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1- CONTINGUT DEL PROJECTE
El Projecte d’intervenció integral dels 7 barris fronterers de la Serra
d’en Mena té com objectiu la renovació i rehabilitació dels barris de La
Pau, La Salut, Sant Joan i Sant Antoni de Llefià, del municipi de Badalona,
i el Fondo, Santa Rosa i Raval-Safareigs, de Santa Coloma de Gramenet.
(La delimitació de l’àrea urbana inclosa en el projecte i les seves
característiques bàsiques es desenvolupen en el capítol 2).
Són barris que, en el seu origen, constituïen la perifèria de la ciutat de
Barcelona i dels seus propis municipis. Es varen formar com extensions
suburbanes mal planificades, situades en les dues vessants de la carena
de la Serra d’en Mena, amb pendents molt importants que en alguns
trams de carrers superen el 20%, sense cap dotació d’equipaments i
serveis, i manca total de transport públic.
Els immigrants d’arreu de l’estat que s’instal·laran progressivament
entre els anys cinquanta i setanta del passat segle, varen tenir que
afrontar els resultats de l’ especulació urbanística pròpia d’aquells temps,
avalada pel deixar fer irresponsable de les administracions públiques.
Les reivindicacions dels veïns, les manifestacions i mobilitzacions per
aconseguir una qualitat urbana aleshores inexistent, no obtenen
resposta fins l’arribada dels primers ajuntaments democràtics. Són ells
els que recullen les seves propostes: Nous equipaments, accés al
transport públic, xarxes de serveis, atenció a les persones, participació
ciutadana,... un conjunt de polítiques que pretenen superar les
condicions inicials de marginació urbanística i socioeconòmica. Malgrat
tota aquesta acció, els dèficits socio-económics tornen a incrementar-se
en el darrer període amb la nova onada immigratória.
No obstant, es requereix un esforç de major dimensió per aconseguir
donar un tomb del tot significatiu a la vida d’aquests barris. Els
importants dèficits heretats, l’arribada, a partir de mitjans dels anys
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noranta, de nous fluxos d’immigrants procedents de tots els continents,
genera una vella-nova problemàtica.
(Un resum de la gènesi i evolució d’aquests barris es desenvolupa en el
capítol 3).
Per altra banda, l’arribada del metro, ni que sigui ara per ara amb
parades als límits dels set barris, en les zones a peu de carena, ha induït
un principi d’obertura d’aquesta àrea al conjunt de l’àmbit metropolità,
que implica dinàmiques de tot tipus: laborals, residencials, formatives,
d’oci, etc. A mig termini, l’arribada de la nova línia 9 del metro, amb
estacions a Santa Rosa, Sant Joan de Llefià i la Salut, incidirà encara més
significativament en aquest procés.
Front aquests fets, el “Projecte d’intervenció integral dels 7 barris de la
Serra d’en Mena”, iniciativa de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramenet, l’Ajuntament de Badalona i el Consell Comarcal del
Barcelonès, es proposa actuar decisivament en el procés de
transformació d’aquests barris que volen deixar de ser
perifèria per convertir-se en centre de les seves ciutats, en
centre de la ciutat metropolitana, tot programant actuacions
per a la millora de l’accessibilitat, la cohesió social, la qualitat
mediambiental i la dinamització socioeconòmica.
L’oportunitat del projecte en relació a la situació dels 7 barris inclosos
en l’àrea urbana queda reflectida en els quadres d’indicadors del capítol
4.
Pel que fa al seu contingut, el projecte connecta directament amb les
polítiques i els programes municipals i comarcals, i es recolza amb les
anàlisis que sobre la situació urbanística i socioeconòmica s’incorporen
en el capítol 5 d’aquest document.
És en el capítol 6 on es desenvolupen les actuacions programades tenint
com a punt de partida els següents eixos estratègics:
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•

Vertebrar els barris, i la seva connexió amb el Barcelonès Nord,
a partir de la línia de carena, el carrer de Circumval·lació,
mitjançà la seva reurbanització.

•

Millorar la xarxa viària amb obertura de carrers i la creació de
noves places.

•

Reconstruir, urbanitzar i millorar els trams superiors dels
carrers que accedeixen al carrer de Circumval·lació, amb la
supressió de barreres arquitectòniques, nova pavimentació,
ampliació de voreres, ordenació de la circulació de vehicles,
plantació d’arbres i millora de les xarxes de serveis.

•

Donar nou impuls als plans de convivència, cohesió social, xarxa
de valors, plans de desenvolupament comunitari, mediació social,
atenció i acollida als immigrants, programes de dona i família,
detecció de drogodependències, observatori d’exclusió social,
programes per a joves i ajuts dirigits a la gent gran. Generar
nous punts d’encontre per afavorir la relacions entre diferents
cultures.

•

Fomentar la participació ciutadana i proporcionar assessorament
i recursos a les entitats dels barris.

•

Actuar per aconseguir la eliminació dels infrahabitatges,
especialment presents en els passatges i els interiors d’illa.

•

Prendre mesures de sostenibilitat del desenvolupament urbà en
els espais i equipaments públics, com per exemple la instal·lació
d’enllumenat en els carrers amb estalvi energètic, instal.lacions
energètiques en equipaments i nous habitatges, minideixalleries i
aprofitament de l’aigua de l’aqüífer.

•

Dur a terme una campanya de rehabilitació encaminada
especialment al temes d’accés als habitatges i la seguretat dels
edificis : ascensors, escales, entrades als edificis, estats de runa,
cobertes i façanes deteriorades.

•

Rehabilitar, adequar a les noves necessitats i tecnologies, els
equipaments socials dels barris.
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2- DELIMITACIÓ DE L’ÀREA URBANA. CARACTERÍSTIQUES
L’àrea urbana objecte del Projecte d’Intervenció Integral correspon als
barris de la Serra d’en Mena. Aquest lloc geogràfic ha delimitat a través
de la seva carena els termes municipals de Badalona i Santa Coloma de
Gramenet. En la vessant sud-est de la serra (terme municipal de
Badalona) es troben els barris de Sant Antoni de Llefià, Sant Joan de
Llefià, La Salut i La Pau, i en la vessant nord-oest (terme municipal de
Santa Coloma de Gramenet), els barris de Safareigs i Raval, Santa Rosa i
El Fondo.
La població de l’àrea urbana és de 87.871 habitants, any 2003, i la seva
extensió de 203,14 hectàrees. Els quatre barris de Badalona sumen un
total de 51.138 persones i els de Santa Coloma de Gramenet 36.733.
Les superfícies respectives són de 112,11 ha i 91,03 ha.
Les densitats són de 456 habitants/ha, en el conjunt dels quatre barris
de Badalona, i de 404 habitants/ha la dels tres barris de Santa Coloma
de Gramenet. Ambdues magnituds, significativament per sobre de les
corresponents a les globals dels municipis: 101 i 165 habitants/ha
respectivament, 4,5 vegades més en el cas de Badalona i 2,5 a Santa
Coloma de Gramenet.
La població ha evolucionat d’ençà 1991 amb una tendència descendent
que afecta a tots els barris de l’àrea, produint-se, però, en els darrers
dos anys, el que sembla un punt d’inflexió generalitzat, com
conseqüència dels recents fluxos d’immigrants. Si s’observa la Taula
adjunta de Població, es pot comprovar com els set barris experimenten
un fort augment de població que, en el seu conjunt, suposa un
increment del 5%, una mitjana de 2,5% anual.
Comparant aquestes xifres amb les dels dos municipis, Badalona i Santa
Coloma de Gramenet aquests també experimenten un augment de
població en els darrers dos anys, el 4,18%, mitjana de 2,09% anual, en el
primer dels municipis, i de 2,67%, mitjana de 1,34% anual, en el segon
municipi.
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La població dels set barris s’allotja en un conjunt de 4.832 edificis,
34.197 habitatges, el que representa una mitjana de 7 habitatges per

POBLACIÓ I DENSITAT DELS BARRIS DE L’ÀREA
Municipi

Població

Barri

Superfície

Densitat

Ha

2003

edifici.

1991

1996

2001

2003

Sant Antoni de Llefià

16.638

16.005

14.530

14.901

38,57

386

Sant Joan de Llefià

15.944

14.788

13.468

13.904

28,05

496

deduir-ne l’escassa presència d’habitatges secundaris o segones

La Salut

18.692

17.078

16.282

17.421

35,73

488

residències, tant sols 338 habitatges. La proporció d’habitatges vacants

La Pau

5.117

4.911

4.402

4.912

9,76

503

és del 13,57%, força elevada.

56.391

52.782

48.682

51.138

112,11

456

El Fondo

17.860

17.191

14.263

15.033

27,48

547

Les característiques principals de la morfologia urbana d’aquesta àmplia

Santa Rosa

13.940

12.750

11.475

11.897

25,22

472

i complexa àrea urbanitzada són les següents:

Raval-Safareigs

10.625

10.087

9.246

9.803

38,33

256

Total 3 barris

42.425

40.028

34.984

36.733

91,03

404

Total área

98.816

92.810

83.666

87.871

203,14

433

s’inicia amb processos de parcel.lacions suburbanes (carrers

Total Badalona

218.725

210.987

205.836

214.440

2.220

97

estrets i parcel.les de front petit i llarga fondària) durant els anys

Total Santa Coloma de Gramenet

133.138

123.175

112.992

116.012

705,00

165

vint del segle passat, que encara configuren una part important

Badalona

Total 4 barris
Santa Coloma
de Gramenet

La Taula adjunta que proporciona aquesta informació també permet

•

en la vessant sud-est (municipi de Badalona), la formació urbana

dels barris, sobretot en els de La Salut i La Pau. Aquestes
formacions suburbanes, molt exteses en l’època a les ciutats

POBLACIÓ I DENSITAT DELS BARRIS DE L’ÀREA
Municipi

Barri

Nombre
d’edificis

catalanes, tenen en aquests cas especificitats pròpies per les

Habitatges familiars
Princip.

Secund.

Vacants

Altres

dificultats d’adaptació de la necessària regularitat dels traçats

Total

316

5,093

37

690

3

5,823

amb les dificultats topogràfiques derivades de la vessant de la

1,017

4,469

57

606

6

5,138

serra. A totes aquestes àrees s’hi accedia des de la carretera N-

La Salut

741

5,763

87

1,278

0

7,128

II de connexió entre Barcelona i Badalona.

La Pau

441

1,464

37

244

4

1,749

2,515

16,789

218

2,818

13

19,838

923

5,091

60

741

48

5,940

l’aplicació d’ordenances d’edificació molt densificadores va

607

4,021

44

495

72

4,632

provocar la substitució d’una part del teixit parcel.lari i

787

3,170

16

585

16

3,787

2,317

12,282

120

1,821

136

14,359

edificatori inicial per construccions de major alçada, fondària i

4,832

29,071

338

4,639

149

34,197

17,835

71,744

812

11,300

112

83,968

d’aquests sectors, procés del que n’han resultat unes densitats

7,097

39,429

734

5,405

173

45,741

molt elevades, entre 200 i 300 habitatges per hectàrea.

Badalona Sant Antoni de Llefià
Sant Joan de Llefià

Total 4 barris
Santa Coloma El Fondo
de Gramenet Santa Rosa
Raval-Safareigs
Total 3 barris
Total área
Total Badalona
Total Santa Coloma de Gramenet

•

en les dècades dels anys seixanta i setanta del segle passat,

densitat, alterant els precaris equilibris urbanístics inicials

•

aquestes formacions suburbanes van anar deixant peces de sòl
entre elles que no van ser ocupades fins als inicis dels anys
setanta, amb una sistemàtica construcció de grups d’habitatges,
edificis aïllats en alçada i fronts de blocs sobre algunes vies
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principals, com és el cas de l’avinguda Marques de Sant Mori a
POLÍGONS I GRUPS D’HABITATGE DELS BARRIS DE LA SALUT, SANT JOAN I
SANT ANTONI DE LLEFIÀ
Núm.
Denominació
Ref.

Carrers del perímetre

Promotor

Any final
d’obres

Llefià.
Nombre
habitatges

Superfície
mitjana

•

de Gramenet), l’ocupació inicial es produeix també en la dècada

POLÍGONS
1.

Verge de la Salut

2.

Verge Assumpta

3.

Sant Antoni

4.

Ibusa

5.

La Gallina Blanca

6.

Mançana XIII

7.

Av. St. Salvador – París

Av. Sant Salvador i lateral - París

8.

Carrer Guasch

c/ Guasch – París – Escorial

Av.Caritg-Hip.Làzaro-M.St.Morí
Salou-D.Trueta-MuntanyaEuropa
Muntanya-Rda.St.A.LlefiàAv.Amèrica-Ptge. Glòria-c/de la
Pau
Circumv.-Atlàntida-Dr.BassolsAv.Amèrica-St.Frederic
Av.Dr.Bassols-J.ValeraAv.M.St.Morí-Àfrica-MuntanyaAustràlia
J.Valera-Av.Àfrica-Ricard StraussOceania

P.M.V.B.*

1971

584

60

P.M.V.B.*

1970

212

64 m2

sud-est, seguint un model urbà amb presència abundant de la

P.M.V.B.*

1970

604

----

casa aïllada, de parcel.lacions de ciutat-jardí. Els traçats dels

IBUSA

1975

500

67 m2

PADRÓ

1971

768

63 m2

(carrers Pau Clarís i Sant Ernest i passatge de la Victória), es

1974

500

----

mantenen en la seva configuració inicial, amb amplades que

1975

304

75 m2

1976

256

75 m2

NORMA

1970

480

70 m2

per diverses vies: una, la concentració de l'edificació, alta

----

1977

240

90 m2

densitat

MARE
NOSTRUM
----

m2

dels anys vint del segle passat, però a diferència de l’altra vessant

EDIFICIS SINGULARS EN ALÇADA
9.
10.

“El rascacielos”
Av.St.Morí-Sr.Bassols-Austràlia
Edifici Avinguda Sant Salvador – Pl.Trafalgar-Av.St.SalvadorPlaça Trafalgar
Guasch-Av.Pius XII

carrers, més adaptats a la topografia uns, i amb forts desnivells
els altres transversals, fins i tot amb escales en alguns casos

oscil·len entre 6 i 8 metres.
•

12.

Edificis entre Dr. Bassol – Reus –
Dr.Bassols-Reus-Salou-M.St.Morí
Salou
Ibusa I - II
Dr. Bassols – Salou
Bloc Blasco

14.

Bloc triangle Plaça Trafalgar

17.
18.
19.
20.
21.

urbanització

ni

teixit de la caseta i l'hortet en autoconstrucció de cap de

IBUSA

1977

258

65 m2

setmana amb un habitatge perfectible segons les possibilitats

1973

76

85 m2

1978

112

----

Carretera Sta. Coloma entre Ctra. Sta. Coloma – Paris - Av.
PITARCH
París i Av. Sant Salvador
St. Salvador

TOTAL HABITATGES

sense

70 m2

econòmiques del propietari, que fa créixer el seu habitatge al
marge dels processos normals de construcció de ciutat.
•

1972

228

75 m2

però la substitució tipològica va ser masiva en el període de
màxim creixement dels anys seixanta i setanta, amb edificació
entre mitgeres i tancant perimetralment les illes. Tret d’alguns

ALTRES GRUPS D’HABITATGES
16.

construcció,

512

Pl.Trafalgar-Eivissa-TarragonaBLASCO
Pérez Galdós
Pl.Trafalgar-Pérez
Galdós---Eivissa-Ramiro de Maeztu

Ptge.M.de
Déu Pompeia
–
Tres Illes
Mallorca - Sèquia
Rbla.Solidaritat–L.de
VegaRambla Solidaritat
Ramiro
de
Maeztu-Cardenal
Vidal i Barraquer
J.Valera-Av.Àfrica-Parc Gran SolTres Torres
Àsia
Carretera de Sta. Coloma - Ctra. Sta. Coloma – Madrid Madrid – Escorial
Escorial
Carrer Escorial
Carrer Escorial
Avinguda Pius XII
Av. Pius XII - Guasch

modesta

1968

FRONT CARRETERA SANTA COLOMA
15.

i

VILLEGAS

FRONT PLAÇA TRAFALGAR
13.

l'accés econòmic a l'habitatge dels nous vinguts es va fer possible

equipaments a les perifèries urbanes, i l'altra reconvertint el

FRONT AVINGUDA MARQUES DE SANT MORI
11.

en la vessant nord-oest de la serra (municipi de Santa Coloma

casos en els grups d’habitatges més recents, així com en

GARCÍA

1973

136

----

DEL SOL

1976

201

80 m2

PRISMA

1975

90

67 m2

baixa,

----

1960

202

46 m2

evolucionades, o perquè les tècniques i materials de construcció

66
80

m2

edificacions entre mitgeres també recents en les trames
suburbanes, en general la qualitat de les construccions és molt

---NORMA

1962
1977

46
85 m2

ja

sigui

perquè

són

edificacions

autoconstruïdes

dels anys seixanta i setanta eren molt insuficients o inadequats.

6,409

(*) PMVB: Patronat Municipal de la Vivenda de Badalona
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•

com a conseqüència del procés de densificació exposat, les
condicions d’habitabilitat són poc favorables, en aspectes tals
com la manca de patis d’illa mínimament estructurats i patis
interiors de les edificacions residencials poc higiènics. En les
trames suburbanes sorgeixen amb posterioritat a la seva
formació inicial habitatges en passadissos o culs de sac, en unes
situacions que sovint han derivat en condicions d’habitabilitat
extremes, catalogables dins la categoria d’infrahabitatges.

•

també és remarcable la important presència d’edificis de 4 o més
plantes sense ascensor, sobretot en les edificacions en les
trames suburbanes en les dues vessants de la serra, així com
l’existència d’un parc important d’habitatges de dimensions
bastant reduïdes (menys de 50 m2), tant en les formacions
suburbanes com en alguns grups d’habitatges, sobretot els de la
primera època de principis dels seixanta.

