
coordinadores
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016-2020
Pressupost

1.000.000 € A	·	D

drets 
socials
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07
Impuls de projectes educatius, integrals i transformadors, i suport a les escoles en les tas-
ques	socioeducatives	complementàries

Cal donar suport al CEB i a l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) en l’articulació de 
les xarxes existents per posar en marxa un pla educatiu de la Verneda i la Pau, de manera coordinada 
amb el districte.

Cal impulsar actuacions als centres del barri en el marc del model d’escoles enriquides: l’educació re-
glada ha d’anar molt més enllà de la simple transmissió de continguts, s’ha d’adaptar a les necessitats 
socials de l’entorn i ha d’implicar les famílies.

Accions	a	desplegar

7.1 |	Actuacions	per	avançar	cap	al	model	d’escoles	enriquides.

Cal desenvolupar actuacions per avançar cap al model d’escoles enriquides, impulsades pel CEB.

7.2 | Impuls	de	programes	d’acompanyament	a	la	formació	superior	i	universitària.

Cal impulsar programes d’acompanyament a la formació superior i universitària, a partir d’accions 
de suport als centres de secundària. També cal facilitar el pas a la universitat als estudiants amb 
dificultats econòmiques i entorns poc favorables (convenis amb universitats i centres de secundària, 
mentories, oportunitats amb la UPC com el projecte Rossinyol, etc.).

Agents municipals 
implicats

- Districte de Sant Martí
- CEB
- IMEB
- ICUB
- Comissionat d’Immigració, 

Interculturalitat i Diversitat
- Centres educatius
- IMSS
- ASPB

- Regidoria de Cicle de Vida, 
Feminismes i LGTBI

A qui no ens 
podem deixar

- Entitats culturals
- Entitats socioeducatives
- AFA
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016 - 2020
Pressupost

600.000 € B · E · G
educació
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08
Millora	de	l’Institut	Bernat	Metge	i	de	l’Escola	La	Pau

Per fomentar la qualitat educativa, cal promoure millores en els centres que dignifiquin els espais 
i que actualitzin les infraestructures i els equipaments, els quals alhora s’obren al barri. També cal 
potenciar plans d’atenció a la diversitat en un marc d’escola inclusiva.

Accions	a	desplegar

8.1	|		Millora	de	l’Institut	Bernat	Metge	(infraestructures,	xarxa	TIC	i	projecte	peda-
gògic	transformador).

Cal millorar l’Institut Bernat Metge, a partir de l’execució de reformes de la infraestructura, l’ac-
tualització de la xarxa TIC i l’impuls d’un projecte pedagògic transformador, en un marc d’escola 
inclusiva i d’atenció a la diversitat.

8.2	|	Millora	de	l’Escola	La	Pau	(el	teatre	com	a	equipament	per	al	barri).

Cal millorar l’Escola La Pau, a partir de la remodelació del teatre, que serà un nou equipament co-
munitari.

Agents municipals 
implicats

- Districte de Sant Martí
- CEB
- IMEB
- ICUB

- Comissionat d’Immi-
gració, Interculturalitat i 
Diversitat
- Centres educatius
- IMSS

- ASPB
- Regidoria de Cicle de Vida, 
Feminismes i LGTBI

A qui no ens 
podem deixar

- Entitats culturals
- Entitats socioeducatives
- AFA
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016 - 2020
Pressupost

1.000.000 € E · G

8.1

8.2

educació
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09
Promoció	i	suport	a	experiències	d’educació	en	el	lleure	de	base	comunitària	i	en	la	cultu-
ra,	des	d’una	visió	inclusiva	i	intercultural

Cal promoure el lleure educatiu, les arts i la música com a eines transformadores i generadores de 
noves dinàmiques que impulsin nous espais i vincles comunitaris. Cal desenvolupar pràctiques i pro-
jectes que se sumin al mapa escolar i educatiu del barri, a partir d’experiències exemplificadores que 
condueixin cap a un barri més inclusiu i teixint una xarxa d’espais coeducatius i cohesius.

Accions	a	desplegar

9.1	| Acompanyament	i	suport	en	el	desplegament	del	projecte	Baobab:	educació	en	el	
lleure	de	base	comunitària

Agents municipals 
implicats

- Districte de Sant Martí
- IMEB
- ICUB

- Comissionat d’Immigració, 
Interculturalitat i Diversitat
- CEB

- IMSS
- ASPB

A qui no ens 
podem deixar

- Entitats culturals
- Entitats socioeducatives
- AFA
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016 - 2020
Pressupost

200.000 € B · C · F · G · K
educació
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10
Promoció	de	projectes	per	potenciar	la	relació	entre	famílies,	escoles	i	entorn	(comunitat	
educativa)

Cal promoure el barri com una comunitat educadora i d’aprenentatge. Per això, cal reforçar el paper 
de les AFA i potenciar la participació del conjunt de la comunitat en els processos educatius i d’apre-
nentatge. També s’han de generar noves oportunitats educatives impulsant iniciatives que estimulin 
la implicació del territori en la millora dels processos d’integració i socialització escolar.

Accions	a	desplegar

10.1 | Impuls	d’un	programa	de	cultura	popular	dirigit	a	famílies.

10.2 | Reforma	dels	patis	escolars	perquè	siguin	patis	oberts,	com	a	espais	coeduca-
tius, recreatius i socialitzadors.

10.3 | Accions	i	projectes	d’educació	i	comunitat	(suport	a	les	AFA,	l’escola	i	el	comerç).

10.4 | Promoció	de	la	diversitat	lingüística	intercultural.

Agents municipals 
implicats

- Districte de Sant Martí
- ICUB
- Comissionat d’Immigració, 
Interculturalitat i Diversitat

- IBE
- CEB
- IMEB
- IMSS

- ASPB
- IMPD

A qui no ens 
podem deixar

- Associacions veïnals i 
coordinadores
- Entitats culturals
- Entitats socioeducatives

- AFA
- Agrupacions esportives
- Coordinadores de festes
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016 - 2020
Pressupost

80.000	€ A	·	B	·	C	·	E	·	F	·	G
educació
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11
Disseny	d’una	estratègia	de	formació	professionalitzadora	i	d’ocupació	per	a	la	Verneda	i	
la Pau

La Verneda i la Pau té un dels índexs d’atur més alts de Barcelona, especialment en dones, joves i 
persones amb situació d’atur de llarga durada. Es preveu impulsar una nova estratègia d’ocupació 
i d’activació econòmica territorialitzada al barri, que incorporarà programes de proximitat amb la 
finalitat de fomentar l’ocupabilitat dels veïns i veïnes. Aquesta estratègia s’orientarà a la formació i 
la capacitació tecnicoprofessional, així com a les competències clau i a la facilitació de l’accés al món 
laboral. 

Accions	a	desplegar

11.1 | Estudi sobre el perfil de les persones aturades per identificar noves accions formati-
ves i oportunitats laborals. 

Cal elaborar un estudi sobre el perfil de les persones aturades o sense vinculació amb el mercat labo-
ral per identificar noves accions formatives adequades a aquests perfils i per facilitar la prospecció 
laboral.

11.2 | Disseny	 de	 programes	 de	 formació	 professionalitzadora	 vinculats	 a	 l’estudi	
d’ocupabilitat.

Cal dissenyar programes de formació professionalitzadora vinculats a l’estudi d’ocupabilitat: per 
exemple, cal explorar l’economia de les cures i el monitoratge esportiu.

11.3 | Programa	d’impuls	de	l’ocupació	a	la	Verneda	i	la	Pau.	

