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1. Resum 
!

Les polítiques de regeneració urbana els darrers anys han adoptat un enfoc holístic 
que ha permès incloure en el procés de transformació les vessants econòmica, social i 
ambiental a part de la vessant urbanística. Amb aquest nou enfoc es pretén pal·liar els 
problemes de segregació socio-espacial i avançar cap a la cohesió social en les zones 
on s’apliquen aquestes polítiques. 

L’àmbit d’estudi del present projecte és el barri de Poble Sec, un barri originàriament 
de classe obrera què amb els anys va poder millorar les seves expectatives i 
traslladar-se a un barri millor generant així, un stock d'habitatge buit que l'anirien 
ocupant els immigrants que arribaven ja cap als voltants dels anys 60 però de manera 
més pronunciada a principis del segle XXI, a Catalunya en general i concretament al 
barri. De manera que l'arribada d'immigració i les carències en els recursos urbans 
varen propiciar l’aparició de problemes de convivència i desigualtats. Arrel d’aquesta 
situació són moltes les mesures de regeneració urbana que s’han realitzat. Per aquest 
motiu, l’objectiu del present treball és identificar si les polítiques i actuacions de 
regeneració urbana provinents o implantades per diferents ens són realment efectives 
en la millora de la cohesió social i de la convivència, especialment entre la població 
immigrant i els autòctons.  

La metodologia utilitzada per abordar el desenvolupament de la recerca és qualitativa. 
Està basada en un estudi de tota la informació referent al projectes de regeneració 
urbana realitzats al barri en el període 2001-2012, a més d'un procés d'aproximació a 
la realitat del barri que complementat amb un seguit d’entrevistes estructurades ha de 
permetre treure les conclusions necessàries per determinar l’efectivitat de cada un 
dels projectes implementats. S’han analitzat els Programes socials ‘Poble Sec per a 
tothom’, el Pla d’Habitatge de Barcelona, el Pla de barri, el Pla Comunitari i el 
Programa d’Actuació del Districte, destacant de cada un d’ells les actuacions més 
rellevants en quan a millora de la realitat física i social del barri.  

Després de l’estudi realitzat es pot afirmar que hi ha una relació directa entre la 
configuració física de l’espai i la convivència entre les persones. Aquesta relació però, 
està totalment determinada pel grau de cohesió social que normalment promouen els 
projectes de caire social. De manera que, es podria afirmar que sense una xarxa 
social forta i cohesionada els resultats obtinguts dels programes de millora urbana no 
tindrien tanta influència en la convivència al barri.  

!  
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2. Hipòtesis i objectius. 
!

Partint de la hipòtesi de que les polítiques i actuacions en matèria de regeneració 
urbana poden afavorir la cohesió social del barri, la integració de la població 
immigrada i disminuir les desigualtats en quan a l’accés dels recursos urbans 
(habitatge, espai públic i equipaments). Les qüestions que volem resoldre són: 

  -  Quins dels projectes de regeneració urbana aplicats al Poble Sec han incidit 
positiva o negativament en la cohesió social del barri?  

  -  Es pot trobar un relació entre aquells projectes que no han tingut el resultat 
esperat o que al contrari sí que l’han obtingut? Aquesta relació pot ser 
determinada en funció de l’ens impulsor?  

  -  Són el projectes provinents de les reivindicacions veïnals els que han tingut 
un major efecte positiu en el barri? 

Per tal de contrastar la hipòtesi plantejada, l’objectiu principal del treball és identificar 
si les polítiques i actuacions de regeneració urbana del barri de Poble Sec, provinents 
o implantades per diferents ens, són realment efectives en la millora de la cohesió 
social i de la convivència al barri, especialment entre la població immigrant i els 
autòctons. És a dir, ens interessa veure si les actuacions de millora que s’han realitzat 
en el barri, com podria ser la millora de la vialitat i els serveis, definir i potenciar eixos 
comercials, millorar els equipament i els espais públics, rehabilitació d’habitatges..., 
han permès crear noves rutines en els ciutadans i per tant han invertit el procés de 
segregació socio-espacial que hi ha al barri i han proporcionat una cobertura 
equilibrada de les necessitats bàsiques dels ciutadans en condicions d’igualtat 
d’oportunitats, d'habitatge, cura, educació, cultura, lleure, seguretat... 