•

finalment és remarcable el fet que, sent la Serra d’en Mena
l’element geogràfic determinant de l’àrea urbana, la via que es
situa en el carener (carrer Circunval·lació), ha tingut una funció
marginal en la seva configuració, constatable per les diverses
irregularitats en el seu traçat i seccions, i l’absència d’activitats
urbanes significatives.
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IMATGES ÀREA URBANA
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3 - GÈNESI I EVOLUCIÓ DELS BARRIS
La Serra d'en Mena s'estén entre els termes municipals de Badalona i
Santa Coloma de Gramenet. El creixement urbà d'ambdós municipis va
provocar que aquest espai, abans frontera natural entre els dos nuclis
urbans, s'hagi constituït en una zona geogràficament, sociològicament i
urbanísticament homogènia. L'actual configuració urbanística de la Serra
d'en Mena és el resultat d' un procés en el qual la topografia del
territori, d'una banda, i la manca de planificació i l'especulació del sòl
motivada per les fortes pressions demogràfiques que s'iniciaren als anys
cinquanta, d'altra, han estat variables clau per l'actual explicació dels
diferents espais que hom pot trobar als set barris que ara l'ocupen: la
Pau, la Salut i Llefià, a Badalona, i el Fondo, el Raval, Santa Rosa i
Safareigs a Santa Coloma.
Al llarg dels anys quaranta, les grans allaus migratòries encara no
arribaven a aquestes contrades i la seva població augmentava a un ritme
molt similar al d'abans de la guerra civil. En aquesta dècada, les ciutats
de Santa Coloma i Badalona no experimentaren grans canvis: fóra dels
respectius nuclis urbans, barraques i habitatges marginals escampats pel
territoris; els creixements demogràfics es traduïen en extensió
d'aquestes zones més precàries d'abans de la guerra, en la degradació
d’altres on, al costat de les "torretes" tradicionals apareixen ràpides
autoconstruccions, i en l'ocupació del sòl urbà intersticial i en la
densificació dels habitatges existents (rellogats).
Al llarg d'aquesta dècada, ocupats els barris perifèrics de Barcelona, la
immigració passa a instal·lar-se en la corona de pobles al seu voltant,
entre ells, Santa Coloma i Badalona. A partir del 1950, amb la
intensificació de l'arribada a Barcelona de població d'altres indrets de
l'Estat, la població dels dos municipis comença a créixer a un ritme molt
més ràpid i els problemes de l'habitatge s'acceleren.
Tant a una banda com a l'altra de la carena de la Serra d'en Mena, a la
progressiva colmatació de les urbanitzacions de la preguerra (la Salut), i
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dels desbordaments d'aquestes cap als terrenys més propers (Llefià; el
Fondo i La Pau; Santa Rosa), es succeeixen operacions de parcel.lació i
venda de terrenys amb poca formalitat legal i menys previsió pel que fa
a les més mínimes infrastructures urbanístiques.
A grans trets, i deixant al marge les variants de cadascuna d'aquestes
urbanitzacions marginals, d'aquestes coreas de la corona barcelonina, el
model de producció de ciutat en aquesta etapa es basava en la venda de
parcel·les a terminis, amb la signatura d'un document privat, que era
una "promesa de venda", en el qual el comprador s'obligava a fer-se
càrrec dels serveis d'aigua, electricitat, etc.; pagada l'entrada, el terreny
es podia ocupar i començar l'edificació que, la major part dels casos,
era autoconstrucció.
Aquest seria el model especulatiu propi d'aquest anys cinquanta: el
promotor era el propietari de les urbanitzacions o dels terrenys rústics,
el qual, sense cap mena d'inversió, multiplicava les rendes agrícoles que
fins el moment podia obtenir; el constructor era el mateix comprador, i
la seva família; la tipologia edificatòria, la casa entre mitgeres, de planta
baixa i pis. L'administració municipal, en aquest model, no apareix com
un actor ni molt menys destacat; ans al contrari.
En aquesta dècada, i a propòsit dels problemes que aquest model ja
deixava entreveure, hi apareixen nous instruments de planificació que
aniran orientant el creixement urbà a partir d'una nova forma de
construcció de la ciutat en relació a la qual apareixen nous actors i un
mecanisme molt més potent de generació de plusvàlues i d'acumulació
de capital. Aquests instruments són el Pla Comarcal de 1953, de caire
tècnic; la constitució de la comarca de Barcelona, de naturalesa
administrativa; i la Ley del Suelo de 1956, d'ordre legal.
En les dues dècades següents, dites del "desarrollismo" (1953-1974), les
ciutats creixeran a partir del desenvolupament de plans parcials, la
majoria de promoció privada. Ara, tot i que el model anterior continuà
funcionant als barris ja consolidats, amb la petita construcció i
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l'autoconstrucció, i encara avui hi queden barraques, amb el Pla
Comarcal del 1953 es posen en marxa mecanismes qualitativament
diferents de producció d'habitatge. En molts casos, i en relació als barris
de la Serra d'en Mena, els plans parcials es plantegen sobre territoris
que ja estaven ocupats en bona part per les urbanitzacions particulars
dels anys vint i, amb el pretext de connectar tots els teixits urbans,
reomplen els espais amb nova edificació, de tipus diferent: ara es
produeixen blocs aïllats entre espais oberts. Seria el cas, per exemple,
de bona part de Llefià.
El nou model posa en relació nous actors. La construcció de grans
blocs, molt sovint de grans blocs repetits (Gran Sol, La Gallina Blanca, o
Sant Joan de Llefià, Ibusa, a Badalona; Santa Rosa, a Santa Coloma),
requeria la intervenció de grans empreses promotores-constructores
que res tenien a veure amb les poques que hi treballaven al període
anterior. Ara, en aquesta fase dels grans negocis immobiliaris, amb un
mercat dominat per la demanda, les ajudes públiques i la falta de
control, es tracta d'empreses amb mitjans auxiliars propis, mètodes i
materials industrialitzats i recursos financers suficients, de mitjanes i
grans empreses que gaudiran de ràpids retorns de les inversions i fortes
acumulacions de capital.
És en aquesta fase quan l'Administració, tant estatal com local, apareix
com un actor de relleu pel volum de la promoció d'habitatge públic que
hi farà. A Badalona, per exemple, el Patronato Local de Viviendas de Renta
Limitada, va produir 1400 habitatges als barris de la Salut (any 1969,
Grup Verge de la Salut, El Hoyo, 584 habitatges) i de Sant Antoni de
Llefià (1969, Grup Verge Assumpta, 212; 1969, Sant Antoni, 604).
Des de finals dels anys setanta, les intervencions que van haver-hi en els
set barris de la Serra d'en Mena, com a d'altres ciutats metropolitanes
"afectades" per les realitats urbanes desenvolupades en els anys
precedents, es podrien emmarcar en allò que algú ha anomenat com a
"urbanisme d'urgència", un urbanisme que havia de fer front a dèficits
de sòl per equipaments i zones verdes, a problemes greus
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d'urbanització, especialment en matèria de clavegueram i vialitat, i a una
manca de disciplina generalitzada en l'execució d'obres particulars. En
aquest moment, les reformes urbanes no podien provenir de la
iniciativa privada, afectada com estava per la crisi econòmica i la
sobreproducció prèvia. Les úniques possibles van ser les promogudes
pel

sector

públic,

concentrat,

sobre

tot,

en

els

problemes

d'equipaments i d'urbanització.
Més proper en el temps és l' "urbanisme estructurant" que, des de finals
dels vuitanta i a partir de la nominació de Barcelona com a seu olímpica,
va reforçar la línia d'actuacions més puntuals amb intervencions de
major calat, amb realitzacions relacionades amb projectes que
implicaven transformacions més grans. Amb l'arranjament del sector de
la Plaça del Rellotge, al Fondo, o de les illes de cases al Passatge de Sant
Jordi, al Raval; amb la construcció del Parc del Motocross, a Santa Rosa,
i el Pont del Molinet sobre el Besòs, es continua redissenyant la ciutat
prèvia però ja no tant a cops de plans tancats sinó a partir de projectes
més oberts, que suposen, de fet, possibilitats per a eventuals
intervencions futures.
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4- QUADRES D’INDICADORS SANTA COLOMA DE GAMENET
Els indicadors que es presenten en les següents Taules s'han elaborat
seguint els criteris previstos en l'article 3.2 del Decret 369/2004 de 7
de setembre. Les estadístiques que ho han fet possible es refereixen al
conjunt de seccions censals que s'incorporen en el mapa adjunt, on
també es poden observar els límits dels set barris que compren l'àrea
urbana del projecte.
Alhora d'elaborar els indicadors, s'ha fet palès que l'especificitat de
l'àrea dels "7 barris fronterers de la serra d'en Mena", fa qüestionables
els dos indicadors referits al transport públic. Als barris hi arriben
diverses línies d'autobusos, i en els seus límits existeix una estació de
metro a Badalona i una altra a Santa Coloma de Gramenet. No obstant
aquest fet amaga les extraordinàries dificultats de molts veïns de les
zones altes de la carena per accedir-hi. Aquest és precisament un dels
problemes greus: l'accessibilitat d'una trama urbana amb fortes
pendents i mal connectada. En aquest sentit, les zones altes dels barris
haurien de tenir la puntuació màxima de 5 punts quan tenen la mínima.
Un altra problema dels indicadors és el que es deriva de l'indicador de
"dependència". Esquemàticament, els barris de l'àrea estan en una
situació dual. D'una banda tenim el que s'en podria denominar "població
autòctona", els pioners dels anys seixanta i setanta, actualment gent
gran, amb problemes de mobilitat i situacions de dependència, i per una
altra part tenim la població immigrant, els "nouvinguts", bàsicament gent
jove que ara per ara té poca interrelació amb la població històrica i per
tant participa poc (personal i econòmicament) en el suport que
requereix aquella població depenent. Per contra, aquesta dualitat queda
diluïda en les explotacions estadístiques, ocultant les reals situacions de
dependència.
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QUADRE D’INDICADORS DELS BARRIS DEL MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE GRAMANET
Indicadors
Valor cadastral

Processos de
% Edificis en mal estat i ruïnós / total edificis
regressió
urbanística i
(Edificis sense aigua corrent / total edificis)
dèficits
d'equipaments i % Edificis sense evacuació d'aigües residuals / total edificis
serveis
% Edificis de 4 plantes o més sense ascensor / total edificis de 4 plantes o més

Àrea / Barri

Municipi

82.8

100.0

Catalunya

Puntuació

Font

3.44

Ajuntament

6.52%

2.6%

3.92

Cens de població de 2001. IDESCAT/INE

0.22%

0.73%

0.00

Cens de població de 2001. IDESCAT/INE

0.43%

1.47%

0.00

Cens de població de 2001. IDESCAT/INE

76.69%

54.9%

5.00

Cens de població de 2001. IDESCAT/INE

12.36
Habitatges / hect (1)

Problemes
demogràfics

158

30

2.89

Idescat

Variació : [(pob.2003 - pob.1998) / pob.1998] x 100

3.16%

-1.76%

9.1%

2.46

Padró municipal continu de població

% Dependència global (padró 2003)

28.31%

28.57%

30.9%

0.00

Padró municipal continu de població

% Població estrangera extracomunitària/ total població

17.73%

11.22%

7.0%

5.00

Padró municipal continu de població

10.35

Problemes
econòmics,
socials o
ambientals

(Persones que reben pensions assistencials i no contributives / total població) x 100

1.83%

Taxa d'atur (% aturats / actius)

13.37%

Zones verdes previstes en el planejament general que no s'han executat

41.66%

% Població de més de 10 anys sense títol batxillerat o sense cicles de FP

76.71%

1.22%

1.00%

4.15

Idescat / ICASS

10.2%

3.17

Cens de població de 2001. IDESCAT/INE

2.08

Ajuntament

5.00

Cens de població de 2001. IDESCAT/INE

65.5%

14.40

Dèficits socials i
urbans
problemática de
desenvolupament local

Locals inactius (2)

33.95%

26.83%

Persones en risc d'exclusió social

24.92%

20.02%

24.0%

1.43

Cens de població de 2001. IDESCAT/INE

4.90

Ajuntament

Dèficit de transport públic:
•

Disposa de mitjans de trasport públic

Si

0.00

Ajuntament

•

Freqüència mitjana de pas en horari laboral < 30 min.

Si

2.50

Ajuntament

Dèficit de places d’aparcament
•

Disposa d’aparcaments públics

Si

0.00

Ajuntament

•

Menys del 50% dels habitatges disposen d’aparcament privat

Si

2.50

Ajuntament

Superfície dels barris : 9 ha.

11.33

(1) Nombre d'habitatges dels barris de Badalona: 14.360 (Font IDESCAT )
(2) Nombre total de locals de Santa Cooma de Gramenet: 5.281. Nombre total de locals inactius de Santa Coloma de Gramanet: 1.411 ( Font: IDESCAT )

48.45

Puntuació total

Pàgina 15

Projecte d’Intervenció Integral en els 7 Barris Fronterers de la Serra d’en Mena

QUADRE D’INDICADORS DELS TOTAL DE L’ÀREA
Indicadors
Valor cadastral

Processos de
% Edificis en mal estat i ruïnós / total edificis
regressió
urbanística i
(Edificis sense aigua corrent / total edificis)
dèficits
d'equipaments i % Edificis sense evacuació d'aigües residuals / total edificis
serveis
% Edificis de 4 plantes o més sense ascensor / total edificis de 4 plantes o més

Àrea / Barri

Municipi

81.3

100.0

Catalunya

Puntuació
3.74

6.44%

2.6%

3.84

0.35%

0.73%

0.00

0.39%

1.47%

0.00

65.2%

54.9%

5.00

Font
Ajuntaments
Cens de població de 2001. IDESCAT/INE
Cens de població de 2001. IDESCAT/INE
Cens de població de 2001. IDESCAT/INE
Cens de població de 2001. IDESCAT/INE

12.58
Habitatges / hect (1)

Problemes
demogràfics

Variació : [(pob.2003 - pob.1998) / pob.1998] x 100
% Dependència global (padró 2003)

168
1.46%

0.87%

32.08%

% Població estrangera extracomunitària/ total població

30

3.42

9.1%

0.30

30.9%

0.59

7.0%

5.00

Idescat
Padró municipal continu de població
Padró municipal continu de població
Padró municipal continu de població

9.31
(Persones que reben pensions assistencials i no contributives / total població) x 100

Problemes
econòmics,
socials o
ambientals

Taxa d'atur (% aturats / actius)
Zones verdes previstes en el planejament general que no s'han executat
% Població de més de 10 anys sense títol batxillerat o sense cicles de FP

1.80%

1.19%

13.94%

1.00%

4.00

10.2%

3.74

37.81%

1.89

78.11%

65.5%

5.00

Idescat / ICASS
Cens de població de 2001. IDESCAT/INE
Ajuntaments
Cens de població de 2001. IDESCAT/INE

14.63
Locals inactius (2)
Persones en risc d'exclusió social

Dèficits socials i
urbans
problemática de
desenvolupament local

37.22%

27.25%

23.19%

19.62

24.0%

1.98
3.57

Cens de població de 2001. IDESCAT/INE
Ajuntaments

Dèficit de transport públic:
•

Disposa de mitjans de trasport públic

•

Freqüència mitjana de pas en horari laboral < 30 min.

Si

0.00

No/Si

1.25

Si

0.00

Si

2.50

Ajuntaments
Ajuntaments

Dèficit de places d’aparcament
•

Disposa d’aparcaments públics

•

Menys del 50% dels habitatges disposen d’aparcament privat

Superfície dels 7 barris de l’àrea del projecte: 203 ha.

Ajuntaments
Ajuntments

9.30

(1) Nombre d'habitatges dels 7 barris de l’àrea del projecte: 34.197 ( Font IDESCAT )
(2) Nombre total de locals de de l’àrea del projecte: 14.194. Nombre total de locals inactius: 3.868 ( Font: IDESCAT )

45.82

Puntuació total
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QUADRE D’INDICADORS DE L’ESTAT DE L’EDIFICACIÓ DELS BARRIS DEL MUNICIPI DE
BADALONA
Indicadors
Processos de
regressió
urbanística i
dèficits
d'equipaments
i serveis

Valor cadastral
% Edificis en mal estat i ruïnós / total edificis
(Edificis sense aigua corrent / total edificis)
% edificis sense evacuació d'aigües residuals / total
edificis
% edificis de 4 plantes o més sense ascensor / total
edificis de 4 plantes o més

Total
Barris

Municipi

Catalunya

6.36%

2.6%

0.48%

0.73%

0.36%

1.47%

54.66%

54.9%

Indicadors
Processos de
regressió
urbanística i
dèficits
d'equipaments
i serveis

Valor cadastral
% Edificis en mal estat i ruïnós / total edificis

Municipi

DE

LA

SITUACIÓ

URBANÍSTICA

I

5.1 Anàlisi urbanística i medi ambiental
5.1.1 Anàlisi de l’estat actual de l’àrea urbana des de la
informació dels indicadors urbanístics
Valor cadastral
La posició urbana d’aquests barris, allunyats de les respectives

QUADRE D’INDICADORS DE L’ESTAT DE L’EDIFICACIÓ DELS BARRIS
DEL MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Total
Barris

5 - DESCRIPCIÓ
SOCIOECONÒMICA

centralitats dels municipis de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, i
la menor qualitat de les construccions, comporta una diferència a la
Catalunya

baixa del valor mitjà cadastral en relació al valor mitjà dels respectius

6.52%

2.6%

municipis, constatant-se també que en termes absoluts els valors entre
les dues vessants són molt similars.

(Edificis sense aigua corrent / total edificis)
% edificis sense evacuació d'aigües residuals / total
edificis

0.22%

0.73%

0.43%

1.47%

% edificis de 4 plantes o més sense ascensor / total
edificis de 4 plantes o més

76.69%

54.9%

Aquesta diferència és més acusada en el cas de Badalona al disposar
aquest municipi d’àrees urbanes amb major valor que el municipi de
Santa Coloma.
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Edificis en mal estat o ruïnós
El percentatge d’edificis en mal estat o ruïnós és del 6,44% en el conjunt
de l’àrea, el que suposa un total de 311 edificis en el conjunt dels barris,
sent lleugerament superior en la vessant de Santa Coloma en relació a
la de Badalona.
La distribució territorial d’aquests percentatge permet observar que
aquestes situacions es produeixen en les zones de formacions
suburbanes, i no afecten als grups d’habitatge més recents, sent
especialment remarcable l’extensiò del problema en els barris de
Safareig i Raval i en el barri de La Pau, on en totes les seccions censals
els percentatges estan per sobre la mitjana de Catalunya.
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Edificis sense aigua corrent i/o sense evaquació d’aigües
residuals
El nombre d’edificis sense aquestes instal.lacions bàsiques és reduït.
Només es situen per sobre la mitja de Catalunya algunes seccions
censals, en les zones més antigues de les formacions suburbanes, on
encara existeixen una part de les edificacions construïdes en l’origen
dels barris.
El problema d’aquestes instal.lacions no és la seva inexistència, sinó la
seva obsolescència tècnica i dels materials, atès que en la seva major
part tenen 30 o més anys d’antigüitat, el que requereix una acció
sistemàtica i continuada de foment de la renovació d’instal.lacions
generals de les edificacions.
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Edificis de 4 plantes o més sense ascensor
Les dificultats d’accessibilitat per persones de mobilitat reduïda no
només es produeix de manera general en els carrers i espais públics
com a conseqüència de la topografia de la Serra d’en Mena, sinó que
està present en l’interior d’una bona part de les edificacions per
absència d’ascensor en edificis de 4 o més plantes d’alçada.
Aquesta situació és generalitzada en les construccions entre mitgeres
dels anys seixanta i setanta, on no s’obligava ni tan sols a la reserva
d’espai per poder-lo ubicar algun dia, fent complicada actualment la
gestió i construcció per a la seva implantació. El nombre d’edificis sense
ascensors és de 1.418 en la totalitat de l’àmbit de la proposta, que
suposa el 65% del total d’edificis de 4 o més plantes. En els barris de La
Pau i El Fondo, aquest percentatge supera el 80%.
Lògicament aquest problema no es presenta en els grups d’edificis
d’habitatges dels anys setanta, tot i que es presenten casos on el
problema és el manteniment o la renovació de la instal.lació per part de
les comunitats de propietaris.
L’abast territorial del problema és generalitzat en les trames suburbanes,
cobrint la totalitat del territori de la vessant de Santa Coloma de
Gramenet i les zones de Badalona on la presència de blocs d’habitatges
és reduïda. No obstant, l’extensió d’aquesta tipologia de blocs en el cas
de Badalona fa que la mitja es situï lleugerament per sota la mitja
catalana, lo qual no significa que el problema no existeixi de forma
important en diverses àrees del territori.
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Densitat d’habitatges (habitatges per hectàrea)
El fort procés densificador de les trames suburbanes en la vessant sudest i de les parcel.lacions de ciutat-jardí en la vessant nord-oest produït
en els anys seixanta i fins a mitjans del setanta, i les densitats elevades
dels grups d’habitatge, fa que la totalitat de les seccions censals de l’àrea
estiguin per sobre els 30 habitatges/hectàrea de la mitjana de Catalunya.
I molt per sobre, perquè tret d’aquelles seccions que incorporen alguns
espais grans sense vivendes, la majoria tenen unes densitats superiors
als 200 habitatges/hectàrea i fins i tot en alguns casos a 300
habitatges/hectàrea, és a dir, 10 vegades per sobre la mitjana. Aquesta
característica de barris molt densos obliga a una acció continuada de
creació i millora d’espais públics, equipaments i renovació dels carrers
per posar-los en la mesura del possible al servei dels residents i de les
activitats.
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QUADRE D’INDICADORS DE LA SITUACIÓ MEDIAMBIENTAL DELS BARRIS
DEL MUNICIPI DE BADALONA
Indicadors
Zones verdes previstes en el planejament general que no
s’han executat

Total Barris

Municipi

Catalunya

Zones verdes previstes en el planejament que no s’han
executat
En les dues vessants de la Serra d’en Mena, més d’una tercera part de
les zones verdes i espais lliures establerts pel Pla General Metropolità

33.36%

de 1976 i pels desenvolupaments posteriors, està pendent d’execució i
posada a disposició dels veïns dels barris densos on estan localitzades.