Cal desenvolupar un programa d’impuls de l’ocupació al barri de la Verneda i la Pau, per donar res-
posta a les necessitats de millora de l’ocupabilitat dels veïns i veïnes.

11.4 | Programa	d’actuacions	emmarcades	en	l’estratègia	de	feminització	contra	la	po-
bresa i la precarietat.

Agents municipals 
implicats

- Districte de Sant Martí
- Comissionat ECSS
- Barcelona Activa

A qui no ens 
podem deixar

- Associacions veïnals i coordinadores
- Entitats sociolaborals
- Agrupacions esportives

- Eixos comercials
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016 - 2020
Pressupost

1.030.000 € E	·	H	·	I	·	J

activitat 
econòmica
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12
Disseny	i	impuls	d’accions	per	a	l’activació	econòmica	i	ocupacional	i	la	dinamització	lli-
gades	als	polígons

Cal dissenyar una estratègia global per als polígons de l’eix Besòs de la ciutat, que inclou el de Mon-
solís i la zona industrial de la Verneda, a partir de la coordinació d’estratègies entre el Pla de Barris 
de Bon Pastor i Baró de Viver i el de la Verneda i la Pau.

Accions	a	desplegar

12.1 | Pla	de	treball	dels	polígons	de	l’eix	Besòs.

Les línies del pla de treball dels polígons de l’eix Besòs inclouen les accions següents:

- Dotació d’un tècnic de referència per a la dinamització del polígon.

- Reforç de l’associació d’empreses pel que fa a la representativitat i els serveis que ha d’oferir: cerca 
de persones treballadores, anella industrial i tecnològica.

- Formació empresarial i tecnològica a mida.

- Mesures d’impuls de l’eficiència econòmica, energètica i de l’economia circular.

- Dinamització de naus buides.

12.2 | Assessorament	específic	a	les	empreses	en	igualtat	de	gènere	i	foment	de	la	qua-
litat	de	l’ocupació	femenina.

Cal desenvolupar un programa d’economia i gènere, que pugui donar assessorament específic a les 
empreses en temes d’igualtat de gènere i de foment de la qualitat de l’ocupació femenina.

Agents municipals 
implicats

- Districte de Sant Martí
- Comissionat ECSS
- Barcelona Activa
- Barcelona Regional

- Consorci del Besòs
- Regidoria de Cicle de Vida, 
Feminismes i LGTBI

A qui no ens 
podem deixar

- Associacions veïnals i coordinadores
- Entitats sociolaborals
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016 - 2020
Pressupost

100.000 € H	·	I	·	J

12.1

activitat 
econòmica
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13
Actuacions	per	a	l’impuls	de	l’economia	cooperativa,	social	i	solidària

Les actuacions per a l’impuls de l’economia cooperativa, social i solidària (ECSS) inclouran, d’una 
banda, línies de treball genèriques, com l’acompanyament i la formació per a la creació i la consoli-
dació de projectes o la difusió d’aquesta forma d’entendre l’economia per mitjà de tallers o activitats 
de sensibilització en espais municipals, educatius i d’entitats del barri; d’una altra banda, inclouran 
línies de treball específiques, a partir d’iniciatives socials i comunitàries existents al barri. 

Accions	a	desplegar

13.1 | Actuacions	d’acompanyament	i	formació	per	a	la	creació,	difusió	i	consolidació	
de	projectes	d’ECSS.

Agents municipals 
implicats

- Districte de Sant Martí
- Comissionat ECSS
- Barcelona Activa

A qui no ens 
podem deixar

- Associacions veïnals i coordinadores
- Entitats socioeducatives
- Eixos comercials
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016 - 2020
Pressupost

270.000 € E	·	H	·	I	·	J

activitat 
econòmica
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14
Remodelació	del	Casal	de	Barri	La	Verneda	Alta	i	del	Casal	de	Gent	Gran	Verneda	Alta,	
per millorar els equipaments de proximitat i adequar-los a les necessitats del barri

Aquesta proposta consisteix en l’adequació o la millora d’espais i d’equipaments per a serveis i enti-
tats del barri que són d’interès comunitari o representen drets socials. Cal obrir processos de treball 
compartit amb els veïns i veïnes i les entitats de diferents espais per repensar conjuntament els usos 
comunitaris que es puguin definir.

Accions	a	desplegar

14.1 |	Reforma,	millora	i	transformació	del	Casal	de	Barri	La	Verneda	Alta.

14.2 | Remodelació	i	millora	del	Casal	de	Gent	Gran	Verneda	Alta.

Agents municipals 
implicats

- Districte de Sant Martí
- Equipaments de proximitat
- ICUB
- Regidoria de Cicle de Vida, 

Feminismes i LGTBI
- Comissionat d’Immigració, 
Interculturalitat i Diversitat
- IBE

- Direcció Territorial 
de Serveis Socials
- ASPB
- IMPD

- BIMSA
- PMHB

A qui no ens 
podem deixar

- Associacions veïnals i 
coordinadores
- Entitats culturals
- AFA
- Agrupacions esportives

- Coordinadores de festes
- Eixos comercials
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016 - 2020
Pressupost

800.000		€ A	·	B	·	C	·	F	·	G	·	J

14.2

14.1

ecologia 
urbana
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15
Millores	en	els	equipaments	esportius	i	d’accés	lliure	per	a	ús	comunitari

Es proposen actuacions destinades a millorar les instal·lacions esportives a l’aire lliure i alguns equi-
paments esportius per ampliar-ne l’ús comunitari, com a punt de trobada i de convivència. També 
cal promoure la pràctica esportiva a l’aire lliure com un hàbit saludable i generar punts de trobada 
esportius per potenciar les relacions socials.

Accions	a	desplegar

15.1 | Estudi	de	necessitats	i	pla	funcional	del	conjunt	d’espais	esportius.

15.2 |	Millores	i/o	ampliació	dels	equipaments	i	dels	espais	esportius.

Cal millorar i/o ampliar els equipaments i els espais esportius del barri: millora de la pista poliespor-
tiva de la Pau, arranjament de les pistes del carrer de Menorca, instal·lació de mobiliari esportiu a 
l’aire lliure, millora d’espais de petanca, etc.

Agents municipals 
implicats

- Districte de Sant Martí
- Equipaments de proximitat
- Regidoria de Cicle de Vida, 
Feminismes i LGTBI

- Comissionat d’Immigració, 
Interculturalitat i Diversitat
- IBE
- Direcció Territorial de 
Serveis Socials

- ASPB
- IMPD
- BIMSA

A qui no ens 
podem deixar

- Associacions veïnals i coordinadores
- Entitats socioeducatives
- AFA
- Agrupacions esportives
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016 - 2020
Pressupost

300.000 € A	·	B	·	C	·	F

ecologia 
urbana
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16
Reforma	del	pont	de	Santander,	del	carrer	de	Binèfar	i	de	la	Via	Trajana,	per	millorar	la	
connectivitat amb la resta del barri i crear nous usos comunitaris 

Cal millorar la connectivitat i l’accessibilitat de les zones més aïllades del territori. La Via Trajana és 
una de les zones que presenta un major grau d’aïllament urbà i social, no només dins del barri sinó 
també en relació amb els territoris veïns. Des d’un marc d’equitat territorial, cal millorar-ne l’accés 
a partir de reformes urbanes i l’acompanyament de processos que generin nous usos socials i comu-
nitaris amb perspectiva intercultural.

Accions	a	desplegar

16.1 | Reforma	del	pont	de	Santander	per	sobre	de	les	vies	del	tren.