Els objectius específics per tant, seran els següents: 

1. Realitzar un breu recorregut històric del barri i de la població que hi ha viscut al 
llarg dels anys que ens permeti entendre millor la situació actual.  

2. Descriure detalladament la situació de la població i del barri, identificant les 
zones on les condicions físiques són més deficients i les carències en l’espai públic 
i equipaments, centrant-nos en els anys 2000-2001 i la situació actual.  

3. Identificar, descriure i tipificar els programes i projectes de regeneració urbana 
que s’han realitzat durant el període 2001-2012, atenent als diferents ens impulsors 
i les línies d'actuació.  

4. Posar en relació les accions proposades, materialitzades i el resultat obtingut 
en cada una de les polítiques.  

5. Analitzar els efectes que ha tingut l'aplicació de les polítiques en quan a 
cohesió social i integració. 

6.  Identificar i relacionar les tipologies de polítiques que han afavorit una millora 
en el grau de mescla social i en la interacció entre diferents grups de persones.  
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3. Estat de la qüestió. 
!

Les polítiques de regeneració urbana. 

Des de els anys 50 les polítiques d'intervenció urbana s’apliquen a molts de països 
europeus per solucionar els problemes de desigualtats socials generats a causa de la 
guerra, les condicions d’insalubritat de molts de barris a causa del procés 
d'industrialització i l'expansió urbana provocada principalment pel creixement 
demogràfic i els moviments migratoris. Però no és fins als 90 que es plantegen les 
polítiques de regeneració urbana tal i com les entenem actualment (Lichfield, 1992). 

La definició del terme ‘regeneració urbana’ ha anat variant al llarg dels anys i sobretot 
en funció de cada autor. Lichfield (1992) parlava de les polítiques de regeneració com 
d’aquelles que pretenien comprendre millor la complexitat dels processos de 
degradació urbana i, al mateix temps, buscaven el consens sobre com calia abordar 
aquestes problemàtiques. Jones i Evans (2008) diuen que a diferència de les 
polítiques d’intervenció urbana anteriors –reconstrucció, revitalització, renovació, 
redesenvolupament–, les polítiques de regeneració urbana es caracteritzen, entre 
d’altres, per voler implicar les comunitats residents al barri en el seu procés de 
transformació urbana i per pretendre abordar els problemes del barri des d’un punt de 
vista holístic, integrant les intervencions de caràcter físic amb les de caràcter social, 
ambiental i econòmic. A més, cal entendre que la regeneració urbana no és una acció 
aïllada sinó que és procés continu i dinàmic d’accions emmarcades en un programa 
integral que té l’objectiu de millorar les condicions dels barris en els quals s’aplica 
(COPEVI; 1976). 

Tot i els diferents punts de vista, els trets comuns i característics de les polítiques de 
regeneració urbana que les diferencien de la resta de les anteriors polítiques són: per 
una banda voler implicar la societat que viu en el barri en el mateix procés de 
transformació, es a dir fer partícip les associacions veïnals en el procés i per l’altra 
encarar la regeneració des d’un punt de vista més ampli tenint en compte les vessants 
socials, econòmiques i ambientals a banda de les urbanístiques (Martí-Costa i Parés; 
2009). A banda dels trets comuns trobar una única definició vàlida pel procés és molt 
dificultós perquè en cada cas trobem una estructura econòmica, una situació política i 
una societat diferent i característica de la zona. Per tant, encara que la regeneració 
urbana sigui un procés estès a tot el món la seva aplicació o execució és específica de 
cada lloc (Southern; 2010). Els continguts de les polítiques de regeneració urbana 
difereixen notablement d’una localitat a una altra en funció del objectius que es 
persegueixen, de qui empra la iniciativa o del mecanismes utilitzats per dissenyar i 
implementar la política. A més també, com és obvi són fruit de l’evolució històrica de 
diverses polítiques urbanes de cada context i com a resposta a posicions ideològiques 
determinades (Martí-Costa et al; 2009). 