QUADRE D’INDICADORS DE LA SITUACIÓ MEDIAMBIENTAL DELS BARRIS
DEL MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Indicadors
Zones verdes previstes en el planejament general que no
s’han executat

Total Barris
41.66%

Municipi

Catalunya

És en la vessant nord-oest on hi ha una proporció encara més alta
(41,66%) pendent d’execució.
Una altra aspecte que es planteja en aquests barris és la necessitat de
reformar algunes de les zones verdes existents, un cop constatades
algunes mancances després d’un temps ampli de funcionament, sobretot
les relacionades amb l’accessibilitat d’aquests espais i el seu control
social i seguretat.
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Dèficits de transport públic
L’arribada de la línia 1 del metro al barri de El Fondo a Santa Coloma
de Gramenet va suposar el primer pas per a una incorporació plena
d’aquest sector al sistema de mobilitat metropolitana més important,
que es veurà reforçat de forma molt àmplia amb l’arribada de la línia 9
en construcció.
Pel que fa a la xarxa d’autobusos, la xarxa viària i la topografia
condiciona molt el seu funcionament. La part pitjor servida és la vessant
nord-oest, on la freqüència de pas és superior als 30 minuts en dies
laborables.
Però el problema més important és les dificultats per als vianants
d’accés als punts de la xarxa, especialment al metro, donades les
característiques topogràfiques dels carrers, amb forts pendents
especialment en les parts més properes a la carena (carrer
Circumval·lació).
Així mateix, una opció com la del bus de barri, amb vehicles més petits i
recorreguts més interiors, milloraria les condicions d’accessibilitat, i les
interrelacions entre els diversos barris, més enllà de les delimitacions
municipals.
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Dèficit de places d’aparcaments

QUADRE D’INDICADORS DEL MUNICIPI DE BADALONA
Indicadors
Dèficit de transport públic
Dèficits urbans i Disposa de mitjans de transport públics
Freqüència mitjana de pas horari laboral > 30 min.?
de
desenvolupament Dèficit de places d’aparcament:
local
Disposa d’aparcaments públics?
Menys del 50% dels habitatges disposa d’aparcament privat?

Àrea / Barri
Sí
No
Sí
Sí

El problema de l’aparcament de vehicles té dues dimensions. Per una
part, per l’època de construcció dels edificis d’habitatges més densos, la
no previsió d’aparcaments de vehicles en els propis edificis,
principalment en plantes soterranis, qüestió obligada des del Pla
General Metropolità de 1976. Per tant, el parc de vehicles de l’àrea, que
té un increment equivalent al creixement general, ha de resoldre
majoritàriament l’aparcament en el carrer i en espais no utilitzats, siguin

QUADRE D’INDICADORS DE L MUNICIPI DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Indicadors
Dèficit de transport públic
Dèficits urbans i Disposa de mitjans de transport públics
Freqüència mitjana de pas horari laboral > 30 min.?
de
desenvolupament Dèficit de places d’aparcament:
local
Disposa d’aparcaments públics?
Menys del 50% dels habitatges disposa d’aparcament privat?

Àrea / Barri

públics o privats, en el cas de les formacions suburbanes, i en l’espai
lliure entre els blocs d’habitatges, on s’han plantejat alguns intents de

Sí
Sí
Sí
Sí

construcció d’aparcaments per part dels propis veïns.
Per una altra part, la presència dels cotxes en unes trames de carrers
estrets condiciona la mobilitat dels vianants i també les millores que es
podrien anar extenent a partir de les ja realitzades, el que porta a
considerar com estratègica, des d’aquest punt de vista, qualsevol
actuació de renovació que es plantegi.
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5.1.2 Analisi del Pla General Metropolità
El Pla General Metropolità (PGM) vigent des de 1976 és la figura de
planejament general que ordena actualment aquests barris.
En relació a la xarxa viària, el Pla estableix un sistema de vies bàsiques
que envolten les vessants de la Serra d’en Mena, amb vies de
característiques diverses en els seus diversos trams, reconeixent també
el paper de via bàsica del carrer Circumval·lació, no obstant sense
tancar el conjunt de la carena fins la plaça Salvador Dalí a través de
l’avinguda del Cardenal Vidal i Barraquer.
És a dir, el PGM considera la major part de la vialitat en les dues
vessants de la serra com a vialitat local, excepte alguns dels carrers
situats en els barris de La Salut i La Pau en la part nord, i dels barris de
Raval i Safareig en la vessant sud, sobre el riu Besòs. I és en relació a
aquesta vialitat local on s’han anat produint i es plantegen actualment la
major part de les actuacions de millora i vertebració de la mobilitat.
El PGM frena el procés intens d’ocupació dels buits en l’etapa
immediatament anterior a la seva vigència qualificant d’espais lliures,
zones verdes i equipaments la major part dels sòls disponibles en aquell
moment, per tal de fer possible la requalificació i millora dels barris.
Algunes

d’aquestes

reserves

han

tingut

posteriorment

un

desenvolupament més precís a través de diverses figures de
planejament derivat, i en alguns casos, com a modificació puntual del
propi PGM. En relació a les zones verdes, queda encara més d’un terç
de la superfície pendent d’execució.
En relació a les zones edificables, el PGM reconeix les volumetries dels
grups d’habitatges, i pel que fa a les trames residencials, majoritàriament
qualificades de zona 13b, en densificació urbana semi-intensiva , a través
de la Normativa Urbanística recondueix els processos de densificació
desbocada de l’etapa anterior, estableix paràmetres que milloren les
condicions d’habitabilitat dels habitatges i introdueix l’obligatorietat de
resoldre el tema de l’aparcament.
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5.2 Anàlisi Socioeconòmica
POBLACIÓ I DENSITAT DELS BARRIS DE L’ÀREA
Municipi

Barri

Població

5.2.1 Introducció
Superfície

Densitat

Ha

2003

1991

1996

2001

2003

Sant Antoni de Llefià

16.638

16.005

14.530

14.901

38,57

386

Sant Joan de Llefià

15.944

14.788

13.468

13.904

28,05

496

La Salut

18.692

17.078

16.282

17.421

35,73

488

La Pau

5.117

4.911

4.402

4.912

9,76

503

56.391

52.782

48.682

51.138

112,11

456

El Fondo

17.860

17.191

14.263

15.033

27,48

547

Santa Rosa

13.940

12.750

11.475

11.897

25,22

472

Raval-Safareigs

10.625

10.087

9.246

9.803

38,33

256

Total 3 barris

42.425

40.028

34.984

36.733

91,03

404

Total área

98.816

92.810

83.666

87.871

203,14

433

Total Badalona

218.725

210.987

205.836

214.440

2.220

97

Total Santa Coloma de Gramenet

133.138

123.175

112.992

116.012

705,00

165

Badalona

Total 4 barris
Santa Coloma
de Gramenet

Població relativa dels 7 barris de la Serra d'en Mena
respecte als dos municipis
70
60

65%

40

27%

Establirem alguns factors socials i econòmics que donin les claus per a
l’intervenció i la cohesió social dels 7 barris.
Com ja hem dit, a banda de l’anàlisi de les dades estadístiques, hem
volgut copsar l’opinió dels veïns del barri, així doncs la nostres
propostes, enteses com un primer pas en un estudi més ampli, es
deriven de l’escolta activa de diferents actors i també agents socials del
barri.

de les que són disponibles ens facilitarà el donar una imatge aproximada
a la realitat social dels 7 barris.

35%

20

Es tracta d’un àrea urbana densament poblada amb 87.871 hab. situada
en un territori supramunicipal que cobreix ambdues vessats de la
carena. En els barris Fondo, El Raval i Santa Rosa (Santa Coloma de
Gramenet) hi ha 36.733habitants i en els barris La Pau , La Salut, Sant
Joan de Llefià i Sant Antoni de LLefià (Badalona) hi són 51.138 hab.

Som conscients de les limitacions d’aquest informe, la dificultat
d’accedir a les dades dificulta una major precisió. Malgrat això l’anàlisi

50

30

Aquest apartat te dues vessants, d’una banda consta d’una primera visió
de la realitat dels 7 sets barris de la Serra d’en Mena segons les fonts
estadístiques de població, però`també tractarem de donar una visió
més qualitativa de la zona a partir de l’observació directa sobre el
terreny i les entrevistes a diferents actors socials de la realitat de la
comunitat.

10
0

Població relativa per barris respecte a la ZONA

TOTAL 7
BARRIS
SERRA D'EN
MENA

C1
TOTAL
BADALONA

TOTAL
SANTA
COLOMA DE
GRAMENET

RavalSafareigs
11%

Sant Antoni de
Llefià
17%

Santa Rosa
14%
Sant Joan de
Llefià
16%

El Fondo
17%
La Pau
6%

La Salut
19%
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5.2.2 Descripció sociodemogràfica
Evolució de la població
Com ja s’ha dit la població objecte d’estudi correspon a una zona
densament poblada. En general podem dir que la majoria de barris han
incrementat el nombre d’habitants, tanmateix la taxa de creixement
estaria per sota mitja catalana del 9.1%.
Aquest increment és distribueix per tots els barris especialment els
barris de La Salut i Fondo, però també Sant Joan de Llefià i Raval
Safaretjos.
A la Salut i Fondo trobem zones que superen notablement el 9.1%, com
és en La Salut Baixa i Fondo Alt (20,62% i 31,07% respectivament). A la
Salut Alta i Fondo Baix també hi ha dues zones per damunt de la
mitjana de Catalunya (14,03% i 12,28).
La densitat de la població
Malgrat el que hem dit, si analitzem la taula de densitats de Catalunya,
de la comarca del Barcelonés i del dos municipis, podem afirmar que les
densitats estan molt per damunt de qualsevol de les mitjanes, ja que els
Evolució relativa de la població dels 7 barris de la Serra d'en Mena

barris de la Serra d’en Mena oscil·len entre 24.120 hab/km2 (RavalSafaretjos) i 51.910 hab/km2 (Fondo).

105
100
1991

1996

2001

95

2003

Indicadors geogràfics.Superfície,densitat de població (.2003).
Catalunya
Barcelonés
Badalona
Santa Coloma Gramenet

90
85

Superficie (km2) Densitat (hab2003/km2)
31,895.30
144.72
210.19
15,149.60
21.17
10,129.43
6.99
16,596.85

Font: Idescat, 2004

80
75
Sant Antoni de Llefià

Sant Joan de Llefià

La Salut

La Pau

Total 4 barris

El Fondo

Santa Rosa

Raval-Safareigs

Total 3 barris

TOTAL ÀREA

TOTAL BADALONA

Pàgina 27

Projecte d’Intervenció Integral en els 7 Barris Fronterers de la Serra d’en Mena
La dependència demogràfica i la distribució d’edats
L’índex de dependència demogràfica és molt semblant respecte a la
mitjana de Catalunya (30,9%). Tres seccions es situen per sobre aquest
valor, una situada en La Salut (en “El Hoyo”), altre correspon a part de
la Salut Baixa i un altre secció a la Ronda de Sant Antoni de Llefià.
Caldria una explicació sobre la relativa poca dependència. Això està
molt lligat a la arribada els últims anys de població extracomunitària en
edat de població activa. La qual cosa ens ha fet pensar que si be d’una
banda l’efecte és positiu, de cara a l’anàlisi de necessitats de la zona
podria desvirtuar la realitat. Faltaria saber quanta població autòctona
ha envellit al barri i hi ha romàs. Però l’informació obtinguda a través de
les entrevistes a actors socials del barri donen d’impressió que molta de
la població autòctona ha marxat. La població gran te moltes dificultats
per viure el barri, les dificultats de mobilitat i la manca d’espais públics i
privats de sociabilitat apropiada és notable.
Dependència global % s/ població
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Si analitzem la piràmide d’edats dels 4 barris de Santa Coloma

1

en

podem apreciar el factor comentat, es a dir, el rejoveniment de la
població, i alhora altre factor propi de les poblacions nouvingudes; una
certa masculinització de la població. La part alta de piràmide segueix els
patrons habituals dels últims anys, sent la població femenina dominant.
Una diferència remarcable és l’important amplitud de la base.
95 i més
de 90 a 95 anys
de 85 a 90 anys
de 80 a 85 anys
de 75 a 8'0 anys
de 70 a 75 anys
de 65 a 7'0 anys
de 60 a 65 anys
de 55 a 6'0 anys
de 50 a 55 anys
de 45 a 5'0 anys
de 40 a 45 anys
de 35 a 4'0 anys
de 30 a 35 anys
de 25 a 3'0 anys
de 20 a 25 anys
de 15 a 2'0 anys
de 10 a 15 anys
de 5 a 1'0 anys
Menys de 5 anys

Els barris de Santa Coloma

t

-250 -225 -200 -1750 -150 -125 -100 -750 -500 -250
0
0
0
0
0
0

0

Homes

250

500

Dones

750 1000 1250 1500 1750

200
0

Font: Padro 2003. Elaboració pròpia

Santa Coloma

Fo nt: Diba 2003

1

No ens ha estat possible aconseguir l’informació pels barris de Badalona
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Alguns riscs sobre l’exclusió social als 7 barris de la Serra d’en
Mena
Els factors més rellevants de risc d’exclusió de la població són: la salut,
l’educació,

l’habitatge,

l’atur,

i

l’al·luvió

de

nous

veïns

amb

característiques diferents de la població autòctona i d’una diversitat
molt alta.
Les dificultats que té una societat a l’hora d’absorbir un gran nombre de
nou veïns, pot ser sobrepassada per aquesta realitat, i es pot convertitr
en la base per generar processos d’exclusió, marginació i conflictivitat
que depassin el recursos dels que es disposa. Tot això afegit als ja
endèmics de la zona. La qual cosa infereix la necessitat d’adoptar
mesures per evitar una situació que no tingui cap sortida.
1. La situació de l’habitatge i l’exclusió social

L’habitatge és també un important indicador d’exclusió, podem veure
en el quadre d’indicadors que la situació és de mancances rellevants.
L’habitatge és important per la convivència en general, però també per
higiene i el bon desenvolupament dels infants.
El nombre d’edificis amb 4 i més plantes sense ascensor és superior per
molt a la mitjana de Catalunya. Dins d’un escenari on conflueixen
moltes altres característiques, això agreuja, sobretot la situació de
població gran i el de les persones amb dificultats de mobilitat, la seva
qualitat de vida. Juntament a les grans pendents pròpies del territori la
manca d’ascensors als edificis, dona peu a que una població important
del barri, poc a poc, vagi quedant reclosa a les parets del seu domicili,
sense oportunitats per desenvolupar una sociabilitat saludable.
El mapa d’indicadors ja comentat en altre apartat d’aquest informe, és
prou explicatiu Tots els barris de la zona de Santa Coloma estan per
sobre del 54,9% de Catalunya, i també la majoria de la part de Badalona.
Destaquen especialment gairebé tota La Pau i Fondo alt amb valors
entre 80% i 93%. Aquesta forquilla es reprodueix en força seccions dels
altres barris (Santa Rosa, Raval-Safareitjos, La Salut, Sant Joan de Llefià)
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2. La població aturada i els risc d’exclusió social

Aquest indicador conjuntament amb el d’educació és un dels factors
més importants que posen en perill nivells d’una convivència i una
qualitat de vida digna.
Una mirada al mapa de taxa d’atur de la zona reflexa immediatament
una realitat homogènia d’uns alts nivells d’atur. La gran majoria per
sobre del 10,2% de Catalunya. És difícil senyalar alguna zona en especial,
en tots els barris trobem zones que gairebé dupliquen la mitjana
catalana.
En ocasions en el discurs dels entrevistats ha sorgit la immigració com
una problemàtica que afavoreix l’atur dels autòctons. Aquest mapa no
reforça aquesta opinió, doncs com ja veurem en el comentari dels
indicadors sobre població extracomunitaria, la població que més ha
crescut és vinguda d’altres països no comunitaris. Les dades
estadístiques no rebleixen el volum real que representen, però tot i així,
la seva presència en les dades és molt significativa, i tenint en compta
que es tracta de població en edat de treballar la situació laboral hauria
de reflectir-se d’altre forma. És cert que pot haver molta economia
submergida, i també molts empresaris autòctons que no facin
contractes de treball. En ambdós situacions requereix una actuació més
clara per part dels organismes adients.
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3. El nivell d’instrucció i el risc d’exclusió sociolaboral

Les dades d’aquests barris referents al nivell d’instrucció i a l’atur
reflecteixen una situació força greu. Un baix nivell d’instrucció hipoteca
una societat, tant pel que respecta a l’inserció

laboral, com al

desenvolupament de les capacitats per adaptar-se a un món que canvia
constantment i gran velocitat. Totes les indicacions actuals per
l’educació de d’infància i la joventut posen èmfasi en una formació molt
flexible, i sobretot afavorir el desenvolupament de les aptituds
necessàries per a poder fer els canvis professionals acords a un mercat
laboral inestable i sense una trajectòria de futur clarament marcada.
D’altra banda aquest indicador tampoc ens diu gaire cosa de la població
escolar i quines són les seves necessitats. Hem apreciat que donat que
és un territori on hi ha molta població nova comença a veure’s el
fenomen de concentració de població infantil segons la nacionalitat. La
concentració d’infants de nacionalitats estrangeres sense contacte a la
població infantil prediu un futur on la convivència es farà més difícil.
Aquest problema ha estat molt destacat en les informacions de la
nostra prospecció més qualitativa.
Si analitzem el mapa veurem que, en la totalitat dels barris i les seves
seccions censals, la població de més de 10 anys sense títol de Batxillerat
o sense cicles de FP està per sobre de la mitjana catalana. Si a aquesta
dada li afegim que la població gran en termes relatius (factor de la
immigració) pot ser més baixa en altres indrets podem afirmar que la
realitat podria ser més greu. Estaríem parlant d’una població rejovenida
i amb molt baixos nivells d’instrucció, i per tant dibuixa un futur molt
preocupant.
Del mapa caldria destacar una zona en especial, tal vegada quedaria una
zona més definida, que supera el 80% front el 65,5% de Catalunya,
estaria delimitada en els La Salut alta, La Pau, Fondo Baix i Sant Joan de
Llefià.
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4. Una vella i nova realitat: els nouvinguts