16.2 | Millora	del	carrer	de	Binèfar	com	a	eix	connector	amb	el	barri	i	la	ciutat.

16.3 | Millora	de	 l’espai	públic	de	 la	via	Trajana	per	a	nous	usos	comunitaris	 (espai	
socioeducatiu	de	petanca	i	horts	urbans).

Agents municipals 
implicats

- Districte de Sant Martí
- Equipaments de proximitat
- ICUB
- IBE

- Direcció Territorial de 
Serveis Socials
- ASPB
- IMPD
- BIMSA

- PMHB
- IMPUQV

A qui no ens 
podem deixar

- Associacions veïnals i 
coordinadores
- Entitats culturals
- Entitats socioeducatives
- AFA

- Agrupacions esportives
- Coordinadores de festes
- Eixos comercials
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016 - 2020
Pressupost

3.500.000 € A	·	B	·	C	·	F	·	I	·	L

16.1

16.3

16.2

ecologia 
urbana
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17
Actuacions	per	millorar	i	dignificar	espais	públics,	i	promoure	espais	de	trobada

Cal promoure la transformació urbana que faciliti la vida comunitària des d’una perspectiva intercul-
tural, intergeneracional, de gènere i de diversitat funcional. Per això, cal apropar-se al barri i reconèi-
xer els diferents usos de l’espai públic per part de les diferents comunitats i col·lectius. 

Accions	a	desplegar

17.1 | Millora	d’entorns	escolars.

Cal millorar els entorns escolars a partir de la detecció de les necessitats que tenen: arbrat, mobiliari 
urbà, il·luminació, etc.

17.2 | Marxes	exploratòries	per	identificar	els	espais	prioritaris	i	millora	d’aquests	es-
pais.

Cal dur a terme marxes exploratòries amb perspectiva intercultural, intergeneracional, de gènere i 
de diversitat funcional per identificar els espais prioritaris i millorar-los.

17.3 | Estudi	del	projecte	de	l’eix	del	carrer	de	Cantàbria.

Mitjançant aquest estudi s’avaluaran les possibilitats de millora del carrer de Cantàbria per conver-
tir-lo, en un futur, en un eix cívic del barri on els veïns i veïnes en siguin els protagonistes.

Agents municipals 
implicats

- Districte de Sant Martí
- CEB
- IMEB
- Centres educatius
- ICUB

- Regidoria de Cicle de Vida, 
Feminismes i LGTBI
- Comissionat d’Immigració, 
Interculturalitat i Diversitat

- IBE
- Direcció Territorial de 
Serveis Socials
- ASPB
- IMPD

- BIMSA
- PMHB
- IMPUQV

A qui no ens 
podem deixar

- Associacions veïnals i 
coordinadores
- Entitats culturals
- Entitats socioeducatives
- AFA

- Agrupacions esportives
- Coordinadores de festes
- Eixos comercials
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016 - 2020
Pressupost

287.500	€ A	·	B	·	C	·	F	·	G	·	M

ecologia 
urbana

17.3
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Resum i localització de totes les accions del Pla de Barris de la Verneda i la Pau

_Plànol	amb	la	ubicació	de	les	primeres	accions	a	desplegar.	Les	que	no	estan	marcades	al	plànol	
afecten	la	totalitat	de	l’àmbit	/	Font:	Urbaning

1.1 | Programes de promoció de la salut mental 
lligats a l’ocupació
1.2 | Programes de promoció de la salut amb 
mirada comunitària i interseccional
1.3 | Suport a programes de prevenció, detecció i 
lluita contra la violència masclista
1.4 | Programa d’actuacions emmarcades en 
l’estratègia de feminització contra la pobresa i la 
precarietat
2.1 | Impuls de projectes intergeneracionals que 
connectin infants, joves i gent gran
2.2 | Dinamització d’horts urbans intergenera-
cionals
2.3 | Programa de promoció de les TIC en clau 
intergeneracional
3.1 | Programes i activitats de promoció de l’oci 
saludable per a adolescents i joves
3.2 | Suport al projecte Jo+ve
4.1 | Promoció d’una programació sociocultural 
per construir identitat de barri
4.2 | Impuls de programes de recuperació de la 
memòria històrica
4.3 | Suport i impuls de programes i activitats 
esportives
5.1 | Estratègia d’impuls d’acció comunitària, 
adaptant el casal de barri de la Verneda Alta
5.2 | Pla per definir nous usos del Piramidón
5.3 | Accions que promoguin el reconeixement de 
figures de referència de les comunitats
6.1 | Programa de rehabilitació i millora de l’ac-
cessibilitat als habitatges. 
7.1 | Actuacions per avançar cap al model d’esco-
les enriquides
7.2 | Impuls de programes d’acompanyament a la 
formació superior i universitària
8.1	| Millora de l’Institut Bernat Metge (infraes-
tructures, xarxa TIC i projecte pedagògic trans-
formador) 
8.2	| Millora de l’Escola La Pau (el teatre com a 
equipament per al barri)  
9.1	| Acompanyament i suport en el desplega-
ment del projecte Baobab: educació en el lleure 
de base comunitària
10.1 | Impuls d’un programa de cultura popular 
dirigit a famílies

10.2 | Reforma dels patis escolars perquè siguin 
patis oberts, com a espais coeducatius, recreatius 
i socialitzadors
10.3 | Accions i projectes d’educació i comunitat 
(suport a les AFA, l’escola i el comerç)
10.4 | Promoció de la diversitat lingüística inter-
cultural
11.1 | Estudi sobre el perfil de les persones atu-
rades per identificar noves accions formatives i 
oportunitats laborals
11.2 | Disseny de programes de formació professi-
onalitzadora vinculats a l’estudi d’ocupabilitat
11.3 | Programa d’impuls de l’ocupació a la Ver-
neda i la Pau
11.4 | Programa d’actuacions emmarcades en 
l’estratègia de feminització contra la pobresa i la 
precarietat
12.1 | Pla de treball dels polígons de l’eix Besòs
12.2 | Assessorament específic a les empreses en 
igualtat de gènere i foment de la qualitat de l’ocu-
pació femenina
13.1 | Actuacions d’acompanyament i formació 
per a la creació, difusió i consolidació de projectes 
d’ECSS
14.1 | Reforma, millora i transformació del Casal 
de Barri La Verneda Alta
14.2 | Remodelació i millora del Casal de Gent 
Gran Verneda Alta
15.1 | Estudi de necessitats i pla funcional del 
conjunt d’espais esportius
15.2 | Millores i/o ampliació dels equipaments i 
dels espais esportius
16.1 | Reforma del pont de Santander per sobre 
de les vies del tren
16.2 | Millora del carrer de Binèfar com a eix 
connector amb el barri i la ciutat
16.3 | Millora de l’espai públic de la via Trajana 
per a nous usos comunitaris (espai socioeducatiu 
de petanca i horts urbans)
17.1 | Millora d’entorns escolars 
17.2 | Marxes exploratòries per identificar els 
espais prioritaris i millora d’aquests espais
17.3 | Estudi del projecte de l’eix del carrer de 
Cantàbria

Bloc 3 | Propostes i accions

5.1

5.2

12.1

2.2

8.1

8.1

14.2

16.1

16.2

16.3

14.1

17.3
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Bloc 3 > 13 | Pressupost desglossat per conceptes de la Verneda i la Pau

El pressupost del Pla de Barris es divideix 
en dues grans partides: la despesa corrent 
i la inversió.

D’una banda, la despesa corrent corres-
pon a les despeses relacionades amb els 
aspectes següents:

- Organització d’esdeveniments concrets 
(festes populars, jornades, fires, debats, 
processos participatius, etc.).