Quan els programes de regeneració varen agafar més força fou quan la Unió Europea 
(UE), a finals dels 90 engegà el programa URBAN. Des d’aleshores s’han anat 
estenent a diferents països amb programes estatals propis: és el cas del New Deal for 
Communities (98) al Regne Unit, la Politique de la Ville (93-98) a França o el Contratti 
di quartiere (98-01) a Itàlia. A Espanya els programes Izartu del Govern Basc i la Llei 
de barris del Parlament de Catalunya (2004) són les primeres polítiques urbanes 
assimilables al programa URBAN a nivell estatal (Martí-Costa; 2010).  
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L’entorn que va propiciar que la UE emprengués el programa URBAN era el resultant 
d’anys d’aplicació de polítiques d’intervenció urbana que no havien tingut els resultats 
esperats (Colomb; 2007). A Barcelona, Ute (2005) explica com les polítiques 
posteriors a la dictadura, conegudes amb el nom de Model Barcelona, només tenien 
en compte la opinió dels professionals del planejament i els arquitectes, i a més 
estaven basades en un seguit de negociacions del govern amb les grans empreses 
deixant de banda els ciutadans i les seves necessitats. Concloent en alguns casos en 
processos de gentrificació que no afavorien en cap cas la gent del barri. Al Regne Unit, 
Colomb (2007) diu que les externalitzacions negatives de moltes de les polítiques 
d’intervenció que s’havien aplicat fins aleshores són: la segregació socio-espacial, 
l’exclusió social i l’increment de les desigualtats en quant a la pobresa. 

En el marc d’aquesta situació i del projecte URBAN esmentat el 1999 va aparèixer al 
Regne Unit el terme de Urban Renaissance amb l’objectiu de construir ciutats 
fonamentades en els principis de la mescla social, sostenibilitat, connectivitat, augment 
de la densitat demogràfica i millora de l’entorn urbà. Als Estat Units d’Amèrica també 
cap els anys noranta va sorgir el terme New Urbanism, equivalent al Urban 
Renaissance anglès (Colomb; 2007). Aquests són es primers indicis reals del que avui 
en dia coneixem com polítiques de regeneració urbana. 

Ja entrat el segle XXI diferents països europeus varen signar la Declaració de Toledo 
(2010) on s’introdueix el concepte de “regeneració urbana integral”. Aquesta nova 
terminologia inclou el concepte de la sostenibilitat urbana entesa des d’un punt de 
vista ecològic. S’hi defineixen tres reptes: la re-utilització del sòl urbanitzat, el 
manteniment i cura del teixit consolidat i l’enfocament integrat de les polítiques 
urbanes, socials i ambientals. També, destaca el potencial estratègic d’aquest tipus de 
polítiques per abordar un desenvolupament urbà més intel·ligent, sostenible i 
socialment inclusiu (Velàzquez i Verdaguer; 2011). 