A Santa Coloma de Gramenet i a Badalona, els percentatges de
població estrangera extracomunitària en el total de la població (11'2% i
8'00% respectivament) són superiors al que correspon al conjunt de
Catalunya (7'0%).
Comparats amb aquests, i deixant de banda el fet que de ben segur hi
haurà un important nombre de persones no registrades als ajuntaments
respectius, els percentatges oficials de població extracomunitària als
barris de la Serra d'en Mena permeten afirmar que continuen sent
barris d'immigració. A la major part de les seccions censals que els
integren (56 de 77), la proporció d'estrangers extracomunitaris és
superior a la mitjana catalana.
Dit això, però, cal fer alguna precisió en relació a la desigual distribució
que, dintre de l'àrea, presenta aquesta taxa. Com gràficament mostra el
mapa, en els barris colomencs hi ha una major concentració de població
extracomunitària immigrada que als badalonins. Respecte de la població
total al municipi, a Raval-Safareigos, Santa Rosa i el Fondo resideixen
més estrangers extracomunitaris que a La Pau, La Salut i Llefià. En els
primers, només a quatre seccions el percentatge està per sota de la
mitjana catalana; al Raval, a totes les seccions hi ha més del 9'00% de
població extracomunitària. A l'altra banda de la carena, els de Llefiá,
Sant Antoni i Sant Joan, són els barris on la presència d'aquesta
immigració és menor.
Els percentatges més elevats els trobem a la part més alta de la Serra
d'en Mena, en un grup de seccions censals centrades en el límit
administratiu entre els dos municipis on coincideixen el Fondo, de Santa
Coloma, i La Pau i Sant Joan de Llefià, de Badalona. Aquí hi ha 6
seccions on més de la cinquena part de la població total és
extracomunitària. On conflueixen els carrers Calderón de la Barca i Pau
Piferrer (La Salut), Juan Valera (Sant Joan de Llefià), i Rellotge (El
Fondo), amb el carrer Circumval·lació, l'eix viari que articularia tota
l'àrea, trobem concentracions de fins al 36'25%.
Pàgina 33

Projecte d’Intervenció Integral en els 7 Barris Fronterers de la Serra d’en Mena
Aquests ordres de magnitud de les xifres estarien en sintonia amb el
discurs dels agents entrevistats fins ara, un discurs en el què les
al·lusions a la immigració són una constant. En general, les persones
entrevistades, totes considerades autòctones, han fet referència a una
experiència problemàtica de la immigració, a la que es relaciona amb la
degradació d'aquests espais urbans, amb la inseguretat ciutadana i, en un
sentit ampli, amb la pèrdua d'oportunitats de tot ordre. Hi ha hagut,
d’altre banda, alguna referència al fet que aquest nou component
poblacional, rellevant des de mitjans dels anys noranta, suposa una
renovació dels veïnatges més envellits: els nous veïns serien, des
d’aquesta perspectiva, el futur d’aquests barris.
5. La població en risc d’exclusió social.

Si als indicadors que acabem d’analitzar (taxa d’atur, nombre d’edificis
de 4 plantes i més sense ascensor, nivell d’instrucció i percentatge de
població estrangera extracomunitària) li afegim altres indicadors
analitzats des de l’àrea de Serveis Personals dels dos Ajuntaments
(població gran que viu sola, població que pateix algun tipus d’addicció,
dones maltractades o que encapçalen llars monoparentals, joves amb
trastorns psicològics, persones immigrades sense permís de treball...)
tenim un 19,23% i un 20,58 % de població en risc d’exclusió en els
municipis de Badalona i Santa Coloma de Gramenet respectivament.
Aquest indicador augmenta considerablement quan fem referència
únicament als barris estudiats, en aquest sentit els barris de Badalona
(La Pau, La Salut, Sant Antoni de Llefià i Sant Joan de Llefià) tenen un
21,75% de població en risc d’exclusió social, mentre que en els barris
de Santa Coloma (El Fondo, El Raval i Santa Rosa) la població en risc és
del 24,92%, proporcions força més elevades que les del conjunt del
municipi. Aquestes indicadors reflecteixen que un important nombre de
població que viu en aquests barris està en perill d’entrar en un procés
de marginació.

Pàgina 34

Projecte d’Intervenció Integral en els 7 Barris Fronterers de la Serra d’en Mena

5.2.3 Associacionisme i participació ciutadana
Abans de tot s’ha de subratllar, en referència al tema que ens acupa
dins aquest punt, que la informació que s’exposarà es basa en l’obtenció
de dades mitjançant el treball de camp, la recerca bibliogràfica i,
principalment, amb la realització d’entrevistes a quasi la totalitat
d’associacions de veïns que existeixen a l’àrea d’estudi2.
El desenvolupament de l’associacionisme, en les últimes dècades, ha
comportat una segmentació del moviment associatiu i la seva
especialització en col·lectius o activitats concretes, com per exemple
les associacions de dones, de joves, gent gran, organitzacions segons
nacionalitats d’origen, plataformes ciutadanes, etc. Entenem que en el
moment que es presenta aquest informe és refleix d’una imatge parcial
de l’associacionisme als 7 barris de la Serra d’en Mena, que serà
definitiu amb la consulta i participació de la resta d’associacions per a la
conclusió de l’estudi més ampli que estem realitzant.
No obstant, fixant-nos en la trajectòria històrica d’aquests barris, el pes
que han tingut aquest tipus d’associacions en la construcció del que són
avui en dia, la identificació encara de gran part de la població de l’àrea
amb aquest tipus d’associacionisme , i que en molts casos les
Associacions de Veïns continuen aglutinant un volum important dels
projectes ciutadans a la zona, s’ha incidit com a part fonamental a la
hora de extraure informació sobre moviment associatiu i sobre la
realitat dels barris.
Estat actual de l’associacionisme veïnal
Els barris en estudi presenten, grosso modo, dos tipus de situacions en
les que es troben les Associacions de Veïns: per una banda existeixen
associacions que han perdut la seva potencialitat dinamitzadora i
organitzativa, carents de projectes propis i poc representatives . Serien
aquelles que, d’alguna manera s’han quedat absoletes, per manca de
renovació de discursos, de procediments i de personal.
2

També s’han efectuat entrevistes a Dones en Moviment i a veïns a títol personal
prou conèixedors del seu barri
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D’altra banda trobem associacions, que tot i tenint en compte el declivi
general d’aquest tipus d’entitats i els procés d’individualització de la
societat actual, guarden prou força en la seva capacitat per incidir en
processos i projectes de transformació dels barris i, inclús, en molts
casos, han aconseguit impulsar, des de la mateixa entitat, projectes
propis per a la millora del seu barri i també han establert vincles amb
diferents Associacions de Veïns i altres tipus d’associacions.
És cert, però, que normalment es tracta de associacions amb discurssos
molt polititzats, amb una manca de innovació en la seva estratègia i en
l’establiment dels tipus d’objectius, però possiblement en molts casos, si
es

faciliten els impulsos adequats per obrir-les a processos de

renovació i autocrítica, poden arribar a ser un dels factors clau en la
regeneració de barris i en el foment de la participació veïnal. No
oblidem que la identificació de la ciutadania amb els resultats de les
possibles intervencions, passa necessàriament per la seva implicació
activa en les actuacions que s’hi duran a terme i l’enfortiment de les
formes organitzatives als barris suposa un impuls important en les
estratègies d’intervenció, ja que ajuda a estructurar i compaginar
diferents interessos, establint, també un diàleg que ajudi a consolidar la
correspondència entre les necessitats dels veïns i els objectius fixats.
La majoria de Associacions de Veïns de l’àrea d’estudi es troben en
l’última situació descrita, és a dir, guareden encara certa capacitat
d’incidència sobre l’àrea, però s’ha d’anotar que els barris de Santa
Coloma estan en clara desventatge pel que fa a la existència de
Associacions de Veïns més emprenedores.
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Què els preocupa?
A continuació s’exposen aquelles problemàtiques que han estat
reiterants i coincidents com a temes de preocupació

a totes les

Associacions de Veïns entrevistades, inclús, també, a les reunions amb
altres tipus d’associacions i amb veïns a títol personal:
•

Immigració: La immigració és sovint el tema de rerafons en la
enumeració de problemes que afecten als barris. Explícita o
implícitament la preocupació del desconeixement cap a “l’altre”
ha estat present en gran part dels discursos elaborats ja que ha
desembocat en l’enumeració de múltiples problemàtiques -de fet
de la majoria- directe o indirectament relacionades. Es
destaquen: concentració de famílies a un mateix habitatge (amb
tots

els

problemes

que

se’n

deriven

d’aquesta

forma

d’assentament), degradació del parc d’habitatges, aument de
sensació d’inseguretat, aument de les activitats delictives,
existència de màfies, competència pels recussos, temor de la
transformació de l’àrea en una zona-ghetto.
Dos fragments d’entrevistes realitzades, la primera a una
associació de Santa Coloma y la segona a una de Badalona:
“Es que vienen ( les persones immigrants) a los barrios más
deteriorados, a las viviendas viejas, en un piso se ponen 3 ó
familias, le amargan la vida a la comunidad y se tienen que ir la
mayoría de personas, hay muchos problemas (...) Debido a todo
esto que ha venido, esa sensación de miedo la tenemos todos”
“(...) se está convirtiendo en un ghetto (el barrio), cada vez tiene
mayor número de inmigración, pero el factor inmigración, guste
o no guste y más allá del tema racista, está influyendo de forma
muy negativa...”
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•

Seguretat ciutadana: La preocupació per la manca de seguretat
ciutadana passa principalment per la queixa en la falta d’efectius
policials i en les estratègies de vigilància dels mateixos . S’han
subratllar com a especials punts preocupants els parcs i les
zones verdes de l’àrea.

•

Urbanisme: Principalemnt s’han destacat les exsitència de
problemàtiques per la manca de manteniment d’habitatges i els
espais públics de sociabilització, també l’existència de múltiples
bosses d’ifrahabitatge ( sobre tot a les parts dels barris més
pròximes a la carena). Aquesta problemàtica, sovint, també ha
estat citada com a desencadenant de molts altres problemes
socials, com ara, que la degradació del parc d’habitatges
constitueix un punt d’atracció per a l’arribada de sectors de
població desafavorits.
“ La vivienda está fatal (...) tiene agua y luz pero tienen una
carencia de calidad de obra muy mala. Estas casas ya son muy
viejas, las fachadas de las calles están muy deterioradas”

•

Accessiblitat: aquest tema fa referència a la mala comunicació
interior dels barris i a als problemes d’accessibilitat a les parts
més altes de la l’àrea (voltants de circunval.lació). També s’ha
destacat les desigualtats en la presència d’activitats econòmiques,
serveis, estat dels habitatges, etc. que existeixen entre les zones
més baixes de cada un dels barris i les zones més pròximes a la
carena, que serien les més perjudicades.
“Clar! Que hi ha molta diferència ( entre la zona baixa del barri i
la més pròxima a la carena), perquè a més a més no tens
transport públic per pujar a dalt (...) la part alta no té casi
servei”
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6 – PROPOSTA D’ACTUACIÓ
6.1 Objectius generals, estratègies i prioritats del
projecte.
Tal com s’ha enunciat en el capítol 1, els objectius generals del projecte
son la transformació d’aquests barris que volen deixar de ser perifèria
per convertir-se en centre de les seves ciutats, en centre de la ciutat
metropolitana, tot programant actuacions per a la millora de
l’accessibilitat, la cohesió social, la qualitat mediambiental i la
dinamització socioeconòmica.
L’estratègia principal del projecte se centra en seguir impulsant la
millora d’aquests barris en la línia que venen realitzant des de fa molts
anys els Ajuntaments de Badalona i Santa Coloma de Gramenet, i la
potenciació dels espais, equipaments i serveis públics a disposició del
conjunt de la població resident actual, en un marc global que superi
dinàmiques sectorials i posi en relació entre sí els barris de les dues
vessants de la serra d’en Mena
En conseqüència, les prioritats del projecte, reflectides en el conjunt
d’actuacions que desenvoluparan cada Ajuntament, són les següents:

Vertebrar els barris i la seva connexió amb el Barcelonès Nord
Aquesta actuació té un caràcter estratègic per els dos municipis de
Badalona i Santa Coloma de Gramenet i més enllà en l’àmbit
metropolità. La reconversió del carrer Circumval·lació, històricament
marginal en la formació dels barris malgrat la posició singular sobre la
carena de la serra d’en Mena, en un eix urbà vertebrador dels barris de
les dues vessants de la serra, aporta un gran valor afegit al conjunt
d’actuacions del projecte, al convertir-se en un nou espai de cohesió
funcional i social que compartiran els barris i els municipis.
L’actuació es comparteix entre els dos municipis, i en la part de
Badalona, es complerta amb la remodelació de l’avinguda Vidal i
Barraquer entre la plaça Salvador Dalí i el carrer Ramiro de Maeztu,
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completant la connexió metropolitana de la via renovada a través de

En la línia de les actuacions que s’han realitzat en la vessant de Santa

l’enllaç amb l’avinguda Pius XII i el pont del Molinet en l’extrem sud, i

Coloma de Gramenet, en la vessant de Badalona es preveuen un ampli

amb la reurbanització del carrer Circumval·lació entre el carrer

ventall d’actuacions de millora en l’urbanització dels carrers propers o

Mercuri i Pau Piferrer en la seva connexió nord amb la xarxa viària

amb connexió directe amb el carrer Circumval·lació, actuacions

bàsica metropolitana.

bàsicament situades en els carrers més antics dels barris.

Així mateix, a través de l’execució de la UA1 de Llefià, es resoldrà

Aquestes actuacions suposaran la renovació complerta dels carrers del

l’actual estrangulament del carrer Circumval·lació que impedeix una

barri de La Pau, una bona part dels carrers del barri de La Salut en la

mobilitat fluïda i contínua en tot el seu recorregut.

seva part més alta, sobretot en els eixos urbans dels carrers Joan Valera,

Millorar la xarxa viària amb l’obertura de nous carrers.
La reconversió del carrer Circumval·lació en un nou eix urbà bàsic
s’acompanya d’actuacions de millora en les connexions de la xarxa
viària local amb la via renovada, fent més eficient el conjunt de la xarxa i
per tant facilitant la mobilitat entre els barris.
A Badalona (vessant sud-est), l’execució de les Unitats d’Actuació 6 i les
Actuacions Aïllades 1 i 3 de La Pau i de la Unitat d’Actuació A Plutó-

Richard Strauss i Víctor Balaguer, i en les trames més altes dels barris
de Llefià, sempre llindant amb l’eix de Circumval·lació.
Les millores previstes contemplen la renovació dels paviments, arbrat i
mobiliari urbà, i també una bona part de les xarxes de serveis d’aquests
carrers.

Millores en la mobilitat dels vianants i supressió de barreres
arquitectòniques

Parc de la Pipa aportaran millores importants en la connexió dels vials

Totes aquestes actuacions sobre els espais viaris relacionats amb el

de l’entorn amb el carrer Circumval·lació.

carrer Circumval·lació i els seus entorns, comportaran una substancial

A Santa Coloma de Gramenet (vessant nord-oest), l’actuació més
important és l’eliminació del passatge Sant Pasqual i la prolongació del

millora en la mobilitat del vianants, a través de l’ampliació de voreres,
renovació dels passos de vianants, senyalització, etc.

carrer de Bruc fins enllaçar-lo amb el carrer Circumval·lació, actuació

L’actuació de prolongació del carrer de Bruc en la vessant nord-oest

de renovació urbana que a més significa la intervenció en un dels punts

suposa la creació d’un tram de vial amb prioritat invertida per els

més degradats del barri d’El Fondo. L’actuació que comporta la

vianants, a partir de fer una zona de vianants en tram comprés entre

connexió dels carrers Valentí Escalas amb el carrer Listz completa la

Mossèn Cinto Verdaguer i Mas Marí, i amb la instal·lació d’escales

xarxa viària en el barri d’El Fondo, obrint una connexió paral·lela al

mecàniques en el tram comprés entre els carrers de Mas Marí i de

carrer Circumval·lació entre els barris de la vessant nord-oest, i també

Pirineus.

amb el carrer de Bruc prolongat fins Circumval·lació. Aquest nou eix es
complerta amb l’execució de les Unitats d’Actuació 2 i 3 de La Pau en el
municipi de Badalona, ampliant el carrer Liszt entre Jaen i Mozart.

Millora dels trams superiors dels carrers que accedeixen al carrer
Circumval·lació.

Creació i millora de nous espais públics i equipaments.
L’actuació sobre la xarxa viària, amb l’actuació vertebradora del carrer
Circumval·lació, es complerta amb un seguit d’actuacions de creació de
nous espais públics i implantació i millora dels equipaments, completant
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una substancial millora de la xarxa d’espais públics i serveis pel conjunt

especialment en l’implantació d’ascensors, a través de la creació d’oficines de

dels barris.

rehabilitació que gestionin els recursos públics disponibles i assessorin i donin

A Badalona, les actuacions al voltant del carrer Jaen (sector La Pau) en
la seva trobada amb Lepanto, a més de millorar la mobilitat, aportaran
una ampliació de l’espai públic actual, en un lloc nodal de circulacions
entre el barris de el Fondo, La Pau i La Salut, a ambdós vessants de la
serra. En el barri de La Salut, l’execució de la Unitat d’Actuació1, a més
del sanejament d’un conjunt d’infrahabitatges, aportarà una nova plaça
en el centre del barri, entre els carrers Pau Piferrer i Víctor Balaguer.
L’actuació de supressió del passatge Pasqual i prolongació del carrer

suport tècnic als propietaris i veïns. Aquesta actuació és contemplada per a la
totalitat dels barris situats a les dues vessants de la serra d’en Mena.

Foment de la sostenibilitat en el desenvolupament urbà
Totes les actuacions del projecte pretenen assolir nous nivells de
sostenibilitat en una àrea urbana on, per les característiques dels seus
orígens i desenvolupament, els dèficits en aquest aspecte són molt
importants.

Bruc a la vessant de Santa Coloma de Gramenet, aportarà també una

Per una part, les actuacions en equipaments comporten millores en

nova plaça sobre el mateix carrer Circumval·lació.

l’eficiència energètica amb la implantació d’instal·lacions d’energia solar,

Les actuacions de creació del Centre Cívic, la millora en la llar d’infants
i l’adequació d’un local en el carrer Pirineus per a equipament
comunitari, tots ells en la zona d’Els Pins en la vessant de Santa Coloma
de Gramenet, i l’adequació del local del Centre Socio-Educatiu Illa dels
Músics en la vessant de Badalona, són actuacions d’ampliació i millora
dels equipaments dels barris directament accessibles des del carrer
Circumval·lació, reforçant el futur paper vertebrador d’aquesta via
urbana.

i per l’altra les actuacions en millores en l’urbanització dels carrers
incorporen criteris de millor eficiència lumínica, sistemes de
senyalització més eficients, espais de recollida de deixalles i
aprofitament de l’aigua freàtica pel rec dels espais públics.

Donar impuls als Plans de Convivencia, Cohesió Social i
Desenvolupament Comunitari.
La diagnosi realitzada a l’apartat cinc fruit de l’anàlisi dels indicadors
més significatius posa de relleu la necessària intervenció a col·lectius

Actuacions per a l’eradicació de l’infrahabitatge.

marginals o en risc d’exclusió social.