- Projectes o campanyes educatives (d’edu-
cació no formal o informal, però no d’edu-
cació formal o reglada) i de sensibilització.

- Projectes de salut comunitària.

- Processos d’apoderament de col·lectius 
determinats (gent gran, joves, dones, im-
migrants).

- Exposicions i intervencions urbanes ar-
tístiques o socials efímeres (no inventaria-
bles, com per exemple senyalística no vial; 
decoració de mitjaneres, persianes, murs, 
zones verdes; il·luminacions efímeres pun-
tuals; camins escolars, etc.).

- Dinamització de teixit associatiu, veïnal, 
educatiu i esportiu.

- Enquestes o estudis.

- Serveis que han de realitzar entitats sen-
se ànim de lucre, empreses, cooperatives 
o autònoms.

- Planificació d’una possible futura inver-
sió.

D’una altra banda, la inversió correspon 
a les despeses relacionades amb els aspec-
tes següents:

- Creació de noves infraestructures o repo-
sició d’infraestructures existents (urbanit-
zació, mobiliari urbà, enllumenat, parcs, 
jardins, zones verdes, adequació de solars, 
fonts, remodelació de voreres o asfaltat, 
senyalística vial, passos a nivell, etc.).

- Compra, construcció o reforma d’edifi-
cis.

- Construcció o adequació d’equipaments 
(escoles, centres de salut, centres de dia, 
centres cívics, casals de barri, bibliote-
ques, etc.).

- Adquisició o reposició d’elements de 
transport.

- Aplicacions informàtiques i propietat intel·lectual.

- Serveis de competència o abast de ciutat o superior 
(xarxa de transport públic, formació reglada, serveis bà-
sics de salut, guàrdia urbana, serveis de neteja i recollida 
de residus, serveis d’adequació de parcs i jardins).

- Subvencions i ajuts a associacions, institucions, funda-
cions i empreses amb o sense ànim de lucre.

- Subvencions i ajuts a famílies i individus.

- Concessió de beques, crèdits o altres tipus d’assistència 
econòmica.

El Pla de Barris de la Verneda i la Pau té un pressupost 
assignat	de	9.737.500	€ per al període 2016-2020, que es 
divideix en 2.850.000 € de despesa corrent (que represen-
ta un 29,3 % del pressupost total) i 6.887.500 € d’inversió 
(que representa un 70,7 % del pressupost total). Si es des-
glossa el pressupost segons l’àmbit d’actuació, a l’àmbit 
de drets socials s’hi destinen 1.570.000 € (un 16,1  % del 
pressupost total); a l’àmbit d’educació, 1.880.000 € (un 
19,3 % del pressupost total); a l’àmbit d’activitat econòmi-
ca, 1.400.000 € (un 14,4 % del pressupost total), i a l’àmbit 
d’ecologia urbana, 4.887.500 € (un 50,2 % del pressupost 
total).



Bloc 3 | Pressupost desglossat per conceptes

50,2 %

19,3 %

14,4 %

16,1 %

Drets socials

Educació

Activitat
econòmica

Ecologia urbana

1.570.000 €

1.880.000 €

1.400.000 €

4.887.500 €

9.737.500 €

570.000 €

880.000 €

1.400.000 €

- €

2.850.000 €

1.000.000 €

1.000.000 €

- € 

4.887.500 €

6.887.500 €

Inversió D. corrent Total

100 %
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Drets socials

Inversió Despesa corrent Total

1.570.000 €1.000.000 € 570.000 €

1 Activació de projectes que fomentin les opcions 
saludables i la promoció de la salut en tot el cicle de 
vida

1.1 | Programes de promoció de la salut mental lligats a l’ocupació 
1.2 | Programes de promoció de la salut 
1.3 | Suport a programes de prevenció, detecció i lluita contra la violència 
masclista
1.4 | Programa d’actuacions emmarcades en l’estratègia de feminització 
contra la pobresa i la precarietat

- €  150.000 €  150.000 € 

2 Implementació d’accions concretes de qualitat de 
vida en la gent gran, a partir de relacions intergene-
racionals i interculturals

2.1 | Impuls de projectes intergeneracionals que connectin infants, joves i 
gent gran
2.2 | Dinamització d’horts urbans intergeneracionals
2.3 | Programa de promoció de les TIC

- €  100.000 €  100.000 € 

3 Promoció de l’oci saludable en adolescents i joves 3.1 | Programes i activitats de promoció de l’oci saludable per a adolescents 
i joves
3.2 | Suport al projecte Jo+ve

- €  80.000 €  80.000 € 

4 Activació de projectes que fomentin la convivència 
intercultural i la cohesió social a través de l’esport, 
la música i la cultura

4.1 | Promoció d’una programació sociocultural per construir identitat de 
barri
4.2 | Impuls de programes de recuperació de la memòria històrica
4.3 | Suport i impuls de programes i activitats esportives

- €  160.000 €  160.000 € 

5 Accions que fomentin la construcció, l’impuls i la 
consolidació d’una xarxa veïnal, d’entitats i de ser-
veis públics més forta i cohesionada

5.1 | Estratègia d’impuls d’acció comunitària intercultural, adaptant el 
casal de barri de la Verneda Alta
5.2 | Pla per definir nous usos del Piramidón
5.3 | Accions que promoguin el reconeixement de figures de referència de 
les comunitats

- €  80.000 €  80.000 € 

6 Promoció de la rehabilitació i la millora de l’accessi-
bilitat als habitatges 

6.1 | Programa de rehabilitació i millora de l’accessibilitat als habitatges  1.000.000 € - €  1.000.000 € 

Educació
7 Impuls de projectes educatius, integrals i transfor-

madors, i suport a les escoles 
7.1 | Actuacions per avançar cap al model d’escoles enriquides
7.2 | Impuls de programes d’acompanyament a la formació superior i uni-
versitària

- €  600.000 €  600.000 € 

8 Millora de l’Institut Bernat Metge i de l’Escola La 
Pau

8.1 | Millora de l’Institut Bernat Metge
8.2 | Millora de l’Escola La Pau

 1.000.000 € - €  1.000.000 € 

9 Promoció i suport a experiències d’educació en el 
lleure 

9.1 | Acompanyament i suport en el desplegament del projecte Baobab - €  200.000 €  200.000 € 

10 Promoció de projectes per potenciar la relació entre 
famílies, escoles i entorn 

10.1 | Impuls d’un programa de cultura popular dirigit a famílies
10.2 | Reforma dels patis escolars perquè siguin patis oberts
10.3 | Accions i projectes d’educació i comunitat
10.4 | Promoció de la diversitat lingüística intercultural

- €  80.000 €  80.000 € 

1.880.000 €1.000.000 € 880.000 €

Bloc 3 | Pressuport desglossat per conceptes



Bloc 3 | Pressupost desglossat per conceptes

Inversió Despesa corrent Total

11 Disseny d’una estratègia de formació 
professionalitzadora i d’ocupació

11.1 | Estudi sobre el perfil de les persones aturades per identificar noves accions for-
matives i oportunitats laborals
11.2 | Disseny de programes de formació professionalitzadora vinculats a l’estudi d’ocu-
pabilitat
11.3 | Programa d’impuls de l’ocupació a la Verneda i la Pau
11.4 | Programa d’actuacions emmarcades en l’estratègia de feminització contra la 
pobresa i la precarietat

- €  1.030.000 €  1.030.000 € 

12 Disseny i impuls d’accions per a l’activa-
ció econòmica i ocupacional i la dinamit-
zació lligades als polígons

12.1 | Pla de treball dels polígons de l’eix Besòs
12.2 | Assessorament específic a les empreses en igualtat de gènere i foment de la quali-
tat de l’ocupació femenina

- €  100.000 €  100.000 € 

13 Actuacions per a l’impuls de l’ECSS 13.1 | Actuacions d’acompanyament i formació per a la creació, difusió i consolidació de 
projectes d’ECSS

- €  270.000 €  270.000 € 

Activitat econòmica

Ecologia urbana
14 Remodelació del Casal de Barri La Verne-

da Alta i del Casal de Gent Gran Verneda 
Alta

14.1 | Reforma, millora i transformació del Casal de Barri La Verneda Alta.
14.2 | Remodelació i millora del Casal de Gent Gran Verneda Alta.