A Catalunya a partir de la segona meitat dels anys 90 es varen començar a manifestar 
en força intensitat dues tipologies de models de regeneració urbana: els impulsats pel 
govern i els impulsats des de la iniciativa ciutadana (Blanco; 2010). En aquests context 
i per tal d’unificar models el 2004 la Generalitat de Catalunya va provar la llei 2/2004 
de millora de barris, que com ja em dit és un dels primers programes d’àmbit estatal de 
política de regeneració urbana. Des del 2004 fins al 08 es varen realitzar un total de 5 
convocatòries i invertir un total de 99 milions en benefici de 92 barris, amb la intenció 
de rehabilitar i promoure les àrees on se donen processos de segregació urbana. Una 
de les característiques més importants de la llei és que té la voluntat de fer una 
intervenció integral, per això uns dels criteris que s’utilitzen per a seleccionar els 
projectes presentats pels ajuntaments és veure la multidimencionalitat de les accions 
planificades, per tal de que englobin tots els camps i no estiguin concentrades en uns 
pocs. Pel correcte funcionament i coordinació generalitat-ajuntament es va crear un 
fons de foment del programa i també un comitè d’avaluació i seguiment, que 
s’encarregava de garantir la participació dels veïns de la zona (Sánchez i Martí-
Costa;2009). 
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Les àrees o barris d’intervenció. 

Les àrees o barris als quals van dirigides les polítiques de regeneració urbana també 
han estat estudiades. Els aspectes més característics d’aquestes zones són: 

- dèficits en l’entorn físic i ambiental (edificis en males condicions, falta 
d’equipaments i infraestructures, poca accessibilitat...) 

- característiques sociodemogràfiques particulars; població molt envellida, 
concentració d’immigrants, nivell d’estudi baix, molt d’atur... 

- capital social dèbil i conflictiu (problemes de convivència...) 
- insuficiència de serveis públics 
- teixit econòmic en declivi (falta de comerç de proximitat i d’un teixit productiu 

consistent) (Marti-Costa et al; 2009) 

A més, García-Almirall et al. (2011) matisa que la presència de grups socials nous, 
canvis en la piràmide poblacional i en la distribució de sexes en funció de l’origen i 
l'edat, la proliferació de comerç freqüentat per la població d’immigrants i l'aparició de 
nous usos i necessitats en l’espai urbà entre altres factors, també són característiques 
pròpies d’aquestes zones.  

El barri, com entorn pròxim als habitatges, és l’espai considerat vital pel 
desenvolupament quotidià, on a més  les persones se senten identificades en funció 
del grau de pertinència o relació que senten. S’ha d’entendre que el barri tant pot ser 
el lloc per a la integració com també per a l’aparició de conflictes. Per exemple, la 
coincidència de veïns en espais públics, equipaments i comerços és una de les 
condicions fonamentals per a la cohesió social ja que són espais on es pot donar la 
mescla de persones i el coneixement mutu. Per tant la configuració del barri, l’oferta 
d’equipaments i el disseny dels espais públics són factors que influeixen molt en els 
aspectes de la cohesió social. És important permetre la diversitat de funcions i 
persones usuàries i afavorir les qualitats estètiques, espacials i formals per tal de que 
es puguin establir relacions més intimes de pertinència al barri (García-Almirall, 
Gutiérrez i Ciocoletto; 2011). 

Navazo (2010) argumenta que la ciutat de trànsit és aquella on l’ús majoritari de l’espai 
públic que fan els ciutadans és travessant-la ja que no s’ofereix com a un espai per a 
residir-hi o habitar-hi. Contraposat a aquesta idea hi ha la ciutat llar que es caracteritza 
per oferir un espai públic que convidi a estar-hi. Avui en dia, en les ciutats trobem llocs 
o zones que et permeten residir-hi com podrien ser els parcs, les àrees de jocs, les 
places... però de cada vegada queden més relegats i fins i tot els podem trobar com 
espais totalment delimitats amb barreres o altres elements de separació. A més també 
es poden trobar carrers que no inciten en cap cas a estar-hi ni fer-hi res més que 
passar ràpidament. Alguns dels factors que influencien aquestes situacions són: la 
presència de comerç,  el volum de tràfic motoritzat, el disseny de l’espai públic i 
sobretot la presència d’altra gent. Com diu Gehl (2006) en la majoria de casos la gent 
se sent atreta per altra gent.  