El Projecte d’Intervenció Integral contempla l’actuació sobre diverses

Hem vist que la situació en l’àmbit de l’educació d’infants i joves i la

situacions d’infrahabitatge en els barris, concretament a través de

problemàtica laboral juntament amb la complexitat i diversitat dels

l’actuació sobre el passatge Sant Pasqual en la vessant de Santa Coloma,

col·lectius nou vinguts en els barris són els problemes més greus. A

i l’Unitat d’Actuació de La Salut en la vessant de Badalona.

Badalona programes de dinamització sociolaboral, Plans d’ocupació i mesures

Rehabilitació dels elements col·lectius dels edificis.

de promoció ocupacional i dinamització econòmica de la zona, han de
donar resposta a aquestes problemàtiques, així com els equips de

Les àmplies necessitats de rehabilitació dels edificis d’habitatges que requereix

suport a infants i joves incideix sobre la vulnerabilitat d’aquesta població

una bona part del parc construït en les dècades dels anys seixanta i setanta del

quan al seu desenvolupament i adequada a les necessitats de l’actual

segle passat, especialment intenses en la transformació de les trames urbanes

societat especialment pels infants i joves estrangers. Desenvolupament

anteriors, podran disposar d’instruments i ajudes pel foment d’actuacions

del Pla de Convivència adaptat a les necessitats del barri sobretot en

sobre els elements comuns dels edificis i millores en l’accessibilitat,

quan als aspectes de convivència de diverses cultures.
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A Santa Coloma de Gramenent el desenvolupament de tres programes:
el Pla de Convivència, la Xarxa de Valors i el Programa Rellotge XXI, tenen
com a objectiu millorar la convivència entre els veïns d’aquests barris.
Les actuacions que desenvoluparan a través d’aquests programes
pretenen treballar sobre el coneixement mutu entre els veïns
independentment

de

l’origen,

facilitar

espais

i

estratègies

de

comunicació, generar equipaments i serveis adreçats a infants,
adolescents i joves. Per altre banda l’Observatori de l’Exclusió Social té
com a objectiu tenir un coneixement continuat dels col·lectius més
vulnerables d’aquests barris per tal de poder dissenyar programes
d’intervenció el més adaptats a la realitat .

Fomentar la participació ciutadana i proporcionar assessorament i
recursos a les entitats del barri.
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TAULA RESUM DE LES ACTUACIONS DEL PROJECTE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET

Camps d'actuació / Actuacions

Incidència en camps
d'actuació

Aportació

1 2 3 4 5 6 7 8

Euros (1)

Any 1
Gene.

Any 2

Ajunt.

Total

Gene.

Any 3

Ajunt.

Total

Gene.

Any 4

Ajunt.

Total

Gene.

Ajunt.

Total
Total

Gene.

Ajunt.

Total

2,150,504

4,838,635

1,612,878

6,451,513

1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
1.1 Passatge Sant Pasqual i urbanització entorns

X

6,451,513

0

0

0

1,612,878

537,626

2,150,504

1,612,878

537,626

2,150,504

1,612,878 537,626

1.2 Connexió Valentí Escalas - Liszt

X

5,331,816

1,332,954

444,318

1,777,272

1,332,954

444,318

1,777,272

1,332,954

444,318

1,777,272

0

0

0

3,998,862

1,332,954

5,331,816

1.3 Urbanització carrer Circumval·lació
2. Rehabilitació i equipament dels elements
col·lectius dels edificis

X

791,933

296,975

98,992

395,967

296,975

98,992

395,967

0

0

0

0

0

0

593,950

197,983

791,933

3,499,691

1,312,384

437,461

1,749,846

1,312,384

437,461

1,749,846

0

0

0

0

0

0

2,624,768

874,923

3,499,691

300,000

225,000

75,000

300,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

225,000

75,000

300,000

X

40,000

0

0

0

30,000

10,000

40,000

0

0

0

0

0

0

30,000

10,000

40,000

X

85,000

0

0

0

63,750

21,250

85,000

0

0

0

0

0

0

63,750

21,250

85,000

238,902

179,177

59,726

238,902

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179,177

59,726

238,902

2.1 Rehabilitació i equipaments dels edificis d'habitatge

X X

X

3. Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu
3.1 2a. Fase Centre Cívic Els Pins

X X X

3.2 Climatització Escola Bressol Els Pins
3.3 Adequació local HP Pirineus
4. Incorporació de les tecnologies de la informació
en els edificis
4.1 Ampliació xarxa als edificis municipals del sector
5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament
urbà

X

X

5.1 Implantació energia solar tér. En HP (40 hab.)

X

160,000

120,000

40,000

160,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

120,000

40,000

160,000

5.2 Creació planta solar CEIP Sagarra

X

135,000

101,250

33,750

135,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

101,250

33,750

135,000

5.3 Substitució enllumenat Mn. Cinto Verdaguer

X

X

120,000

90,000

30,000

120,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90,000

30,000

120,000

5.4 Implantació "leds" semafòrics

X

X

139,000

104,250

34,750

139,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

104,250

34,750

139,000

X

150,000

112,500

37,500

150,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112,500

37,500

150,000

5.5 Minideixalleria Raval

X

5.6 Calvegueram cr. Núria i Sant Andreu

X

X

136,764

102,573

34,191

136,764

0

0

0

0

0

0

0

0

0

102,573

34,191

136,764

5.7 Creació dipòsit aigua freàtica Espai Cívic El Raval

X

X

140,000

105,000

35,000

140,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

105,000

35,000

140,000

X

45,000

33,750

11,250

45,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

33,750

11,250

45,000

X

20,000

15,000

5,000

20,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

15,000

5,000

20,000

X

22,000

16,500

5,500

22,000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16,500

5,500

22,000

200,000

37,500

12,500

50,000

37,500

12,500

50,000

37,500

12,500

50,000

37,500

12,500

50,000

150,000

50,000

200,000

5.8 Connexió reg Nou Municipal a freàtic Parc Fluvial
6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels
equipaments
6.1 Edició en diferents idiomes tíiptic informatius de
sensibilització dones
6.2 Ella, jo i la immigració
7. Programes per a la millora social, urbanística i
econòmica
7.1 Pla de la convivència

X

7.2 Mediació veinal

X

90,000

16,875

5,625

22,500

16,875

5,625

22,500

16,875

5,625

22,500

16,875

5,625

22,500

67,500

22,500

90,000

7.3 Xarxa valors

X

120,000

22,500

7,500

30,000

22,500

7,500

30,000

22,500

7,500

30,000

22,500

7,500

30,000

90,000

30,000

120,000

7.4 Dinamització consells de barri

X

120,000

22,500

7,500

30,000

22,500

7,500

30,000

22,500

7,500

30,000

22,500

7,500

30,000

90,000

30,000

120,000

7.5 Programa Rellotge XXI
7.6 Ampliació SAD. Atenció als domicilis de persones
majors de 75 anys
7.7 Projectes d'intervenció socioeducativa amb infants i
adolescents
7.8 Observatori de l'exclusió social

X

120,000

30,000

10,000

40,000

30,000

10,000

40,000

30,000

10,000

40,000

0

0

0

90,000

30,000

120,000

X

60,000

15,000

5,000

20,000

15,000

5,000

20,000

15,000

5,000

20,000

0

0

0

45,000

15,000

60,000

X
X

552,150
78,992

103,528
14,811

34,509
4,937

138,038
19,748

103,528
14,811

34,509
4,937

138,038
19,748

103,528
14,811

34,509
4,937

138,038
19,748

103,528
14,811

34,509
4,937

138,038
19,748

414,113
59,244

138,038
19,748

552,150
78,992

X

350,012

65,627

21,876

87,503

65,627

21,876

87,503

65,627

21,876

87,503

65,627

21,876

87,503

262,509

87,503

350,012

502,227

376,670

125,557

502,227

0

0

0

0

0

0

0

0

0

376,670

125,557

502,227

20,000,000

4,852,324

1,617,441

6,469,766

4,977,283

1,659,094

6,636,377

3,274,174

1,091,391

4,365,565

1,896,220 632,073

2,528,293

15,000,000

5,000,000

20,000,000

7.9 Suport i mediació en processos de reallotjament
8 Accesibilitat i supressió de barreres
arquitectòniques
8.1 Prioritat invertida cr. Bruc (escales)

X

X

TOTAL ACTUACIONS

X

(1): El tipus d'aportació que se sol·licita a la Generalitat de Caralunya és de finançament
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6.2 Actuacions de l’Ajuntament de Santa Coloma de
Gramanet
Les actuacions que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet preveu
emprendre en el marc del “Projecte d’intervenció integral dels 7 barris
fronterers de la Serra d’en Mena”, constitueixen la concreció dels
objectius generals abans definits. El conjunt de les actuacions es
relaciona a l’anterior Taula Resum i el seu contingut es descriu a les
fitxes que s’incorporen a l’Annex 1.
La Taula Resum té una doble lectura pel que fa a les actuacions i els
“camps d’actuació”. En sentit vertical, les actuacions s’agrupen segons
els camps definits en l’article 7.2 de la “Llei 2/2004, de 4 de juny, de
millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen atenció
especial”, mentre que, horitzontalment, cada actuació conté en si
mateixa un propòsit d’intervenció integral. En aquest sentit, i a tall
d’exemple, quan es programa l’actuació del Passatge Sant Pasqual dins
del camp “ Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds”, s’està
pensant en l’eliminació del passatge amb l’obertura del carrer Bruc, la
connexió del barri del Fondo amb Badalona i el carrer de
Circumval·lació, l’eradicació dels infrahabitatges existents, la millora de
la qualitat de vida dels seus habitants en l’accés a un nou habitatge,
l’urbanització del carrers de l’entorn, la revitalització del comerç de la
zona,.
La inversió total prevista per desenvolupar el conjunt de les actuacions
és de vint milions d’euros pels que es preveu un finançament un 75%
per part de la Generalitat de Catalunya en el marc de “Llei 2/2004, de 4
de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen
atenció especial”, i el 25% restant a càrrec dels recursos del propi
Ajuntament.
S’han previst, tant de forma global com especifica per a cada una de les
actuacions, mecanismes de seguiment i avaluació en els nivells
d’estructura, procés i resultat en termes d’impacte. De forma global,
s’elaboraran informes anuals de seguiment, recollint tota la informació
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disponible i la proposta d’eventuals mesures de reprogramació;

1. Població general de la ciutat (consumidors potencials), de forma

igualment, s’elaborarà un informe final de tancament, amb conclusions i

anual a partir de l’enquesta municipal d’imatge i serveis de la ciutat.

recomanacions operatives.

2. Població resident als barris, també de forma anual, amb una

pregunta segregada i específica pels veïns del Fondo, Raval, Santa

Avaluació de l’estructura
El projecte contempla l’elaboració d’un quadre de comandament per al

Rosa i Safareigs, inclosa a la enquesta municipal d’imatge i serveis.

seguiment econòmic financer i dels recursos esmerçats en cada una de

Igualment, al finalitzar el projecte es preveu realitzar un estudi

les accions. Aquest quadre de control inclou el seguiment semestral

d’estimació limitada de l’impacte econòmic de les mesures realitzades.

dels ingressos i les despeses del conjunt del pla i, amb menor

Els mecanismes d’avaluació i seguiment dels objectius del projecte,

periodicitat (com a mínim trimestral) el de les diferents accions

s’entenen que entre en relació amb els diferents paràmetres i

específiques. En tots els casos es determinaran les desviacions i es

indicadors que incorporen les fitxes de les actuacions de l’Annex 1.2,

proposaran mesures correctores.

mentre que el calendari de desplegament que es defineix en cadascuna

Tant pel conjunt del projecte, com per cada una de les

mesures,

de les fitxes, es presenta de forma conjunta en el gràfic de l’Annex 2.

s’avaluarà específicament el compliment de les previsions d’inversió

La participació ciutadana es preveu dins del marc del Pla de Convivència,

pública i d’inversió privada

la Xarxa de Valors i la Dinamització dels Consells de Barris, actuacions

Avaluació del procés

totes elles incorporades al projecte ( veure fitxes descriptives a l’Annex
1.1 ).

En el nivell de procés, s’ha previst un sistema de seguiment basat en
indicadors d’activitat i de data de compliment (outputs intermitjos,
compliment de fases), formalitzat en diagrames de Gantt (o
formulacions PERT) en algun cas específic.
Hi haurà un diagrama del conjunt del projecte, de seguiment semestral,
que inclogui les principals dates de les accions proposades. Per a

Altres intervencions públiques en el mateix àmbit
Les actuacions del projecte es completen amb d’altres intervencions
que l’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet està duent a terme o
té en projecte:
•

cadascun dels camps, hi haurà diagrames específics, amb detall de totes

Nou espai urbà, nova plaça, equipaments i habitatges en relació a
la nova estació de la línia 9 del metro al barri de Santa Rosa.

les dates o fites rellevants, de seguiment, com a mínim trimestral. En
tots els casos es determinaran les desviacions i es proposaran eventuals

•

l’actuació que preveu el projecte per al Passatge Sant Pasqual.

mesures de reprogramació

Avaluació del resultat i l’impacte del projecte

Renovació del Passatge de la Victòria. en la mateixa línia que

•

Projecte i construcció de nous habitatges de promoció pública al
Passatge de la Victòria, Santa Rosa, Valentí Escales i Pirineus,

Es preveu l’avaluació del coneixement i el grau de satisfacció (en una

mitjançà

escala de 0-10) en dos nivells de col·lectiu:

Barcelonès.
•

l’empresa

REGESA

del

Consell

Comarcal

del

Programa EQUAL.
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•

Urbanització de carrers amb el finançament del programa
FEDER.

Les actuacions del Consell Comarcal en el municipi incorporen les
abans descrites de promoció d’habitatge públic per part de REGESA, i
d’altres actuacions conjuntes que es desenvolupen a partir del:
•

Pacte Territorial per l’Ocupació en el desenvolupament de les
estratègies

i

línies

d’actuació

del

període

2004-2007:

1.Urbanisme “de proximitat”; 2.Estructuració del teixit de MIPES
i autònoms; 3. Generació de nova activitat econòmica, 4.
Formació; 5 Cohesió social; 6. Actuacions transversals.
•

Joventut, en els tres nivells d’acció als barris: Casal de Joves,
Clubs juvenils en el IES i els Programes d’informació juvenil en
els IES. Com a actuacions de futur: l’Oficina d’Emancipació
Juvenil del Barcelonès Nord al barri de la Salut i el Centre
Europa Jove del Barcelonès Nord.

•

Un nou Programa EQUAL.
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ANNEX 1: AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
1.1 Actuacions susceptibles d’intervenció
I. Fitxes de cada actuació
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SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 1.1

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

Passatge Sant Pasqual i urbanització entorns.

Descripció de l'actuació:

ACTUACIÓ 1.2

Conexió Joan Valentí Escalas - Liszt

Descripció de l'actuació:

1. Eliminació del passatge existent i obertura del carrer Bruc, propassant la seva prolongació fins al
carrer Circumval·lació (amb Badalona).

1. Obertura del Carrer J. Valentí Escalas fins la connexió amb el carrer Listz.
Objectius:
Millora de la connectivitat viària, reforçant l'eix de connexió del Riu Besòs amb l'interior de
Badalona.
Beneficiaris:
Habitants del Sector sud de Santa Coloma i dels barris propers de Badalona.

2. Urbanització dels carrers de l’entorn.
Objectius:
Eliminar el risc de marginació que comporta l'existència d'aquest passatge i facilitar la
connexió del barri del Fondo amb Badalona, revitalitzant la zona comercial del barri.
Els veïns del passatge i del barri del Fondo Alt (Santa Coloma) i de Llefià (Badalona)
Beneficiaris:
comerciants del barri Fondo.

Dotació econòmica prevista:
Inversió inicial:

5,311,816.00 €

Despeses de manteniment
Dotació econòmica prevista:

€
Total dotació

Inversió inicial:

6,451,513.00 €

Despeses de manteniment

€
Total dotació

6,451,513.00 €

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

75% =

Ajuntaments:
•

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

25% =

4,838,635.00 €

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

75% =

Ajuntaments:

3,983,862.00 €
€

•

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

€
25% =

1,327,954.00 €

€

Consell Comarcal

€

€

Altres (especificar)

€
Total

1,612,878.00 €

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€
Total

5,311,816.00 €

6,451,513.00 €

Calendari de desplegament: 2006 / 2008
Organisme o àrea responsable: Area de Serveis Territorials.

5,311,816.00 €

Calendari de desplegament: 2005 / 2007
Organisme o àrea responsable: Area de Serveis Territorials
Camps en els que incideix l'actuació:
Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:

X

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:
Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:

Camps en els que incideix l'actuació:
Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:

X

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:
Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:
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SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 1.3

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

Urbanització carrer Circumval·lació

Descripció de l'actuació:

ACTUACIÓ 2.1

Rehabilitació i equipament dels edificis d'habitatges.

Descripció de l'actuació:

1. Reurbanització del carrer de circumval.lació i la xarxa viària de connexió (límit de Santa Coloma de
Gramenet).
Objectius:
Transformar l'actual límit entre els municipis de Badalona i de Santa Coloma de Gramenet
en l'eix vertebrador dels barris de la Serra d'en Mena.
Els habitants del Barcelonès nord, dins l'àmbit metropolità i el conjunt de veïns i
Beneficiaris:
comerciants dels barris
Dotació econòmica prevista:

1. Descripció de l'actuació: Ajudes a la rehabilitació i l'equipament dels edificis habitatges del Sector sud.
Objectius:
Beneficiaris:

Foment de la rehabilitació i la millora dels elements col·lectius dels edificis.
Edificis en inferiors condicions d'habitabilitat i mancades d'elements col·lectius.

Dotació econòmica prevista:
Inversió inicial:

3,499,691.00 €

Despeses de manteniment

Inversió inicial:

791,933.00 €

Despeses de manteniment

€
Total dotació

791,933.00 €

Fonts de finançament:

350,012.00 €
Total dotació

3,499,691.00 €

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

75% =

Ajuntaments:

Fons Llei 2/2004

75% =

Ajuntaments:
•

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

25% =

•

Badalona

€

•

Santa Coloma de Gramenet

197,983.25 €

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€
Total

€

593,949.75 €
€

791,933.00 €

Calendari de desplegament: 2005 / 2006
Organisme o àrea responsable: Area de Serveis Territorials.