 800.000 € - €  800.000 € 

15 Millores en els equipaments esportius i 
d’accés lliure per a ús comunitari

15.1 | Estudi de necessitats i pla funcional del conjunt d’espais esportius
15.2 | Millores i/o ampliació dels equipaments i dels espais esportius

 300.000 € - €  300.000 € 

16 Reforma del pont de Santander, del carrer 
de Binèfar i de la Via Trajana

16.1 | Reforma del pont de Santander
16.2 | Millora del carrer de Binèfar com a eix connector
16.3 | Millora de l’espai públic de la via Trajana per a nous usos comunitaris

 3.500.000 € - €  3.500.000 € 

17 Actuacions per millorar i dignificar es-
pais públics i promoure espais de trobada

17.1 | Millora d’entorns escolars 
17.2 | Marxes exploratòries per identificar els espais prioritaris i millora d’aquests espais
17.3 | Estudi del projecte de l’eix del carrer de Cantàbria

 287.500 € - €  287.500 € 

4.887.500 €4.887.500 €

1.400.000 €1.400.000 €

Total 9.737.500 €2.850.000 €6.887.500 €
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Bloc 3 > 14 | Visió global

Drets socials

Educació

Activitat econòmica

Ecologia urbana

·

·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·

·
·
·
·
·
·

Problemes de salut mental en adults i joves relacionats amb l’atur, la manca d’expectatives i els 
problemes econòmics que se’n deriven
Població molt envellida i situacions de risc d’aïllament social
Alta densitat de població
Necessitat de promoció de l’oci saludable en adolescents i joves
Situacions de conflicte a l’espai públic
Afebliment de les xarxes veïnals
Poca representació d’entitats i xarxes interculturals 
Deficiències d’infraestructura, d’accessibilitat i eficiència energètica en habitatges

Baix nivell formatiu 
Absentisme i abandonament escolar prematur 
Desigualtat educativa
Centres d’alta complexitat
Necessitat de potenciar les iniciatives de lleure educatiu actuals
Patis oberts a dues escoles
AFA amb potencialitat però amb pocs membres actius
Necessitat de reforçar les relacions entre les famílies i els centres educatius

Desocupació i baixa inserció laboral 
IRFD baix
Feminització de la pobresa, taxa d’atur estructural i de llarga durada superior en dones
Zona industrial com a principal vector econòmic del barri

Mancances d’accessibilitat en alguns equipaments de proximitat
Necessitat de repensar nous usos comunitaris
Esport com a generador potencial de vincles
Aïllament i mala connectivitat, principalment a la zona de la Via Trajana
Mancances d’accessibilitat
Espais públics com a medis potencials per a les relacions socials i comunitàries

A | Reduir les desigualtats socials en salut per contribuir a 
la millora de la qualitat de vida dels veïns i veïnes
B | Reduir les desigualtats existents en l’accés a la cultura, 
el lleure i l’esport en adolescents i joves del barri, i 
promocionar un oci saludable
C | Construir, impulsar i consolidar una xarxa veïnal, 
d’entitats i de serveis públics més forta i cohesionada
D | Facilitar el dret a l’habitatge digne

E | Reduir les desigualtats existents en l’accés a 
l’educació i promoure la igualtat d’oportunitats
F | Promoure l’educació en el lleure, la cultura, la música 
i la pràctica d’arts escèniques
G | Enfortir la comunitat educativa existent

H | Fomentar l’ocupabilitat de les persones en situació d’atur
I | Dinamitzar la zona industrial de la Verneda com a actiu 
econòmic
J | Impulsar l’economia social i solidària

K | Millorar els equipaments de proximitat
L | Millorar la connectivitat i l’accessibilitat de les zones 
més aïllades
M | Millorar els espais públics per fomentar nous usos 
comunitaris i potenciar la convivència

Diagnosi Objectius específics
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1.570.000 €

1.880.000 €

4.887.500 €

1.400.000 €
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01 Activació de projectes que fomentin les opcions saludables i la promoció de la salut en tot el 
cicle de vida
02 Implementació d’accions concretes de qualitat de vida en la gent gran, a partir de relacions 
intergeneracionals i interculturals
03 Promoció de l’oci saludable en adolescents i joves 
04 Activació de projectes que fomentin la convivència intercultural i la cohesió social a través de 
l’esport, la música i la cultura
05 Accions que fomentin la construcció, l’impuls i la consolidació d’una xarxa veïnal, d’entitats i 
de serveis públics més forta i cohesionada
06 Promoció de la rehabilitació i la millora de l’accessibilitat als habitatges

07 Impuls de projectes educatius, integrals i transformadors, i suport a les escoles en les 
tasques socioeducatives
08 Millora de l’Institut Bernat Metge i de l’Escola La Pau
09 Promoció i suport a experiències d’educació en el lleure 
10 Promoció de projectes per potenciar la relació entre famílies, escoles i entorn 

14 Remodelació del Casal de Barri La Verneda Alta i del Casal de Gent Gran Verneda Alta
15 Millores en els equipaments esportius i d’accés lliure per a ús comunitari
16 Reforma del pont de Santander, del carrer de Binèfar i de la via Trajana
17 Actuacions per millorar i dignificar espais públics i promoure espais de trobada

11 Disseny d’una estratègia de formació professionalitzadora i d’ocupació 
12 Disseny i impuls d’accions per a l’activació econòmica i ocupacional i la dinamització 
lligades als polígons
13 Actuacions per a l’impuls de  l’ECSS

1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.4

2.1 | 2.2 | 2.3

3.1 | 3.2
4.1 | 4.2 | 4.3

5.1 | 5.2 |5.3

6.1

14.1 | 14.2
15.1 | 15.2
16.1 | 16.2 | 16.3
17.1 | 17.2 | 17.3

7.1 | 7.2

8.1 | 8.2
9.1
10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4

11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4
12.1 | 12.2

13.1

Projectes motor Propostes Accions Pressupost
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Bloc 4
Marc de coproducció i 

governança.
Desenvolupament
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Indicadors 
d’avaluació del 
projecte

La comunicació 
del Pla de Barris

17 18
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Bloc 4 > 15 | Gestió i governança

L’Ajuntament de Barcelona ha encarregat 
a Foment de Ciutat la gestió i la coordina-
ció del Pla de Barris. Foment de Ciutat és 
una societat municipal, amb llarga expe-
riència en la gestió de projectes integrals, 
vinculats als territoris i que requereixen la 
coordinació de múltiples agents, interns i 
externs.

Foment de Ciutat no executa directament 
totes les actuacions que inclou el Pla de 
Barris, sinó que és la responsable d’aglu-
tinar la governança municipal necessària 
per poder-les desenvolupar amb el major 
grau de transversalitat possible.