L’espai públic és molt important alhora de construir la ciutat tant físicament com des de 
la integració social i el respecte cap als altres. Però tot i així hi ha controvèrsia sobre 
quina és la definició adequada. Una concepció, sorgida de l’urbanisme operacional i 
l’especulació immobiliària és la que entén l’espai públic com allò residual o marginal 
després de construir l’habitatge, el comerç i l’administració. El que seria el mateix dir 
que l’espai públic s’encarrega de vincular els diferents elements que conformen la 
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ciutat. Una segona concepció prové del concepte de propietat, que permet fer la 
diferenciació entre espai privat i espai públic, assumint doncs que l’espai públic és tot 
aquell que no és privat. Una tercera concepció que apareix des d’un punt de vista més 
filosòfic és la que explica l’espai públic com allà on els individus perden la seva llibertat 
individual i passen a formar part d’un col·lectiu (Carrión, 2007). En el marc d’aquesta 
darrera concepció Alguacil (2008) afegeix que la participació és el que ens permet la 
apropiació de l’espai públic de manera compartida, el sentiment de ser meu i nostre, 
sense excloure a altres ciutadans del sentiments que l’espai també és teu o seu, és el 
que fa que l’espai públic sigui un espai col·lectiu.  

Si les polítiques que es desenvolupen a una zona permeten establir estratègies de 
democràcia participativa per fomentar que els ciutadans participin de les decisions 
públiques, podrem parlar del primer esgraó en quan a participació ciutadana. Si a més 
la disposició dels espais i la regulació que se’n fa és de caire inclusiu i intercultural 
encara ens acostarem més a l’essència de l’espai públic. I finalment, si l’ús permet 
l’expressió política i cultural de la ciutadania, en aquest cas serà quan podrem 
considerar l’espai públic com lloc favorable per implicació i integració dels diferents 
actors ciutadans (Alguacil, 2008). 

Encara que el disseny urbà sigui un factor important per a atreure els ciutadans no és 
un aspecte suficient en canvi, si plantegem la qüestió al revés podem afirmar que un 
disseny inadequat si que pot ser la principal causa de la falta de vida social en un 
carrer, plaça o parc. Per exemple, la ubicació de bancs, atraccions per als nens, 
jardineres, escultures, zones d’arena i altres elements son molt útils alhora de 
dissenyar una ciutat llar, perquè són elements que ajuden a mantenir la gent al carrer 
(Navazo, 2010). Borja (2000) diu que si el procés constructiu de la ciutat només es 
centra en l’urbanisme, entès en aquest cas com edificació i vialitat, apareix la 
segregació social i la zonificació funcional.  

Engwicht (2005) fa una comparativa molt interessant per entendre la funció dels espais 
públics d’una ciutat. Compara la trama d’una ciutat amb la d’un habitatge, dient que en 
una casa els passadissos són normalment espais molt desaprofitats però alhora 
necessaris per arribar d’una habitació a un altra, per això els arquitectes tendeixen a 
disminuir-ne la mida tant com sigui possible per tal de maximitzar després el metres 
disponibles per a les habitacions. Quan parlem de la ciutat però, ens trobem en la 
situació contraria ja que tenim molts passadissos i poques habitacions, que 
equivaldrien als espais públics agradables per a fer-hi vida. Aquesta morfologia ens 
portarà cap a una ciutat empobrida i insegura. Borja i Muxí (2001) defensen la idea de 
que la millor manera de garantir la seguretat en l’espai públic és mitjançant el seu ús 
social, es a dir amb la presència de gent. Permetent que diferents tipus i grups de 
persones l’utilitzin tenint en compte que pot haver-hi activitats o interessos que 
requerissin certa regulació o conciliació.  