2,624,768.25 €
€

25% =

874,922375 €

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€
Total

3,499,691.00 €

Calendari de desplegament: 2005 / 2006
Organisme o àrea responsable: Serveis Territorials
Camps en els que incideix l'actuació:
Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització

Camps en els que incideix l'actuació:
Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:
X

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:

X

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:

X

X
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SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 3.1

Reabilitació i adequació de l'antiga escola pública Pins com a Centre Cívic del
Districte V

Nom de l'actuació:

1. Dotar el territori d'un nou espai de referència pel desenvolupament social i cultural de les entitats i veïns i
veïnes
Objectius:
Millora de l’equipament
Beneficiaris:
Entitats i veïns /nes del Districte V
Dotació econòmica prevista:
300,000.00 €

Despeses de manteniment

€
Total dotació

ACTUACIÓ 3.2

Climatització “Llar d’infants pública Els Pins”

Descripció de l'actuació:

Descripció de l'actuació:

Inversió inicial:

SANTA COLOMA DE GRAMENET

300,000.00 €

1. Climatitzar els espais de la llar d'infant pública, 6 aules nens, mejador, polivalent, pasadissos, sala de
profesors.
Objectius:
Garantir el normal funcionament de l'escola bressol durant els mesos d'estiu.
Donar qualitat de servei els espais de l'educació infantil.
Beneficiaris:
16 nens entre 4 mesos i 1 any
26 nens entre 1 any i 2 anys
40 nens entre 2 anys i 3 anys
Dotació econòmica prevista:
Inversió inicial:

40,000.00 €

Despeses de manteniment

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

75% =

Ajuntaments:
•

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

€
25% =

Total dotació

225,000.00 €
€
75,000.00 €

€

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

€

•

Badalona

Altres (especificar)

€

•

Santa Coloma de Gramenet

300,000.00 €

Calendari de desplegament: 2005
Organisme o àrea responsable: Area Serveis a la Persona i Sostenibilitat

75% =

Ajuntaments:

Consell Comarcal
Total

40,000.00 €

€
€
25% =

10,000.00 €

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€

Total
Calendari de desplegament: 2005
Organisme o àrea responsable: Ajrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat

Camps en els que incideix l'actuació:

30,000.00 €

40,000.00 €

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització
Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:

X

Camps en els que incideix l'actuació:

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:

X

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:

X

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:

X

X

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:
Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:
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Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 3.3

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

Adequació local HP Pirineus

Descripció de l'actuació:

ACTUACIÓ 4.1

Incorporació de les tecnologies de la informació

Descripció de l'actuació:

1. Adequació del nou local situat a la planta baixa de l'edifici d'habitatge protegit previst al carrer dels
Pirineus.
Objectius:
Destinar un local a equipament comunitarit
Beneficiaris:
Veïns dels barris de Santa Rosa i Raval

1. Estesa de cablejat telemàtic de connexió dels edificis municipals.
2. Estesa de cablejat telemàtic (fibra óptica) per a la connexió dels edificis municipals.
Objectius:
Incorporar les tecnologies de la informació als edificis municipals existents al sector
Facilitar els tràmits administratius des de qualsevol equipament municipal
Alfabetitzar en noves tecnologies de la informació

Dotació econòmica prevista:
Inversió inicial:

85,000.00 €

Despeses de manteniment

€
Total dotació

85,000.00 €

Fonts de finançament:

Beneficiaris:

Usuaris dels equipaments.

Dotació econòmica prevista:
Inversió inicial:

238,902.00 €

Despeses de manteniment

Fons Llei 2/2004

75% =

Ajuntaments:

63,750.00 €
€

•

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

€
25% =

21,250.00 €

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€
Total

85,000.00 €

Calendari de desplegament: 2006
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis Territorials

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:
Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:
Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:
Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:
Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:
Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:

Total dotació

X

238,902.00 €

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

75% =

Ajuntaments:
•

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

179,177.00 €
€
€

25% =

59,726.00 €

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€

Total
Calendari de desplegament: 2005
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis Territorials

Camps en els que incideix l'actuació:

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:

€

238,902.00 €

Camps en els que incideix l'actuació:
Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització
Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:
Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:
Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:

X

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:
Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:
Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:
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Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 5.1

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

Implantació de energia solar tèrmica en l'edifici HP(40 habitatges)

Descripció de l'actuació:

ACTUACIÓ 5.2

Creació planta solar fotovoltaica CEIP Sagarra

Descripció de l'actuació:

1. Implantació de sistemes de calentament de l'aigua sanitària mitjaçant la instal.lació de plaques solars
tèrmiques i acumuladors individualitzats per habitatges.
Objectius:
Implantació de l`ús de les energies renovables
Disminució dels consums energètics lligats a fonts convencionals
Millora de l'eficiència energètica dels habitatges públics
Beneficiaris:
Usuaris dels habitatges i població en general

1. Implantació d'un sistema de producció d'energia elèctrica mitjançant l'energia solar fotovoltàica a un
equipament públic de Santa Coloma de Gramenet.
2. Instal.lació conectada a xarxa elèctrica amb una potència de 17,5 kw pic
Objectius:
Implantació de l`ús de les energies renovables
Disminució dels consums energètics lligats a fonts convencionals
Millora de l'eficiència energètica dels habitatges públics
Beneficiaris:
El conjunt de ciutadans

Dotació econòmica prevista:
Inversió inicial:

160,000.00 €

Despeses de manteniment

€
Total dotació

160,000.00 €

Dotació econòmica prevista:
Inversió inicial:

135,000.00 €

Despeses de manteniment

Fonts de finançament:

4,000.00 €
Total dotació

Fons Llei 2/2004

75% =

Ajuntaments:
•

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

25% =

120,000.00 €

Fonts de finançament:

€

Fons Llei 2/2004

€

Ajuntaments:

40,000.00 €

•

Badalona

Consell Comarcal

€

•

Santa Coloma de Gramenet

Altres (especificar)

€

Total
160,000.00 €
Calendari de desplegament: A partir de 2005, coincidint amb la construcció d'habitatge públic.
Organisme o àrea responsable: Area Serveis a la Persona i Sostenibilitat

139,000.00 €
75% =

101,250.00 €
€
€

25% =

33,750.00 €

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€

Total
Calendari de desplegament: Gener – juny de 2005.
Organisme o àrea responsable: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

135,000.00 €

Camps en els que incideix l'actuació:
Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:

Camps en els que incideix l'actuació:

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:

X

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:

X

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:
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Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 5.3

Reducció de contaminació lumínica (substitució enllumenat) carrer Mn. Cinto
Verdaguer

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 5.4

Substitució de semàfors actuals per leds

Descripció de l'actuació:

Descripció de l'actuació:

1. Actuació sobre els nivells de contaminació lumínica en l'enllumenat públic millorant les instal.lacions.

1. Actuació sobre els nivells de contaminació lumínica en l'enllumenat públic millorant les instal.lacions.

2. Utilització de tecnologies menys contaminants.

2. Utilització de tecnologies menys contaminants.

3. Canvi del sistema de semaforització de tota la zona amb la incorporació de “leds”.
4. Acompliment de la llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn.
Objectius:
Disminució dels consums energètics.
Millora de l'eficiència energètica del mobiliari urbà.
Beneficiaris:
Veïns

3. Canvi del sistema d'enllumenat al carrer Mossen Jacint Verdaguer de Santa Coloma de Gramenet.
4. Acompliment de la llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn.
Objectius:
Disminució dels nivells de contaminació lumínica per enllumenat públic.
Disminució dels consums energètics.
Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat de carrer.
Beneficiaris:
Població en general

Dotació econòmica prevista:
Inversió inicial:

Dotació econòmica prevista:
Inversió inicial:

120,000.00 €

Despeses de manteniment

3,000.00 €
Total dotació

120,000.00 €

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

75% =

Ajuntaments:

90,000.00 €
€

•

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

€
25% =

30,000.00 €

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€
Total

120,000.00 €

Calendari de desplegament: Abril Juny de 2005
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis Territorials i Municipals i Àrea de Serveis a la Persona i
Sostenibilitat

X

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:

Total dotació

141,000.00 €

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

75% =

Ajuntaments:

104,250.00 €
€

•

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

€
25% =

34,750.00 €

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€
Total

139,000.00 €

Calendari de desplegament: Abril Juny de 2005
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis Territorials i Municipals i Àrea de Serveis a la Persona i
Sostenibilitat
Camps en els que incideix l'actuació:
X

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:
Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:
Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:
Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:

2,000.00 €

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:
Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:

Despeses de manteniment

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:

Camps en els que incideix l'actuació:
Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització

139,000.00 €

X

X

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:
Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:
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Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 5.5

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

Construcció d’una minideixalleria Raval

Descripció de l'actuació:

ACTUACIÓ 5.6

Clavegueram carrer Núria i Sant Andreu

Descripció de l'actuació:

1. Construcció d'una minideixalleria "tipus quiosc". En un espai urbà del territori.
Objectius:
Beneficiaris:

2. Equipament destinat a ser utilitzat pels ciutadans per gestionar els seus residus especials.
3. Característiques de l'equipament: construcció prefabricada de 12m * 4 m.

Dotació econòmica prevista:

4. Obertura diària. Personal especialitzat d'atenció.
Objectius:
Acompliment objectius del Programa metropolità de gestió de residus municipals
Increment dels % de recollida selectiva.
Increment de la recollida dels residus especials doméstics.
Educació i sensibilització ambientals.
Acompliment legislació vigent . Llei 6/93 de gestió de residus de Catalunya.
Beneficiaris:
Població general.

Inversió inicial:
Despeses de manteniment

Total dotació

120,000.00

Fons Llei 2/2004

75% =

Ajuntaments:

€

270,000.00 €

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

€

Ajuntaments:

112,500.00 €
€

•

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

€
25% =

37,500.00 €

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€
Total

150,000.00 €

Calendari de desplegament: gener-maig 2005
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat

25% =

34,191.00 €

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€
Total

75% =

102,573.00 €
€

•

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

136,764.00 €

Fonts de finançament:

150,000.00 €
4 anys x 30.000 € =

€
Total dotació

Dotació econòmica prevista:
Inversió inicial:
Despeses de manteniment i
funcionament

136,764.00 €

136,764.00 €

Calendari de desplegament: 2005
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis Territorials
Camps en els que incideix l'actuació:
Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:

X

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:
Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:
Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:
Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:
Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:

Camps en els que incideix l'actuació:

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:
Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:

X

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:
Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:

X

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:
Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:
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Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 5.7

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

Creació dipòsit d'aigua freàtica Espai Cívic del Raval

Descripció de l'actuació:

ACTUACIÓ 5.8

Connexió de reg Nou Municipal al sistema freàtic del Parc Fluvial

Descripció de l'actuació:

1. Construcció d'un dipòsit d'acumulació amb connexió a la capa frètica per a extracció d'aigua del subsol.
Excavació i construcció del dipòsit de 200m3.

4. Increment de l'eficiència en els usos de l'aigua potable.
Objectius:
Disminució en 200.000 m3 / any de consum d'aigua potable en ús públic a la ciutat.
Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua.
Potenciar una nova cultura de l'ús de l'aigua entre els ciutadans i ciutadanes de Santa
Coloma de Gramenet.
Beneficiaris:
Població general.

1. Conexió de la xarxa de reg del Parc Fluvial del Besòs a la instal.lació de rec del Camp de Futbol "Nou
Municipal". Objectiu: Canvi rec al camp .
2. Utilització del freàtic per el reg de la gespa artificial del camp de futbol incrementant l'eficiència en els
usos de l'aigua potable.
Objectius:
Disminució en 3.800 m3 / any de consum d'aigua potable en ús públic a la ciutat.
Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua.
Potenciar una nova cultura de l'ús de l'aigua entre els ciutadans i ciutadanes de Santa
Coloma de Gramenet.
Beneficiaris:
Població en general.
Institut Municipal d'Esports
Entitat gestora del Camp de Futbol "Nou Municipal".

Dotació econòmica prevista:

Dotació econòmica prevista:

2. Utilització del freàtic per el reg de les zones verdes de la ciutat i neteja de la via pública.
3. Connexió de la xarxa de reg dels espais verds de la Plaça Cívica

Inversió inicial:
Despeses de manteniment i
funcionament

140,000.00 €
2,000.00
Total dotació

€

142,000.00 €

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

75% =

Ajuntaments:

105,000.00 €
€

•

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

€
25% =

35,000.00 €

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€
Total

140,000.00 €

Calendari de desplegament: juny – desembre 2005
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis Territorials i Municipals i Àrea de Serveis a la Persona i
Sostenibilitat.

X

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:

2,500.00 €
Total dotació

47,500.00 €

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

75% =

Ajuntaments:

33,750.00 €
€

•

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

€
25% =

11,250.00 €

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€
Total

45,000.00 €

Calendari de desplegament: Gener – Març 2005
Organisme o àrea responsable: Istitut Municipal d’Esports i Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat
Camps en els que incideix l'actuació:
Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:
Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:
Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:
Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:

Despeses de manteniment

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:
Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:

45,000.00 €

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització

Camps en els que incideix l'actuació:
Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:

Inversió inicial:

X

X

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:
Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:
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Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 6.1

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

Edició en diferents idiomes de dos tríptics informatius.

ACTUACIÓ 6.2

Ella, jo i la immigració

Descripció de l'actuació:

Descripció de l'actuació:

Es tracta per una banda d'editar en diferents idiomes dos tríptics:

1. Taller itinerant per oferir a les entitats de dones de la ciutat, formals o informals amb l'objecte d'abordar
el tema la immigració/emigració desde la pròpia història i itinerari personal, familiar i social
Objectius:
Sensibilitzar les ciutadanes, respecte a la situació de les dones nouvingudes i les seves
famílies a l'objecte d'augmentar l'empatia vers les dones nouvingudes i evitar conflictes en la
convivència.
Beneficiaris:
Grups de dones de la ciutat, grups inofrmals i grups de dones pertanyents a d'altres
entitatis

1. Difusió del servei municipal d'atenció a la dona.
2. Informatiu i de sensibilització per dones que pateixen situacions de violència en la parella.
Objectius:
Propiciar que les dones nouvingudes a la ciutat coneguin els recursos existents.
Beneficiaris:
Població que viu a Santa Coloma que no parla ni enten el català i castellà.
Dotació econòmica prevista:

Dotació econòmica prevista:

Inversió inicial:

20,000.00 €

Despeses de manteniment

€
Total dotació
75% =

15,000.00 €

Ajuntaments:
•

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

€
€
25% =

5,000.00

€

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€

Total
20,000.00 €
Calendari de desplegament: Gener del 2005, producció i edició. Setembre de 2005, llançament de la
campaña.
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat.

22,000.00 €

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

75% =

16,650.00 €

Ajuntaments:
•

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

€
€
25% =

5,550.00

€

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€

Total
Calendari de desplegament:
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat.

22,000.00 €

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:

Total dotació

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:

€

Camps en els que incideix l'actuació:

Camps en els que incideix l'actuació:

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:

22,000.00 €

Despeses de manteniment

20,000.00 €

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

Inversió inicial:

X

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:

X

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:
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Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 7.1

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

Pla de la convivència

ACTUACIÓ 7.2

Mediació veïnal

Descripció de l'actuació:

Descripció de l'actuació:

1. Despleganment d'accions que promoguin un model de convivència que prioritza la integració
normalitzada i el compliment de drets i deures de ciutadania per part de tothom.
Objectius:
Garantir l'accés a la informació acurada i normalitzada quant a tràmits, recursos
normatives...Guia de convivència
Detectar i tractar situacions o incidents per tal de prevenir en trencament de l'equilibri
convivencial al barri: Intervenció immediata al territori
Promoure la normalització i la regularització de les ocupacions i/o activitats de negoci
lligades als processos migratoris - Guia de convivència
Promoure la sensibilització i la formació de capacitats personals de socis d'entitats veïnals
sobre el fet migratori
Beneficiaris:
Tota la població dels barris diana (Fondo i Raval) i per extensió tota la ciutat.

1. Intervenció a les comunitats de veïns, immobles i comerços, a través de diferents instruments
d'aproximació (materials divulgatius, accions de sensibilització, mediació i arbitratge en conflictes explícits
etc.)
Objectius:
minimitzar el risc de conflicte entre les diferents comunitats culturals per motius relacionats
amb la vulneració i/o desconeixement de la normativa vigent.
Donar respostes preventives i anticipatives a possibles problemes derivats de la convivència
quotidiana (ús dels espais públics i/o comunals). Facilitar l'exercici dels drets de ciutadania
així com el compliment de les obligacions per part de tothom.
Beneficiaris:
Tota la població, especial incidència als barris diana (Fondo i Raval)

Dotació econòmica prevista:
Inversió inicial:

€

Despeses de manteniment

200,000.00 €
Total dotació

200,000.00 €

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

75% =

150,000.00 €

Ajuntaments:
•

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

€
€
25% =

50,000.00

€

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€

Total
200,000.00 €
Calendari de desplegament: Calendari de desplagament: Gener de 2004-2010 (activitats de continuïtat)
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat.

Inversió inicial:

€

Despeses de manteniment

90,000.00 €
Total dotació

90,000.00 €

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

75% =

67,500.00 €

Ajuntaments:
•

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

€
€
25% =

22,500.00

€

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€

Total
Calendari de desplegament: Gener de 2004-2010 (activitats de continuïtat)
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat.

90,000.00 €

Camps en els que incideix l'actuació:
Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització

Camps en els que incideix l'actuació:

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:
Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:

Dotació econòmica prevista:

X

X

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:
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Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 7.3

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

Xarxa de Valors

ACTUACIÓ 7.4

Dinamització consells de barri

Descripció de l'actuació:

Descripció de l'actuació:

1. Creació d'un espai ciutadà per al intercanvi i diàleg el qual permeti implicar la ciutadania en la Promoció
d'un concepte de convivència ciutadana sostenible (informació veraç i acurada, intercomunicació, difusió
de valors...)
Objectius:
Promoció de relacions positives entre els veïns i veïnes independentment de la seva
procedència i/o cultura, afavorint el coneixement mutu i la col.laboració entre la ciutadania
(agents per la convivència).
Beneficiaris:
Tota la població, especial incidència als barris diana (Fondo i Raval)

1. Implementar el desplegament del sistema de Participació Ciutadana i els seus òrgans i recursos operatius i
circuits d'informació i comunicació per a la democràcia local i contribuir a la millora de la ciutat.
Objectius:
Impulsar la constitució de quatre òrgans de participació territorial
Dotar els consells de barris de normativa bàsica de funcionament
Esdevenir punts de referència per a la consulta i la participació entre l'Administració i els
ciutadans
Beneficiaris:
Les entitats ciutadanes
Els ciutadans i ciutadanes no organitzats formalment
Institucions locals

Dotació econòmica prevista:
Inversió inicial:

€

Despeses de manteniment

120,000.00 €
Total dotació

120,000.00 €

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

75% =

€

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

25% =

Inversió inicial:

30,000.00

120,000.00 €

Despeses de manteniment

€
Total dotació

90,000.00 €

Ajuntaments:
•

Dotació econòmica prevista:

Fonts de finançament:

€

Fons Llei 2/2004

€

Ajuntaments:

75% =

€

•

Badalona

Altres (especificar)

€

•

Santa Coloma de Gramenet

120,000.00 €

Calendari de desplegament: 2005 / 2008
Organisme o àrea responsable: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

90,000.00 €
€

Consell Comarcal
Total

120,000.00 €

€
25% =

30,000.00

€

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€
Total

120,000.00 €

Calendari de desplegament: 2005 / 2006
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat.

Camps en els que incideix l'actuació:
Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització
Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:

Camps en els que incideix l'actuació:

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:

X

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:
Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:
Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:

X

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:
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Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 7.5

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

Programa Rellotge XXI

Descripció de l'actuació:

ACTUACIÓ 7.6

Ampliació SAD

Descripció de l'actuació:

1. Equipament obert a la població del barri Fondo,i la resta de la ciutat. És un espai d'interrelació que
compleix funcions lúdiques, pedagògiques i sòcio-culturals i lloc de referència d'esplais i entitats infantils i
juvenils de la ciutat, famílies, grups d'amics...
2. Centre de recursos i trobada per a joves.
Objectius:
Promoure els equipaments i serveis adreçats a infants, adolescents i joves
Oferir un ventall d'activitats educatives, lúdiques i culturals que facilitin l'òptim
desenvolupament dels infants i joves
Potenciar la participació del teixit social i comunitari en les activitats del centre
Infants i adolescents de 3 a 16 anys així com els professionals i/o entitats que treballen
Beneficiaris:
pel món del lleure.I ciutadans en general.