A aquest efecte, s’ha creat un departa-
ment propi dins de la societat que té dedi-
cació exclusiva en el Pla de Barris de cada 
àmbit. A més, tots els serveis transversals 
de Foment de Ciutat (contractació, recur-
sos, comunicació, etc.) estan a disposició 
del Pla de Barris. Cal destacar que s’ha 
creat la figura del cap de projecte per a 
cadascun dels plans, que és la persona que 

lidera i coordina amb dedicació exclusiva 
al pla. L’equip de Foment de Ciutat treballa 
conjuntament amb tots els tècnics munici-
pals de totes les àrees de l’Ajuntament de 
Barcelona i amb tots els tècnics dels dis-
trictes que han de tenir una vinculació en 
les actuacions del Pla de Barris.

Per articular aquesta governança s’ha es-
tablert un marc de coordinació. Cal posar 
de relleu que aquest marc té múltiples de-
rivacions en el dia a dia de la gestió dels 
plans. El marc de coordinació estableix 
tres nivells:

- Òrgans de seguiment polític.

- Governança interna de l’Ajuntament.

- Territori: veïns i veïnes, i entitats.

En paral·lel a aquest marc s’ha constituït 
un Consell assessor per assistir en el dis-
seny i l’aplicació del Pla de Barris.
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Bloc 4 | Gestió i governança

Consell assessor

La voluntat del Pla de Barris de ser una po-
lítica transformadora ha provocat la crea-
ció d’un Consell assessor. La seva funció 
és aconsellar sobre el desenvolupament 
dels plans i contribuir a la difusió dels re-
sultats, en especial de les actuacions que 
puguin ser de major interès per a altres 
barris o àrees urbanes. Els membres del 
Consell assessor són els següents: Carme 
Borrell (salut pública, sanitat), Andreu 
Domingo (demografia, immigració), Fran-
cesc Muñoz (urbanisme, disseny d’estra-
tègies urbanes), Carles Llop (urbanisme, 
àrea metropolitana), Carlos Losada (em-
presa, formació), Pere Serra (rehabilita-
ció, habitatge), Marina Subirats (educació, 
estructura social), Mercè Tatjer (patrimo-
ni, associacionisme veïnal), Carme Trilla 
(habitatge, entitats del tercer sector) i Is-
mael Blanco (polítiques públiques).

_Sessió	de	treball	en	el	marc	del	Pla	de	Barris	de	Sant	Genís	dels	Agudells	i	la	Teixonera	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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Bloc 4 | Gestió i governança176

operadors que hi estan vinculats, els dis-
trictes, Foment de Ciutat i la gerència mu-
nicipal defineixen les prioritats comparti-
des respecte dels temes tractats.

A cada districte s’ha creat una Taula de 
seguiment tècnic, que és l’espai de segui-
ment i de presa de decisions estratègiques 
en el qual hi ha tots els tècnics del districte 
vinculats al Pla de Barris i les àrees que te-
nen un paper més important en aquell ter-
ritori. De les Taules de seguiment tècnic 
se’n desprenen les Taules de treball tècnic 
informal, que conformen múltiples espais 
de treball per anar definint i executant 
cadascuna de les línies del Pla de Barris. 
En el dia a dia, hi ha un equip més execu-
tiu, la Taula executiva, liderada pel Cap de 
projecte del Pla i formada per les persones 
més vinculades a cada barri.

Cal destacar el valor afegit que generen 
aquesta transversalitat i aquest treball 
compartit en l’àmbit municipal. També cal 
posar en valor la creació de nous proces-
sos de coordinació que no existien prèvia-
ment. En aquest escenari, el Pla de Barris 
actua com a ròtula per articular aquests 
nous processos i per garantir-ne el funci-
onament correcte. I això és així perquè un 

dels objectius del Pla de Barris, més enllà 
de la transformació dels barris, és impul-
sar un canvi de treball en l’àmbit munici-
pal, basat en compartir els objectius i ali-
near tots els agents implicats en la manera 
de resoldre’ls.

Òrgans	de	seguiment	polític

El lideratge del projecte és del govern 
municipal i de l’alcaldessa de Barcelona. 
L’òrgan de seguiment polític és el Consell 
d’administració de Foment de Ciutat, en el 
qual hi estan representats tots els grups 
municipals, de manera que s’hi reprodueix 
la mateixa distribució que al ple municipal. 
Dins de l’estructura tècnica, la responsabi-
litat recau en la gerència municipal, que és 
qui efectua l’encàrrec a Foment de Ciutat.

Governança	interna	de	l’Ajuntament

El Comitè municipal de pilotatge és l’òr-
gan de coordinació municipal en el qual hi 
estan representades totes les àrees i dis-
trictes.

Per a alguns temes d’especial rellevància 
s’han creat taules específiques, també en 
l’àmbit municipal, com la Taula sectorial 
d’educació, la Taula sectorial d’habitatge 
i la Taula sectorial d’activació econòmica. 
Aquestes taules són els espais de definició 
estratègica en els quals l’àrea, els agents o 

Territori:	veïns	i	veïnes,	i	entitats

El Pla de Barris posa molta èmfasi en què 
la transversalitat interna es traslladi al 
treball als barris i a vincular tots els nous 
espais de treball municipal interns amb les 
dinàmiques de participació i coproducció 
que, al mateix temps, s’impulsen amb els 
veïns i veïnes. Aquí és on tenen un paper 
important el Grup impulsor, com a espai 
de seguiment, i les taules de treball, que 
són els espais amb els veïns i veïnes en els 
quals es coproduiran les accions.
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_Esquema general de la governança del Pla de Barris

Alcaldia	-	Gerència	municipal
Definició estratègica del Pla de Barris

Comitè	de	pilotatge
Òrgan de seguiment gerencial en l’àmbit de tot 
l’Ajuntament

Taules	sectorials
Espais de definició estratègica d’àmbit general 
del Pla de Barris. Espais de coordinació secto-
rial entre les gerències de districte, les àrees i la 
gerència municipal 

Taula	de	seguiment	tècnic
Espai de seguiment tècnic del Pla de Barris i 
de presa de decisions estratègiques. Espai de 
coordinació entre el districte, Foment de Ciutat 
i les àrees

Treball	tècnic	informal
Espais, grups i/o reunions de treball (districte, 
àrea o qui convingui) per a la definició o desple-
gament de temes concrets

Taula	executiva	permanent
Grup executiu transversal que pilota el dia a dia 
del Pla de Barris. Espai de rendiment de comptes 
permanent

Grup impulsor
Grup de veïns i veïnes que tenen per objecte fer el 
seguiment i vetllar pel desenvolupament del Pla 
de Barris

Consell	d’administració	de	Foment	de	Ciutat
Espai de seguiment polític del Pla de Barris

Alcaldia / Gerència Consell assessor

Comitè de pilotatge

Taula	sectorial
d’educació

Taula	sectorial
d’habitatge

Taula	sectorial
d’activitat						
econòmica

Interculturalitat
i	convivència
econòmica

Nou	Barris Sant	Andreu Sant	Martí Ciutat Vella Horta	-	Guinardó Sants	-	Montjuïc

Consell d’administració de 
Foment de Ciutat
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Taules	de	treball
Espais de treball permanent que executen i donen 
contingut a les accions del Pla de Barris, formats 
per entitats i veïns i veïnes
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Bloc 4 > 16 | Participació i coproducció

Una de les línies estratègiques del progra-
ma del Pla de Barris és l’apoderament ve-
ïnal com un dels elements que pot contri-
buir a la millora del barri i a la reducció de 
les desigualtats. La implicació dels veïns 
i les veïnes, així com del teixit associatiu 
o dels agents i els serveis del barri, en la 
transformació de l’àmbit local és indis-
pensable per a l’èxit del programa i ha de 
respondre a una nova lògica relacional que 
inclogui la participació i la coproducció. 
En aquest sentit, cal tenir en compte dos 
moments importants del procés: la defini-
ció del procés i l’execució del Pla.