La presència d’immigrants, com ja s’ha dit és una altra de les característiques 
d’aquests barris més deteriorats. Serà doncs imprescindible analitzar la diversitat del 
col·lectiu d’immigrants evitant així generalitzacions sobre l’ús que fa cada col·lectiu de 
l’espai públic perquè ens trobem normalment amb col·lectius molt heterogenis, 
culturalment parlant. Ja que els requeriments culturals de cada col·lectiu i les 
necessitats d’ús de l’espai seran diferents. Per exemple, trobarem algunes cultures 
que tendeixen a passar molt de temps en els espais públics de la zona mentre que 
altres pràcticament no hi van (Aramburu, 2005). Tot i això, un dels requisits de més 
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rellevància és que els espais públics han de permetre un repartiment equilibrat de 
recursos i oportunitats per tal de garantir la cohesió social, en cas contrari és poden 
donar processos de segregació (Borja i Muxí, 2001). 

La segregació en l’ús de l’espai públic es dona en llocs molt concrets, normalment on 
la configuració espacial es determinant. Es tracta en general d’espais que tenen 
problemes d’accessibilitats, que poden quedar amagats i que estan poc relacionats 
amb la vida quotidiana del barri. Segurament però, l’aspecte que té una influència més 
important en els conflictes que existeixen en l’espai públic és la desconeixença entre 
immigrants i autòctons què acabarà donant lloc a actituds de desconfiança i racisme. 
(García-Almirall, Gutiérrez i Ciocoletto; 2011). Wirth (1938), defineix la segregació com 
la situació en que la heterogeneïtat en l’espai urbà (mescla de diferents races i 
cultures, nivell adquisitius, classes socials...) es combina amb la desigualtat social. La 
Escola de Chicago ho defineixen com un procés ecològic, referint-se a que és un 
procés espontani que es dona quan se localitzen en un mateix lloc individus similars 
que a més estan separats de al resta. 

Per això alhora de configurar o dissenyar un barri Torres (2005) diu que s’ha de tenir 
en compte quina és la cultura i les necessitats de sociabilitat de cada grup i a més 
quines són les “convencions” socials que regulen el comportament i els usos adequats 
de cada lloc. Aquestes convencions socials són el que anomenem urbanitat (De la 
Haba i Santamaría; 2004). 

Ara bé, fins a quin punt el fet de viure en un barri desafavorit és en si mateix un factor 
generador de vulnerabilitat o d’exclusió social? Martí-Costa i Parés (2009) entre altres 
autors, utilitzen el terme neighbourhood effects o efectes de barri per explicar-ho. 
L’efecte de barri engloba una dimensió social, una dimensió simbòlica i una material. 
La social, la podem explicar amb l’efecte “cultura de la pobresa”. La suposada 
homogeneïtat social d’aquests barris condemna els seus habitants a interactuar 
gairebé exclusivament amb persones amb unes actituds i valors similars als seus, fet 
que dificulta molt les possibilitats d’inclusió social, fins al punt que pot arribar a produir-
se un cercle viciós en l’aprenentatge social negatiu. La simbòlica es refereix a 
l’estigmatització social negativa que pateixen certs barris i les persones que hi viuen; i 
la material es refereix a la degradació i deixadesa de la zona que crea un cicle de 
desmotivació dels mateixos residents alhora de ser respectuosos amb el barri. Es 
refereix a les insuficiències de l’entorn construït, com poden ser la manca de transport 
públic, la baixa qualitat dels edificis, la degradació de l’espai públic, el dèficit 
d’equipaments...(Colomb; 2011). 

Altra forma d’entendre o analitzar el barri podria ser amb l’estructura d’oportunitats 
territorials (EOT), què consisteix en veure el barri des d’un punt de vista analític que 
ens permet englobar el conjunt de factors a través dels quals el territori afecta les 
oportunitats d’inclusió social de les persones que hi viuen. Podem classificar aquests 
factors en tres gran grups: l’esfera del mercat laboral i de consum, l’esfera política (per 
accedir al a drets de participació política i poder gaudir dels serveis de l’estat del 
benestar) i l’esfera social i de reciprocitat (Musterd et al.;2006). La incidència d’aquests 
factors territorials sobre les oportunitats socials augmenten com més gran és la 
dependència de les persones respecte als recursos territorials. El cas del barris 
perifèrics segregats l’efecte és més gran que en cas dels barris cèntrics, igual que 
també l’efecte és més gran en certs col·lectius caracteritzats per la falta de mobilitat 
que aquells que poden suplir la falta de recursos desplaçant-se a un altre barri (Blanco 
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i Subirats, 2008).  