Dotació econòmica prevista:
Inversió inicial:

Dotació econòmica prevista:
Inversió inicial:

120,000.00 €

Despeses de manteniment

€
Total dotació

120,000.00 €

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

75% =

90,000.00 €

Ajuntaments:

€

•

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

€
25% =

30,000.00

€

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€
Total

120,000.00 €

Calendari de desplegament: 2004 / 2007
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat.

€

Despeses de manteniment

60,000.00 €
Total dotació

60,000.00 €

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

75% =

45,000.00 €

Ajuntaments:

€

•

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

€
25% =

15,000.00

€

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€
Total

60,000.00 €

Calendari de desplegament: 2005 / 2007
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat.
Camps en els que incideix l'actuació:
Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització

Camps en els que incideix l'actuació:

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:

Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:

Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:
Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:

1. Oferta a les persones mes grans de 75 anys que viuen soles a casa i necessiten suport per les activitats
diàries o teleassistència o altres serveis domiciliaris per tal que puguin romandre i gaudir del seu domicili
mentre tiguin una mínima autonomía
Objectius:
Facilitar que les persones més grans de 75 anys puguin romandre i gaudir del seu domicili
mentre tiguin una mínima autonomia.
Aconseguir que la gent gran disposi de mes recursos domicilaris que reforcin la seva
autonomia i seguretat.
Beneficiaris:
La gent gran >75 anys dels barris Fondo, Raval, Santa Rosa

X

X

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:
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SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 7.7

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

Projectes d'intervenció socioeducativa amb infants i adolescents

Descripció de l'actuació:
1. El projecte cobreix dos vessants d'intervenció amb l'objetiu final demillorar el procés de socialització en
l'entorn dels infants i adolescents de la zona.
2. Una línia d'intervenció s'adreça, bàsicament a adolescents que es troben en espais públics per a relacionarse i on poden donar-se situacions de risc relacionades amb el consum de substàncies que generen
dependència. Es tracta de prevenir situacions de risc, així com detectar precoçment conductes de
consum per oferir un tractament adequat.
3. Una segona línia d'intervenció s'adreça a infants amb la finalitat de donar supor al seu procés de formació i
socialització formal.
Promoure actuacions en medi obert que permetin la prevenció del consum de substàncies
Objectius:
que generen dependència.
Promoure actuacions en medi obert que permetin la detecció precoç, i el seu tractament,
de consumidors de substàncies que generen dependència.
Promoure accions per facilitar el procés de socialització dels infants i adolescents, tant en
medi obert com en relació a altres institucions.
Adolescents entre 13 i 18 anys que utilizen els espais públics per a relacionar-se.
Beneficiaris:
Infants en edat escolar (fins els 12 anys) de famílies en situació de risc social.

ACTUACIÓ 7.8

Observatori de l’exclusió social

Descripció de l'actuació:
1. L'exclusió social és un concepte més ampli que la limitada definició de probresa material i/o econòmica.
2. Exclusicó social suggereix l'aïllament social, la feblesa de les relacions humanes i un desavantatge en
l'exercici dels drets socials. Les polítiques socials han d'incidir en les causes que provoquen l'exclusió
social però, per a poder avaluar si aquestes polítiques són eficients i eficaces,és imprescindible conèixer la
realitat de l'exclusió i la seva evolució. Per aquest motiu, la construcció d'un observatori, amb indicadors
significatius, que pugui oferir informació periòdicament és una eina bàsica.
Objectius:
Elaboració d'una bateria d'indicadors que permetin mesurar l'exclusió social de la ciutat.
Beneficiaris:
Ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet; especialment aquells i aquelles que
estan en situaciò d'exclusió o en risc de partir-ne.
Dotació econòmica prevista:
Inversió inicial:

78,992.00 €

Despeses de manteniment

€
Total dotació

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

Dotació econòmica prevista:
Inversió inicial:

552,150.00 €

Despeses de manteniment

€
Total dotació

552,150.00 €

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

75% =

414,112.50 €

Ajuntaments:

€

•

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

€
25% =

138,037.50

€

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

€
25% =

19,748.00

€

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€
Total

78,992.00 €

Calendari de desplegament: 2005 / 2008
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat. Servei de Serveis Socials.
Camps en els que incideix l'actuació:

Altres (especificar)

€

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:

Calendari de desplegament: 2005 / 2008
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat. Servei de Serveis Socials

59,244.00 €
€

•

€
552,150.00 €

75% =

Ajuntaments:

Consell Comarcal
Total

78,992.00 €

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:
Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:
Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:
Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:

Camps en els que incideix l'actuació:

Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:

Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:

Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:

Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:

X

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:
Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:
Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:
Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:
Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:

X

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:
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Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 7.9

Projecte de suport i mediació en els processos de reallotjament i arranjament d'elements
comuns dels edificis

Descripció de l'actuació:
1. En el marc dels projectes urbanístics previstos en aquest programa, es planteja la necessitat d'oferir una atenció
específica a aquelles persones que en resultin afectades (tant per reallotjament com per arranjament d'elements
comuns) i que estiguin en situació d'exclusió social o en risc de partir-ne. Aquesta atenció es justifica pel fet de la
vulnerabilitat en la que es troben aquestes persones i que precisen d'un acompanyament, així com un seguiment
que permeti, tant si és un nou allotjament com si és un de rehabilitat, la seva millor adaptació a l'entorn. El projecte
proveu que un equip de professionals que realitzin les funcions d'acompanyament, educació i mediació entre les
famílies beneficiàries directes i el seu entorn; aquest equip estarà vinculat a l'Oficina de Rehabilitació (Actuació b)
seguint el model desenvolupat en altres intervencions d'aquesttes característiques (Pge. Victòria, Barri del Pilar...).
El pressupost està dimensionat per a l'atenció d'unes 40 o 50 famílies i, en tot cas, s'haurà de revisar d'acord amb el
nombre final de famílies afectades i les seves característiques.
Objectius:
Facilitar el reallotjament de les families afectades pels plans urbanístics de la zona.
Donar suport personal en les gestions i tràmits administratius que se'n derivin de cada cas.
Promoure conductes i hàbits socials de convivència en les noves comunitats de veïns.
Oferir a les famílies que presenten menys habilitats socials un element de referència per millorar
en aquest àmbit.
Promoure conductes i hàbits socials de respecte als elements comuns i a les normes de les
comunitats de veïns.
Beneficiaris:
Beneficiaris: Famílies afectades pels plans de millora urbanística del barri inclosos en aquets
Programes

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 8.1

Prioritat invertida cr. Bruc (escales)

Descripció de l'actuació:
1. Instal.lació d'escales mecàniques al carrer Bruc, en el tram comprès entre els carrers de Mas Marí i de
Pirineus i peatonalització del tram comprès entre Mn.Jacint Verdaguer i Mas Marí
Objectius:
Supressió de les barreres arquitectòniques existents (escales)
Beneficiaris:
Veïns del barri del Fondo de Santa Coloma i del barri de Llefià de Badalona.
Dotació econòmica prevista:
Inversió inicial:

502,227.00 €

Despeses de manteniment

€
Total dotació

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

75% =

€

•

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

€

Despeses de manteniment

€
Total dotació

350,012..00 €

Fonts de finançament:
Fons Llei 2/2004

75% =

262,509.00 €

Ajuntaments:

€

•

Badalona

•

Santa Coloma de Gramenet

€
25% =

87,503.00

€

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€
Total

350,012..00 €

Calendari de desplegament: 2005 / 2008
Organisme o àrea responsable: Àrea de Serveis a la Persona i Sostenibilitat. Servei de Serveis Socials.

25% =

125,556.75

€

Consell Comarcal

€

Altres (especificar)

€
Total

350,012.00 €

376,670.25 €

Ajuntaments:

Dotació econòmica prevista:
Inversió inicial:

502,227.00 €

502,227.00 €

Calendari de desplegament: 2005
Organisme o àrea responsable: Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet
Camps en els que incideix l'actuació:
Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds: Reurbanització
Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:
Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:
Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:
Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:
Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:
Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:
Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:

X

Camps en els que incideix l'actuació:
Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds:
Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis:

X

Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu:
Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis:
Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà:
Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments:
Programes per a la millora social, urbanística i econòmica:

X

Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques:
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ANNEX 1: AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
1.1 Indicadors de realització i de resultat / impacte
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SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 1.1.1

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

Passatge Sant Pasqual i urbanització entorns.

Descripció de l'actuació:

ACTUACIÓ 1.2.1

Conexió Joan Valentí Escalas - Liszt

Descripció de l'actuació:

1.Eliminació del passatge existent i obertura del carrer Bruc, propassant la seva prolongació fins al carrer
Circumval·lació (amb Badalona).

1. Obertura del Carrer J. Valentí Escalas fins la connexió amb el carrer Listz.
Objectius:
Millora de la connectivitat viària, reforçant l'eix de connexió del Riu Besòs amb l'interior de
Badalona.
Beneficiaris:
Habitants del Sector sud de Santa Coloma i dels barris propers de Badalona.

2.Urbanització dels carrers de l’entorn.
Objectius:
Eliminar el risc de marginació que comporta l'existència d'aquest passatge i facilitar la
connexió del barri del Fondo amb Badalona, revitalitzant la zona comercial del barri.
Els veïns del passatge i del barri del Fondo Alt (Santa Coloma) i de Llefià (Badalona)
Beneficiaris:
comerciants del barri Fondo.

Tipus d’intervenció

Unitats

1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
Tipus d’intervenció

Unitats

1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
m2:
1.1 Pavimentació de carrers
1.2 Dotació d'espais verds, inclosa la seva urbanització
m2:
i ajardinament
1.3 Compra o expropiació de sòl per a la creació de
zones verdes, obertura de carrers o esponjament del
m2:
sector

1,064
336

1.1 Pavimentació de carrers
1.2 Col·locació d'arbrat
1.3 Instal·lació d'enllumenat
1.2 Compra o expropiació de sòl per a la creació de
zones verdes, obertura de carrers o esponjament del
sector

m2:
nombre d’arbres:
nombre de fanals:

660
10
20

m2:

938

3,178
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SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 1.3.1

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

Urbanització carrer Circumval·lació

Descripció de l'actuació:

ACTUACIÓ 2.1.1

Rehabilitació i equipament dels edificis d'habitatges.

Descripció de l'actuació:
1. Ajudes a la rehabilitació i l'equipament dels edificis habitatges del Sector sud.

1. Reurbanització del carrer de circumval.lació i la xarxa viària de connexió (límit de Santa Coloma de Gramenet).
Objectius:
Transformar l'actual límit entre els municipis de Badalona i de Santa Coloma de Gramenet en
l'eix vertebrador dels barris de la Serra d'en Mena.
Els habitants del Barcelonès nord, dins l'àmbit metropolità i el conjunt de veïns i comerciants
Beneficiaris:
dels barris

Objectius:
Beneficiaris:

Tipus d’intervenció

Unitats

1.1 Pavimentació de carrers
7.1 Programes de millora de la mobilitat urbana i del
transport
8.2 Ampliació de voreres, guals, passos de vianants

m2:

2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis
nombre d’ascensors:
2.1 Accessibilitat de l'edifici

8,988

2

4,188

2

4,800

m vial, millora del transport de superfície:
m voreres
guals
passos de vianants

Foment de la rehabilitació i la millora dels elements col·lectius dels edificis.
Edificis en inferiors condicions d'habitabilitat i mancades d'elements col·lectius.

Tipus d’intervencieó

2.2 Reparació de cobertes
2.3 Reparació de façanes

Unitats
25

2

18,000

2

16,500

m:
m:
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SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 3.1.1

Reabilitació i adequació de l'antiga escola pública Pins com a Centre Cívic del
Districte V

Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 3.2.1

Climatització “Llar d’infants pública Els Pins”

Descripció de l'actuació:

Descripció de l'actuació:
1. Dotar el territori d'un nou espai de referència pel desenvolupament social i cultural de les entitats i veïns i
veïnes
Objectius:
Millora de l’equipament
Beneficiaris:
Entitats i veïns /nes del Districte V
Tipus d’intervenció

SANTA COLOMA DE GRAMENET

Unitats

1. Climatitzar els espais de la llar d'infant pública, 6 aules nens, mejador, polivalent, pasadissos, sala de
profesors.
Objectius:
Garantir el normal funcionament de l'escola bressol durant els mesos d'estiu.
Donar qualitat de servei els espais de l'educació infantil.
Beneficiaris:
16 nens entre 4 mesos i1any
26 nens entre 1 any i 2 anys
40 nens entre 2 anys i 3 anys

2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis
2.2 Reparació de cobertes
2.3 Reparació de façanes

m2:
2

m:

2.4 Millora instal·lacions aigua, gas,...
m:
2.5 Altres intervencions:
Reforma integral nuclis sanitaris
m2:
3. Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
3.1 Adequació de locals (llevat dels equipaments
m2:
escolars i sanitaris)
4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis
2

nombre d’edificis:
4.1 Obres en els elements col·lectius dels edificis per
m2 cablejat:
permetre la instal·lació de cablejat o altres sistemes
8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques

nombre de barreres:

385

Tipus d’intervenció

Unitats

465

3. Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
3.1 Adequació de locals (llevat dels equipaments
escolars i sanitaris)

m2:

60

950

75

770
1
100
2
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SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 3.3.1

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

Adequació local HP Pirineus

Descripció de l'actuació:

ACTUACIÓ 4.1.1

Incorporació de les tecnologies de la informació

Descripció de l'actuació:

1. Adequació del nou local situat a la planta baixa de l'edifici d'habitatge protegit previst al carrer dels
Pirineus.
Objectius:
Destinar un local a equipament comunitarit
Beneficiaris:
Veïns dels barris de Santa Rosa i Raval
Tipus d’intervenció

Unitats

3. Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
3.1 Adequació de locals (llevat dels equipaments
escolars i sanitaris)

m2:

1. Estesa de cablejat telemàtic de connexió dels edificis municipals.
2. Estesa de cablejat telemàtic (fibra òptica) per a la connexió dels edificis municipals.
Objectius:
Incorporar les tecnologies de la informació als edificis municipals existents al sector
Facilitar els tràmits administratius des de qualsevol equipament municipal
Alfabetitzar en noves tecnologies de la informació
Beneficiaris:
166

Usuaris dels equipaments.

Tipus d’intervenció

Unitats

4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis
4.1 Obres en els elements col·lectius dels edificis per nombre d’edificis:
permetre la instal·lació de cablejat o altres sistemes
m2 cablejat:

8
2,650
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SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 5.1.1

Nom de l'actuació:

Implantació de energia solar tèrmica en l'edifici HP(40 habitatges)

Descripció de l'actuació:

5.2 Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai
públic l’estalvi en el consum d’aigua, electricitat, gas

Creació planta solar fotovoltaica CEIP Sagarra

1. Implantació d'un sistema de producció d'energia elèctrica mitjançant l'energia solar fotovoltàica a un
equipament públic de Santa Coloma de Gramenet.
2. Instal·lació connectada a xarxa elèctrica amb una potència de 17,5 kw pic
Objectius:
Implantació de l’ús de les energies renovables
Disminució dels consums energètics lligats a fonts convencionals
Millora de l'eficiència energètica dels habitatges públics
Beneficiaris:
El conjunt de ciutadans

Unitats

Tipus d’intervenció

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
5.1 Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai
públic millor eficiència energètica

ACTUACIÓ 5.2.1

Descripció de l'actuació:

1. Implantació de sistemes de calentament de l'aigua sanitària mitjaçant la instal.lació de plaques solars
tèrmiques i acumuladors individualitzats per habitatges.
Objectius:
Implantació de l’ús de les energies renovables
Disminució dels consums energètics lligats a fonts convencionals
Millora de l'eficiència energètica dels habitatges públics
Beneficiaris:
Usuaris dels habitatges i població en general
Tipus d’intervenció

SANTA COLOMA DE GRAMENET

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

m2 de plaques tèrmiques instal·lades:

2,100

HP amb inst. solars tèrmiques / HP totals:

100%

Estalvi energètic en consum de gas natural
(en kW h) / any:

1,511,136

Estalvi energètic en Tm CO2 / any:

Unitats

5.1 Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai
públic l’estalvi en el consum d’aigua, electricitat, gas

Producció elèctrica (kwh) / any:
Estalvi energètic en Tm CO2 / any:

22,700
6,100

302,224
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SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 5.3.1

Reducció de contaminació lumínica (substitució enllumenat) carrer Mn. Cinto
Verdaguer

Nom de l'actuació:

2. Utilització de tecnologies menys contaminants.

2. Utilització de tecnologies menys contaminants.

3. Canvi del sistema de semaforització de tota la zona amb la incorporació de “leds”.
4. Acompliment de la llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn.
Objectius:
Disminució dels consums energètics.
Millora de l'eficiència energètica del mobiliari urbà.
Beneficiaris:
Veïns

3. Canvi del sistema d'enllumenat al carrer Mossèn Jacint Verdaguer de Santa Coloma de Gramenet.
4. Acompliment de la llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi
nocturn.
Objectius:
Disminució dels nivells de contaminació lumínica per enllumenat públic.
Disminució dels consums energètics.
Millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat de carrer.
Beneficiaris:
Població en general

Tipus d’intervenció

1.1 Substitució o reparació de xarxes de clavegueram, nombre de semàfors canviats / total semàfors
electricitat, gas, telefonia i noves tecnologies
zona:
50

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
Consum (kw / any 2004):
Estalvi energètic.
% estalvi consum:
Estalvi energètic.
Consum real (kw / any 2005):

Unitats

1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds

Unitats

1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds

5.1 Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai
públic l’estalvi en el consum d’aigua, electricitat, gas

Substitució de semàfors actuals per leds

1. Actuació sobre els nivells de contaminació lumínica en l'enllumenat públic millorant les instal.lacions.

1. Actuació sobre els nivells de contaminació lumínica en l'enllumenat públic millorant les instal·lacions.

1.1 Substitució o reparació de xarxes de clavegueram,
electricitat, gas, telefonia i noves tecnologies
nombre de nous fanals instal·lats:

ACTUACIÓ 5.4.1

Descripció de l'actuació:

Descripció de l'actuació:

Tipus d’intervenció

SANTA COLOMA DE GRAMENET

43,800
60%
26,280

1,000

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
5.2 Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai
públic l’estalvi en el consum d’aigua, electricitat, gas

Estalvi energètic.
Consum (kw / any 2004):

657

Estalvi energètic
(% estalvi consum):

80%

Estalvi energètic
Consum real (kw / any 2005):

131.4
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SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 5.5.1

Nom de l'actuació:

Construcció d’una minideixalleria Raval

Descripció de l'actuació:

ACTUACIÓ 5.6.1

Clavegueram carrer Núria i Sant Andreu

Descripció de l'actuació:
1. Redimensionat i substitució de les canonades del clavegueram al tram final del carrer Núria i al carrer
Sant Andreu, fins al carrer de Flor i Cel
Objectius:
Millora de la xarxa de sanejament a la cruïlla entre els carrers de Núria i Sant Andreu
Veïns del carrer de Sant Andreu, que actualment pateixen la insuficiència del clavegueram
Beneficiaris:
existent

1. Construcció d'una minideixalleria "tipus quiosc". En un espai urbà del territori.
2. Equipament destinat a ser utilitzat pels ciutadans per gestionar els seus residus especials.
3. Característiques de l'equipament: construcció prefabricada de 12m * 4 m.
4. Obertura diària. Personal especialitzat d'atenció.
Objectius:
Acompliment objectius del Programa metropolità de gestió de residus municipals
Increment dels % de recollida selectiva.
Increment de la recollida dels residus especials doméstics.
Educació i sensibilització ambientals.
Acompliment legislació vigent . Llei 6/93 de gestió de residus de Catalunya.
Beneficiaris:
Població general.
Tipus d’intervenció

SANTA COLOMA DE GRAMENET

Tipus d’intervenció

Unitats

1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
1.1 Pavimentació de carrers
1.2 Substitució xarxes clavegueram

m2:

1,080

Km:

0.12

Unitats

3. Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu
3.1 Minideixalleria

nombre usos / any:

3,400

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
5.1 Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai
públic el reciclatge de residus

Kgrs totals gestionats / any:

450,000

% increment de recollida selectiva fracció
especials:

150%

nombre usuaris:

3,400
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SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 5.7.1

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

Creació dipòsit d'aigua freàtica Espai Cívic del Raval

Descripció de l'actuació:

ACTUACIÓ 5.8.1

Connexió de rec Nou Municipal al sistema freàtic del Parc Fluvial

Descripció de l'actuació:

1. Construcció d'un dipòsit d'acumulació amb connexió a la capa freàtica per a extracció d'aigua del subsòl.
Excavació i construcció del dipòsit de 200m3.