_Sessió	de	treball	en	el	marc	del	Pla	de	Barris	de	Sant	Genís	dels	Agudells	i	la	Teixonera	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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Participació en la definició del Pla de Barris de la Ver-
neda i la Pau

La participació del veïnat en la definició del Pla de Barris 
de cada territori, tot i partir d’una metodologia general, 
s’ha adaptat a cadascuna de les realitats dels barris sobre 
els quals actua.

La presentació pública del Pla de Barris es va dur a terme 
en el marc dels Consells de Barri, com a òrgans de parti-
cipació oberts al veïnat. En un segon moment, es va treba-
llar amb les entitats per validar la diagnosi i poder iniciar 
les propostes.

Amb el primer treball de les propostes es va convidar els 
veïns i veïnes del barri a una sessió oberta per tal de va-
lidar les propostes i concretar unes primeres accions per 
desplegar.

Finalment, el retorn del taller i la presentació del Pla es 
realitzarà en el marc dels Consells de Barri i a través 
d’una jornada lúdica als barris, que es durà a terme les 
darreres setmanes del mes d’abril de 2017.

Tot seguit es mostra el calendari detallat del procés de 
participació en la definició del Pla de Barris de la Verneda 
i la Pau.

Presentació als Consells de Barri

17 d’octubre de 2016

Reunió amb entitats veïnals

19 de gener de 2017

Punts informatius a la via pública

31 de gener, i 1 i 2 de febrer de 2017

Sessió participativa oberta als veïns i veïnes

7 de febrer de 2017

Presentació del Pla al Consell de Barri

7 de març de 2017
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_Esquema general de la participació al Pla de Barris

Participació en la definició

Participació en el desplegament

- Presentació al Consell de Barri
- Trobada amb les entitats
- Sessions de treball / Accions concretes
- Tancament del document i presentació pública

- Grup impulsor
- Taules de treball: salut, convivència, jove
- Accions participades o coproduïdes

Participació en el desplegament del 
Pla de Barris

La voluntat del Pla de Barris és implicar 
i involucrar els veïns i veïnes, tant els que 
estan associats a entitats com els que no 
hi estan associats. Per això, s’han definit 
diferents espais en els quals el veïnat pot 
participar activament:

- El Grup impulsor, que té per objecte 
vetllar pel desplegament del Pla de Bar-
ris i fer-ne el seguiment. Està format per 
veïns i veïnes i per entitats del territori.

- Les taules de treball, que són taules te-
màtiques que desenvolupen les propos-
tes del Pla. Poden ser creades expressa-
ment en el marc del Pla de Barris o bé 
poden ser espais ja existents al barri, als 
quals el Pla se suma. Les taules de treball 
volen ser l’espai de coproducció del Pla 
de Barris.

- Les accions participades, que són les 
sessions o els processos específics i tem-
porals que es realitzen amb la finalitat 
d’incorporar la veu dels veïns i veïnes en 
diferents projectes del Pla de barris.
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_Sessió	de	treball	en	el	marc	del	Pla	
de	Barris	de	la	Verneda	i	la	Pau	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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Bloc 4 > 17 | Indicadors d’avaluació del projecte

Organització	del	procés	d’avaluació	i	seguiment	del	Pla	de	Barris

El desplegament del Pla de Barris es fa amb el compromís d’avaluar-ne 
els resultats i de capitalitzar-ne les experiències. Aquesta avaluació i se-
guiment comptarà amb diverses línies i espais de treball:

- Una avaluació externa del Pla de Barris. Ivàlua (Institut Català d’Avalu-
ació de Polítiques Públiques) ha estat l’entitat encarregada de la definició 
del marc metodològic de l’avaluació, la qual ha posat una èmfasi especial 
en l’impacte de les actuacions que són més susceptibles de ser avaluades.

- Un sistema d’indicadors del Pla de Barris per a la recollida i el segui-
ment de les diferents accions, el qual ha posat una èmfasi especial en els 
indicadors que donen una mesura de l’assoliment dels objectius perse-
guits, a curt, a mig i a llarg termini.

- Els òrgans interns de coordinació i de seguiment del Pla de Barris: Con-
sell d’administració, Comitè de pilotatge, taules sectorials i taules de se-
guiment amb els districtes. En aquesta línia, el Consell assessor pren un 
protagonisme especial en l’avaluació, perquè reuneix experts de diferents 
àmbits de treball.

- Els òrgans de coordinació i de seguiment amb representació veïnal: el 
Grup impulsor i les taules de treball.

Tot seguit s’exposa amb més detall en què consisteix el sistema d’indica-
dors per a la recollida i seguiment de les diferents accions.
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Accions

Propostes

Objectius de millora - Resultats (outcomes finals)

- Realitzacions (outputs agregats)
- Recursos (inputs agregats)

- Resultats  (outcomes específics)
- Realitzacions (outputs)
- Recursos (inputs)

Model global del 
Pla de Barris

Tipus	
d’indicadors

Sistema	d’indicadors	per	al	seguiment	del	Pla	de	Barris

El sistema d’indicadors del Pla de Barris té per objectiu oferir un ins-
trumental analític que pugui resultar d’utilitat per a la implementació, el 
seguiment i l’avaluació del Pla des del punt de vista de les propostes i les 
accions que conté.

Els indicadors que s’han tingut en compte es classifiquen en tres tipus 
bàsics:

- Indicadors d’input (recursos). Mesuren els recursos utilitzats per posar 
en marxa les accions previstes. Remeten, per tant, de forma prioritària, 
als recursos humans, materials i financers utilitzats per dur a terme el 
programa d’accions.

- Indicadors d’output (productes). Remeten al compliment i a les carac-
terístiques dels “productes” o “realitzacions” de les activitats o conjunts 
d’activitats contemplats en els diferents programes d’intervenció: nom-
bre i característiques de la població atesa, cobertura de la població diana, 
nombre de sessions o d’hores que ha requerit l’actuació o les actuacions, 
inversió per unitats de població, etc.

- Indicadors d’outcome (resultats). Fan referència a les variables de can-
vi o resultat de les accions, aquelles que més directament s’associen als 
objectius de millora i transformació que persegueixen. Per exemple, en 
l’àmbit de la salut, es podria considerar de reduir les desigualtats socials 
en salut o, en l’àmbit educatiu, de reduir l’abandonament educatiu prema-
tur. En darrer terme, aquests indicadors són els que mesuren l’èxit dels 
programes i a partir dels quals se n’estima l’impacte.

_Esquema	general	del	sistema	d’indicadors	per	al	seguiment	del	Pla	de	Barris	/	
Font:	Ivàlua
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El programa del Pla de Barris vol promou-
re la implicació veïnal en el seu desplega-
ment. La comunicació ha de ser l’eina que 
permeti arribar al territori. Per tant, cal 
abordar de manera adequada com es difon 
per maximitzar-ne la incidència i la impli-
cació veïnal.