Pel que fa al tema de l’habitatge, Cortés (2004) intenta explicar si hi ha relació entre 
l’exclusió social i l’habitatge. Es planteja si són els problemes d’allotjament que 
provoquen l’exclusió social o per el contrari és l’exclusió social que dificulta 
l’allotjament. Analitza l’accessibilitat, l’estabilitat, l’adequació i l’habitabilitat, i conclou 
que no hi ha una relació directa ja que hi ha col·lectius exclosos que viuen en 
condicions residencials bones i per altra banda, col·lectius no exclosos però que tenen 
problemes amb l’habitatge. Goñi (2008) afegeix que les àrees amb unes condicions 
més precàries seran les que acabaran acollint a la població amb menys recursos, ja 
siguin immigrants o població en general que no ha aconseguit estabilitat econòmica. 
Les llars que aconsegueixen millorar posicions en l’escala social acostumen a 
abandonar els barris desafavorits, mentre que les no ho aconsegueixen s’hi mantenen, 
de manera que la renda podem dir que la renda de cada llar actua com a filtre de 
segregació social.  

Un altre fet que es pot relacionar amb l’habitatge és que quan les condicions d’aquests 
són molt deficients, tendeix a augmentar l’ús de l’espai públic. Tot i que hi ha casos 
que s’ha pogut comprovar que no és així, ja que l’ús intensiu de l’espai públic està més 
relacionat amb l’origen dels veïns i l’horari de treball remunerat. Hi ha col·lectius 
d’immigrants que acostumen a utilitzar l’habitatge com a lloc de socialització (García-
Almirall, Gutiérrez i Ciocoletto; 2011). 

Arbaci (2008) explica com en les ciutats del sud d’Europa (Portugal, Espanya, Itàlia i 
Grècia) l’habitatge i la marginació residencial representen els elements més importants 
i controvertits en l’assentament i la inclusió de la immigració. S’ha demostrat però, que 
els nivells baixos de segregació espacial ètnica amaguen problemes reals de 
marginació residencial social. Aquesta paradoxa se origina fonamentalment en l’estat 
del benestar i el propi funcionament del sistema d’habitatges, i a més agafa més força 
amb les estratègies de renovació urbana actuals. El sistema d’habitatge del sud 
d’Europa fomenta la propietat per sobre de les altres formes de tinença com a principal 
estratègia residencial, marginant d’aquesta manera el sector del lloguer social. Aquest 
fet provoca que hi hagi escassetat en habitatge assequible i una marginació persistent 
dels col·lectius amb nivell d’ingressos baixos.  

En les ciutats del sud d’Europa es dóna la situació de que molt dels immigrants poden 
arribar estar incorporats econòmicament en la societat però tot i això continuar 
residencialment marginats. S’ha pogut observar que l’habitatge per a immigrants 
tendeix a ser pitjor i més car que el de la població nativa amb un mateix nivell 
d’ingressos. A aquesta situació s’hi han d’afegir els problemes per accedir a 
condicions de vida dignes, ja que normalment es troben allotjat en àrees perifèriques 
amb un accés marginal a les infraestructures.   

Malheiros (2002) sintetitza que els factors que afecten tant la distribució de la 
immigració com també el mateix desenvolupament urbà són:  

- condicions residencial deficients. 
- alts nivell de informalitat en l’accés al mercat immobiliari. 
- nivell de segregació espacial baixos associats a patrons complexes de 

distribució residencial. 
- un alt nivell de suburbanització.  