4. Increment de l'eficiència en els usos de l'aigua potable.
Objectius:
Disminució en 200.000 m3 / any de consum d'aigua potable en ús públic a la ciutat.
Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua.
Potenciar una nova cultura de l'ús de l'aigua entre els ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma
de Gramenet.
Beneficiaris:
Població general.

1. Connexió de la xarxa de rec del Parc Fluvial del Besòs a la instal·lació de rec del Camp de Futbol "Nou
Municipal". Objectiu: Canvi rec al camp .
2. Utilització del freàtic per el rec de la gespa artificial del camp de futbol incrementant l'eficiència en els
usos de l'aigua potable.
Objectius:
Disminució en 3.800 m3 / any de consum d'aigua potable en ús públic a la ciutat.
Millora de l'eficiència en l'ús de l'aigua.
Potenciar una nova cultura de l'ús de l'aigua entre els ciutadans i ciutadanes de Santa
Coloma de Gramenet.
Beneficiaris:
Població en general.
Institut Municipal d'Esports
Entitat gestora del Camp de Futbol "Nou Municipal".

Tipus d’intervenció

Tipus d’intervenció

2. Utilització del freàtic per el rec de les zones verdes de la ciutat i neteja de la via pública.
3. Connexió de la xarxa de rec dels espais verds de la Plaça Cívica

Unitats

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà

1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
1.1 Substitució o reparació de xarxes de clavegueram, Construcció del dipòsit:
electricitat, gas, telefonia i noves tecnologies
Connexió per a rec:
M3 / any extrets:

SÍ / NO
SÍ / NO
200,000

5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
5.1 Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai
públic l’estalvi en el consum d’aigua, electricitat, gas
Estalvi d'aigua. Consum m3 / any sector públic
( comparatiu anys anteriors)

% disminució:
Consum m3:

Unitats

5.1 Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai
públic millor eficiència energètica
5.2 Mesures per aconseguir en els edificis i en l’espai
públic l’estalvi en el consum d’aigua, electricitat, gas

Estalvi d’aigua.
Consum m3 / any camp futbol (comparatiu anys
anteriors i % disminució)
3,800

-15%
200,000
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SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 6.1

Edició en diferents idiomes de dos tríptics informatius.

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 6.2

Ella, jo i la immigració

Descripció de l'actuació:

Descripció de l'actuació:

Es tracta per una banda d'editar en diferents idiomes dos tríptics:

1. Taller itinerant per oferir a les entitats de dones de la ciutat, formals o informals amb l'objecte d'abordar
el tema la immigració/emigració desde la pròpia història i itinerari personal, familiar i social
Objectius:
Sensibilitzar les ciutadanes, respecte a la situació de les dones nouvingudes i les seves
famílies a l'objecte d'augmentar l'empatia vers les dones nouvingudes i evitar conflictes en la
convivència.
Beneficiaris:
Grups de dones de la ciutat, grups inofrmals i grups de dones pertanyents a d'altres
entitatis

1. Difusió del servei municipal d'atenció a la dona.
2. Informatiu i de sensibilització per dones que pateixen situacions de violència en la parella.
Objectius:
Propiciar que les dones nouvingudes a la ciutat coneguin els recursos existents.
Beneficiaris:
Població que viu a Santa Coloma que no parla ni enten el català i castellà.
Tipus d’intervenció

Unitats

Tipus d’intervenció

Unitats
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SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 7.1.1

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

Pla de la convivència

ACTUACIÓ 7.2.1

Mediació veïnal

Descripció de l'actuació:

Descripció de l'actuació:

1. Desplegament d'accions que promoguin un model de convivència que prioritza la integració normalitzada
i el compliment de drets i deures de ciutadania per part de tothom.
Objectius:
Garantir l'accés a la informació acurada i normalitzada quant a tràmits, recursos
normatives...Guia de convivència
Detectar i tractar situacions o incidents per tal de prevenir en trencament de l'equilibri
convivencial al barri: Intervenció immediata al territori
Promoure la normalització i la regularització de les ocupacions i/o activitats de negoci
lligades als processos migratoris - Guia de convivència
Promoure la sensibilització i la formació de capacitats personals de socis d'entitats veïnals
sobre el fet migratori
Beneficiaris:
Tota la població dels barris diana (Fondo i Raval) i per extensió tota la ciutat.

1. Intervenció a les comunitats de veïns, immobles i comerços, a través de diferents instruments
d'aproximació (materials divulgatius, accions de sensibilització, mediació i arbitratge en conflictes explícits
etc.)
Objectius:
Minimitzar el risc de conflicte entre les diferents comunitats culturals per motius
relacionats amb la vulneració i/o desconeixement de la normativa vigent.
Donar respostes preventives i anticipatives a possibles problemes derivats de la convivència
quotidiana (ús dels espais públics i/o comunals). Facilitar l'exercici dels drets de ciutadania
així com el compliment de les obligacions per part de tothom.
Beneficiaris:
Tota la població, especial incidència als barris diana (Fondo i Raval)

Tipus d’intervenció

Unitats

Nom d’intervencions al territori

Tipus d’intervenció

Unitats

Nombre d’intervencions
Nombre de beneficiaris directes

Negocis regularitzats
Cobertura informàtica i de sensibilització

Mitjana 60 – 80%
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SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 7.3.1

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

Xarxa de Valors

ACTUACIÓ 7.4

Dinamització consells de barri

Descripció de l'actuació:

Descripció de l'actuació:

1. Creació d'un espai ciutadà per al intercanvi i diàleg el qual permeti implicar la ciutadania en la Promoció
d'un concepte de convivència ciutadana sostenible (informació veraç i acurada, intercomunicació, difusió
de valors...)
Objectius:
Promoció de relacions positives entre els veïns i veïnes independentment de la seva
procedència i/o cultura, afavorint el coneixement mutu i la col.laboració entre la ciutadania
(agents per la convivència).
Beneficiaris:
Tota la població, especial incidència als barris diana (Fondo i Raval)

1. Implementar el desplegament del sistema de Participació Ciutadana i els seus òrgans i recursos operatius i
circuits d'informació i comunicació per a la democràcia local i contribuir a la millora de la ciutat.
Objectius:
Impulsar la constitució de quatre òrgans de participació territorial
Dotar els consells de barris de normativa bàsica de funcionament
Esdevenir punts de referència per a la consulta i la participació entre l'Administració i els
ciutadans
Beneficiaris:
Les entitats ciutadanes
Els ciutadans i ciutadanes no organitzats formalment
Institucions locals
Tipus d’intervenció
Unitats

Tipus d’intervenció

Unitats

Nombre de components

100 persones es considera òptim

Nivell de cobertura comunicativa

50% de possibles receptors
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SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 7.5.1

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

Programa Rellotge XXI

Descripció de l'actuació:

ACTUACIÓ 7.6

Ampliació SAD

Descripció de l'actuació:

1. Equipament obert a la població del barri Fondo,i la resta de la ciutat. És un espai d'interrelació que
compleix funcions lúdiques, pedagògiques i sòcio-culturals i lloc de referència d'esplais i entitats infantils i
juvenils de la ciutat, famílies, grups d'amics...
2. Centre de recursos i trobada per a joves.
Objectius:
Promoure els equipaments i serveis adreçats a infants, adolescents i joves
Oferir un ventall d'activitats educatives, lúdiques i culturals que facilitin l'òptim
desenvolupament dels infants i joves
Potenciar la participació del teixit social i comunitari en les activitats del centre
Beneficiaris:
Infants i adolescents de 3 a 16 anys així com els professionals i/o entitats que treballen pel
món del lleure i ciutadans en general.
Tipus d’intervenció

Unitats

7.4 Programes d’integració social cultural

Total usos ludoteca

1. Oferta a les persones mes grans de 75 anys que viuen soles a casa i necessiten suport per les activitats
diàries o teleassistència o altres serveis domiciliaris per tal que puguin romandre i gaudir del seu domicili
mentre tinguin una mínima autonomia
Objectius:
Facilitar que les persones més grans de 75 anys puguin romandre i gaudir del seu domicili
mentre tinguin una mínima autonomia.
Aconseguir que la gent gran disposi de mes recursos domiciliaris que reforcin la seva
autonomia i seguretat.
Beneficiaris:
La gent gran >75 anys dels barris Fondo, Raval, Santa Rosa
Tipus d’intervenció

Unitats

Total usos tallers
Total usos reforç escolar
Total usos casal infantil
Total usos sala ordinadors
Ús sales grups i/o entitats
Usos punt informació juvenil
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SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 7.7.1

Projectes d'intervenció socioeducativa amb infants i adolescents

Descripció de l'actuació:
1. El projecte cobreix dos vessants d'intervenció amb l’objectiu final de millorar el procés de socialització en
l'entorn dels infants i adolescents de la zona.
2. Una línia d'intervenció s'adreça, bàsicament a adolescents que es troben en espais públics per a relacionarse i on poden donar-se situacions de risc relacionades amb el consum de substàncies que generen
dependència. Es tracta de prevenir situacions de risc, així com detectar precoçment conductes de
consum per oferir un tractament adequat.
3. Una segona línia d'intervenció s'adreça a infants amb la finalitat de donar suport al seu procés de formació
i socialització formal.
Promoure actuacions en medi obert que permetin la prevenció del consum de substàncies
Objectius:
que generen dependència.
Promoure actuacions en medi obert que permetin la detecció precoç, i el seu tractament,
de consumidors de substàncies que generen dependència.
Promoure accions per facilitar el procés de socialització dels infants i adolescents, tant en
medi obert com en relació a altres institucions.
Beneficiaris:
Adolescents entre 13 i 18 anys que utilitzen els espais públics per a relacionar-se. Infants en
edat escolar (fins els 12 anys) de famílies en situació de risc social.
Tipus d’intervenció

Unitats

7.4 Programes d’integració social i cultural
Grups d'adolescents en espais públics: es preveu la
detecció d'entre 4 - 5 grups amb un promig de 6 – 15
adolescents per grup.

Núm. grups amb intervenció / Núm. grups detectats
(Standard: 80%)
Núm. adolescents en projectes / Núm. adolescents
detectats (Standard: 85%)
% adolescents que redueixen conductes de risc
(Standard: 50%)
% queixes del veïnat per consum de substàncies que
generen dependència (Standard: 75%)

Infants en etapa de socialització: es preveu una
intervenció directa amb un grup de 10 -12 infants cada
curs, amb una rotació d'entre 12 -18 infants per curs:
això implica aproximadament entre 48 i 72 infants en
el període de durada del projecte.

% infants que ha reduït l'absentisme escolar (Standard:
50%)

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 7.8.1

Observatori de l’exclusió social

Descripció de l'actuació:
1. L'exclusió social és un concepte més ampli que la limitada definició de pobresa material i/o econòmica.
2. Exclusió social suggereix l'aïllament social, la feblesa de les relacions humanes i un desavantatge en
l'exercici dels drets socials. Les polítiques socials han d'incidir en les causes que provoquen l'exclusió
social però, per a poder avaluar si aquestes polítiques són eficients i eficaces, és imprescindible conèixer
la realitat de l'exclusió i la seva evolució. Per aquest motiu, la construcció d'un observatori, amb
indicadors significatius, que pugui oferir informació periòdicament és una eina bàsica.
Objectius:
Elaboració d'una bateria d'indicadors que permetin mesurar l'exclusió social de la ciutat.
Beneficiaris:
Ciutadans i ciutadanes de Santa Coloma de Gramenet; especialment aquells i aquelles que
estan en situaciò d'exclusió o en risc de partir-ne.
Tipus d’intervenció

Unitats

7.4 Programes d’integració social i cultural
Determinació d’indicadors socials

% cobertura de perfils de risc amb indicadors
específics (Standard: 100%)

Construcció de l’observatori (conjunt d'objectius)
Manteniment de l'observatori: cobertura del 100% de
l'activitat planificada.

% dades obtingudes en terminis establerts (Standard:
95%)
Obtenció d'un indicador - resum de situacions
d'exclusió social a la ciutat (Standard: Si)

% infants que s'han incorporat a activitats organitzades
a la ciutat (Standard: 50%)
% de conflictes escolars (Standard: 70%)
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SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 7.9.1

Projecte de suport i mediació en els processos de reallotjament i arranjament
d'elements comuns dels edificis

Descripció de l'actuació:
1. En el marc dels projectes urbanístics previstos en aquest programa, es planteja la necessitat d'oferir una
atenció específica a aquelles persones que en resultin afectades (tant per reallotjament com per arranjament
d'elements comuns) i que estiguin en situació d'exclusió social o en risc de partir-ne. Aquesta atenció es
justifica pel fet de la vulnerabilitat en la que es troben aquestes persones i que precisen d'un acompanyament,
així com un seguiment que permeti, tant si és un nou allotjament com si és un de rehabilitat, la seva millor
adaptació a l'entorn. El projecte proveu que un equip de professionals que realitzin les funcions
d'acompanyament, educació i mediació entre les famílies beneficiàries directes i el seu entorn; aquest equip
estarà vinculat a l'Oficina de Rehabilitació (Actuació b) seguint el model desenvolupat en altres intervencions
d’aquestes característiques (Pge. Victòria, Barri del Pilar...). El pressupost està dimensionat per a l'atenció
d'unes 40 o 50 famílies i, en tot cas, s'haurà de revisar d'acord amb el nombre final de famílies afectades i les
seves característiques.
Objectius:
Facilitar el reallotjament de les famílies afectades pels plans urbanístics de la zona.
Donar suport personal en les gestions i tràmits administratius que se'n derivin de cada cas.
Promoure conductes i hàbits socials de convivència en les noves comunitats de veïns.
Oferir a les famílies que presenten menys habilitats socials un element de referència per
millorar en aquest àmbit.
Promoure conductes i hàbits socials de respecte als elements comuns i a les normes de les
comunitats de veïns.
Beneficiaris:
Beneficiaris: Famílies afectades pels plans de millora urbanística del barri inclosos en aquests
Programes
Tipus d’intervenció

SANTA COLOMA DE GRAMENET
Nom de l'actuació:

ACTUACIÓ 8.1.1

Prioritat invertida carrer Bruc (escales)

Descripció de l'actuació:
1. Instal·lació d'escales mecàniques al carrer Bruc, en el tram comprès entre els carrers de Mas Marí i de
Pirineus i peatonalització del tram comprès entre Mn. Jacint Verdaguer i Mas Marí
Objectius:
Supressió de les barreres arquitectòniques existents (escales)
Beneficiaris:
Veïns del barri del Fondo de Santa Coloma i del barri de Llefià de Badalona
Tipus d’intervenció

Unitats

1.1 Pavimentació de carrers

m2:
2

1.5 Obres de conversió en zona de vianants

m d’espai públic:

8.1 Eliminació de barreres arquitectòniques

nombre de barreres

140
1,280
1

Unitats

7.4 Programes d’integració social i cultural
Atenció i acompanyament a famílies que hagin de
reallotjar-se: el plantejament inicial és atendre a totes
aquelles famílies que hagin de reallotjar-se per la
realització dels plans urbanístics previstos al Programa,
el nombre final de famílies es determinarà d'acord amb
aquestes actuacions.
Suport als processos de rehabilitació: en aquest
aspecte es preveu el seguiment i acompanyament a
una població d'unes
40 - 50 famílies.

% reallotjaments resolts dins els terminis prèviament
previstos (Standard: 80%)
% conflictes abans dels reallotjaments
% conflictes després del reallotjament (Standard: 15%)
% rehabilitacions realitzades en els terminis previstos
(Standard: 90%)
% manteniment noves condicions en 6 primers mesos
(Standard: 95%)
% manteniment noves condicions en 12 mesos
(Standard: 90%)
Disminució dels conflictes veïnals (dins la comunitat de
veïns) (Standard: 80%)
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ANNEX 1: AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
1.2 Calendari de desplegament del projecte
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CALENDARI DE DESPLEGAMENT DE LES ACTUACIONS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET
Calendari de desplegament
2005

Camps d'actuació / Actuacions

1er
Trim.

2on
Trim.

2006

3er
Trim.

4rt
Trim.

1er
Trim.

2on
Trim.

2007

3er
Trim.

4rt
Trim.

1er
Trim.

2on
Trim.

2008

3er
Trim.

4rt
Trim.

1er
Trim.

2on
Trim.

3er
Trim.

4rt
Trim.

1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
1.1 Passatge Sant Pasqual i urbanització entorns
1.2 Connexió Valentí Escalas - Liszt
1.3 Urbanització carrer Circumval·lació
2. Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis
2.1 Rehabilitació i equipaments dels edificis d'habitatge
3. Previsió d'equipaments per a ús col·lectiu
3.1 2a. Fase Centre Cívic Els Pins
3.2 Climatització Escola Bressol Els Pins
3.3 Adequació local HP Pirineus
4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis
4.1 Ampliació xarxa als edificis municipals del sector
5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
5.1 Implantació energia solar tér. En HP (40 hab.)
5.2 Creació planta solar CEIP Sagarra
5.3 Substitució enllumenat Mn. Cinto Verdaguer
5.4 Implantació "leds" semafòrics
5.5 Minideixalleria Raval
5.6 Calvegueram cr. Núria i Sant Andreu
5.7 Creació dipòsit aigua freàtica Espai Cívic El Raval
5.8 Connexió reg Nou Municipal a freàtic Parc Fluvial
6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments
6.1 Edició en diferents idiomes tíiptic informatius de sensibilització dones
6.2 Ella, jo i la immigració
7. Programes per a la millora social, urbanística i econòmica
7.1 Pla de la convivència
7.2 Mediació veinal
7.3 Xarxa valors
7.4 Dinamització consells de barri
7.5 Programa Rellotge XXI
7.6 Ampliació SAD. Atenció als domicilis de persones majors de 75 anys
7.7 Projectes d'intervenció socioeducativa amb infants i adolescents
7.8 Observatori de l'exclusió social
7.9 Suport i mediació en processos de reallotjament
8 Accesibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
8.1 Prioritat invertida cr. Bruc (escales)
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PLÀNOLS:
Plànols de l’Àrea Urbana
1 Nom dels carrers i parcel·lari
2 Planejament vigent
3 Transport públic
4 Xarxa viària
5 Zones verdes existents
6 Emplaçament dels equipaments

Plànol de proposta
7 Actuacions del projecte
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