Amb aquest propòsit s’han definit uns 
objectius de comunicació, una narrativa, 
un grafisme identificador i unes eines que 
permetin assolir l’impacte desitjat.
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Cal plantejar una difusió global i general 
per al conjunt del Pla de Barris que abor-
di i expliqui el programa com una política 
de govern. A la vegada, cal plantejar una 
difusió més local, específica i personalitza-
da per a cada barri concret on es desplega 
el Pla, que pugui assolir els objectius se-
güents:

- Transmetre de manera directa i clara les 
actuacions i propostes del Pla de Barris.

- Aconseguir la màxima participació i col-
laboració de les entitats i dels veïns i ve-
ïnes de cada barri en la definició i en la 
coproducció de les actuacions concretes.

- Transmetre de manera transparent el 
desplegament del Pla de Barris i els resul-
tats o l’avaluació que se’n derivi.

En aquest sentit, el Pla de Barris ha elabo-
rat una estratègia de comunicació basada 
en la coproducció com a eix vertebrador. 
L’objectiu principal de la comunicació del 

Pla ha de ser, en última instància, posar en 
valor el barri. La comunicació del Pla de 
Barris busca generar un nou paradigma 
de relació, capgirant els protagonistes en 
el relat comunicatiu. Així doncs, l’Ajunta-
ment es converteix en l’ens que dóna su-
port als barris.

L’estratègia de comunicació ha establert 
tres nivells d’actuació:

- Mitjans de comunicació, periodistes, blo-
guers, institucions i altres públics influen-
ciadors.

- Consells de Barri i altres òrgans de parti-
cipació veïnal: eines necessàries per tras-
lladar el Pla de Barris als veïns i veïnes que 
ja estan mobilitzats, i a les associacions i 
entitats dels barris.

- Veïns i veïnes en general: accions per fer 
arribar al veïnat les intervencions del Pla 
dels Barris d’una forma significativa.

_Punts	informatius	a	la	via	pública.	Carretó	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona

Objectius
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_Punts	informatius	a	la	via	pública.	Rètol	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona

Narrativa

La comunicació del Pla de Barris es ba-
sarà en experiències per desenvolupar 
les accions comunicatives que pertoquin. 
Aquestes accions-experiència es construi-
ran a partir de quatre eixos, que es corres-
ponen amb les quatre fases que conformen 
qualsevol procés de descoberta i aprenen-
tatge: inspiració, exploració, construcció i 
comunicació.

L’estratègia de comunicació prendrà els 
projectes motor de cada Pla de Barris com 
a punt de partida per elaborar les accions 
al seu voltant.

Grafisme

Pel que fa al grafisme del Pla de Barris, la 
voluntat és poder identificar tots els plans 
de la ciutat i alhora poder arribar a la pre-
cisió i l’especificitat de cadascun dels bar-
ris. Per aquest motiu, el logotip del Pla de 
Barris és el mateix per a tots els districtes 
i inclou el nom del barri o dels barris en 
qüestió.

La proposta en aquest sentit és utilitzar 
aquest logotip (en les diferents variants i 
opcions) per a la comunicació de cada ac-
tuació que es desplegui del Pla de Barris, 
amb la voluntat de facilitar una lectura de 
conjunt que permeti identificar cada acció 
concreta com una part d’un projecte més 
ampli. El logotip, doncs, se suma a l’estra-
tègia de posar el barri al centre de les ac-
tuacions.

La implicació dels veïns i les veïnes, així com del teixit 
associatiu, és indispensable per a l’èxit del programa. És per 
això que volem que els veïns i veïnes de la Trinitat Vella se 

sumin a les diferents fases de participació, coproducció i 
acció comunitària del Pla de Barris:

PrEseNtAciÓ aL 
CoNsElL De bArRi

21 DE DESEMBRE DE 2016

TrObaDeS 
eSpEcÍfIqUeS AmB 

LeS EnTiTaTs

SeSsIoNs De 
TrEbaLl SoBrE LeS 

PrOpoStEs
CoNcReTeS

23 DE GENER DE 2017

TaNcAmeNt DeL 
DoCuMeNt I 

PrEseNtAciO 
PuBlIca
MARÇ DE 2017

I

I

AjuNtAmeNt

EnTiTaTs

VeInS 
I VeIneS

AjuNtAmeNt

EnTiTaTs

AjuNtAmeNt
EnTiTaTs VeInS 

I VeIneS

AjuNtAmeNt

EnTiTaTs
VeInS 

I VeIneS

QuÈ éS? El Pla dels Barris de Barcelona és un pla de xoc dissenyat per millorar la 
qualitat de vida de certs barris de Barcelona. A la Trinitat Vella, 

inclou un conjunt d'accions en l'àmbit educatiu, social, econòmic i urbà. Té 
un pressupost extraordinari de 5,9 milions de € i una clara visió 

transversal i transformadora.

PARTICIPA SOBRE LES PROPOSTES DEL PLA I COMPARTEIX LES TEVES 
IDEES SOBRE LA TRINITAT VELLA

ViNe A La pRiMeRa 
SeSsIó De tReBaLl

On?

Dilluns 23 de gener
de les 18:30 h a les 20:30 hQuAn?

Centre Cívic de Trinitat Vella
Carrer de la Foradada, 36

Districte de
Sant Andreu
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Eines

- Suports físics: rètols. Els suports tradici-
onals de comunicació són fonamentals per 
arribar a tothom, inclòs el veïnat que no està 
acostumat a l’ús de les xarxes socials. Totes 
les accions del Pla de Barris que es considerin 
necessàries es difondran a través de la carte-
lleria bàsica que es penja a les porteries i/o 
dels fulletons que es considerin necessaris. La 
seu del districte, els centres cívics, els casals 
de barri, els mercats i els equipaments mu-
nicipals en general seran punts d’informació 
importants a l’hora de difondre les accions del 
Pla a través d’aquest tipus de suport.

- Altres formats. En funció de les necessitats 
comunicatives, es generaran eines específi-
ques. En són un exemple les unitats mòbils 
per informar sobre trobades o accions que 
cal difondre, ja que, per la seva fàcil mobilitat, 
permeten l’accés a tot el territori. Un altre 
exemple d’interès són les rutes exploratòries 
o temàtiques. També serà fonamental generar 
propostes que impliquin l’acció comunicativa 
veïnal, implicant les entitats i el veïnat en la 
generació del seu propi relat de barri, amb el 
suport del Pla de Barris.

_Relat	visual	del	Pla	de	Barris	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona

Per aconseguir una difusió d’impacte territo-
rial, el Pla de Barris aprofitarà totes les eines 
de comunicació que té a l’abast. Destaquen les 
següents:

- Web del Pla de Barris (www.pladebarris.
barcelona). És l’eina principal de comunica-
ció de totes les accions del Pla de Barris i el 
punt de referència per als veïns i les veïnes a 
l’hora de trobar informació sobre els seus bar-
ris. Mitjançant el web es garanteix la màxima 
transparència en l’ús de recursos públics. A 
més, permet una actualització constant de la 
informació i un seguiment de tot el programa, 
amb tots els indicadors.

- Xarxes socials. L’estratègia de comunicació 
també inclou les xarxes socials com a eina de 
difusió de les sessions de treball i de les jor-
nades participatives de cada barri. Segons 
el tipus d’activitat que calgui difondre, es 
treballarà amb les diverses xarxes amb les 
quals compta l’Ajuntament, com ara Twit-
ter i Facebook. L’etiqueta principal que farà 
servir l’Ajuntament per fer el seguiment del 
programa a les xarxes socials serà #Plade-
BarrisBCN. D’aquesta manera es vol accedir 
a la gent jove i aconseguir uns nivells de parti-
cipació més alts dels que hi ha actualment en 
aquest col·lectiu.
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