És obvi que els mercats d’habitatge afecten el procés de segregació. Estem parlant de 
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mercats caracteritzats per un augment generalitzat de la tinença en propietat i per una 
pujada de preus considerable, causada en gran part per la falta de intervenció dels 
estats en la producció i la rehabilitació dels habitatges socials. En el cas dels països 
del sud d’Europa, aquesta intervenció encara és més dèbil, i el nombre d’habitatges de 
lloguer és més baix que a la resta d’Europa o fins i tot inexistent. Aquesta situació 
provoca que les llars amb un nivell d’ingressos baixos (famílies a l’atur, joves, 
immigrants, separats o divorciats...) no puguin accedir a la propietat i es concentrin en 
aquelles zones de la ciutat on hi hagi un major proporció d’habitatges en lloguer.  El fet 
és que les zones on hi ha una concentració més gran d’habitatge de lloguer estan 
situades en els centres històrics de les ciutats on el parc d’habitatges es troba molt 
deteriorat (Leal; 2003). Aquesta localització és la causa dels problemes d’accés als 
serveis de benestar, fet que no els permetrà avançar socialment (Díaz et al; 2003). Tot 
i això, si comparem el fenomen de polarització de les ciutat nord-americanes amb els 
de Europa Occidental podem concloure que a Europa tot i això no es donen casos de 
guetificació tant marcats (Wacquant, 2001). 

 

Resultats de les polítiques de regeneració urbana.  

Pel que fa als resultats obtinguts de l’aplicació de les polítiques de regeneració urbana 
Verdaguer i Velázquez (2012) diuen que les transformacions impulsades només 
tindran un efecte positiu si hi ha un teixit social cohesionat, dinàmic i sobretot disposat 
a canviar la realitat. Afegeixen que gràcies a l’anàlisi de diferents experiències s’ha vist 
com les transformacions exitoses s’han donat a barris on la població estava més 
organitzada i cohesionada. 

La Xarxa Regenera (2007) al marc de la UE presenta tres possibles escenaris com a 
resultat de l’aplicació de polítiques de regeneració: 1) Manteniment de la situació 
inicial: gràcies a la inversió s’atura per una banda el procés degeneratiu però per altra 
el barri continua estan en desavantatge respecte a la resta de la ciutat; 2) 
Gentrificació: es dona principalment si les mesures van orientades a obtenir beneficis 
econòmics més que a la ciutadania, és a dir es dóna quan les polítiques no només 
transformen EOT del barri en benefici de les persones que hi resideixen sinó que, les 
transformacions acaben millorant el barri en benefici d’algunes elits, generat 
dinàmiques de gentrificació, i 3) Inclusió socioespecial: l’àrea en qüestió millora la seva 
situació respecte a la situació inicial sense que hi hagi cap canvi en l’estructura social. 

En el marc del programa de la UE URB-ALL II la cohesió social no és únicament 
garantir l’accés dels ciutadans en els serveis socials bàsics sinó no que és el conjunt 
de polítiques que afavoreixen la igualtat d’oportunitat, la participació activa dels 
ciutadans i la convivència social de grup heterogenis. García-Almirall et al. (2012) 
afegeix que per arribar a la cohesió social s’han de passar una sèrie de fases, podríem 
dir que és el resultat d’un procés progressiu. Les fases són: segregació, coexistència, 
interacció i finalment convivència (Figura! 1). Cada una de les fases és millor que 
l’anterior però la situació ideal és arribar a la convivència, entesa com la situació en 
que diferents col·lectius, a més de compartir l’espai també interaccionen i es 
relacionen entre ells.  
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Figura 1. Esquema dels diferents graus de cohesió social. 

!

Font: García-Almirall, Gutiérrez i Ciocoletto; 2011. 

 

La convivència es el grau de relació més difícil d’aconseguir ja que depèn de la 
confluència de varis factors entre ells el temps necessari perquè les persones se 
coneguin i decideixin compartir activitat. Normalment, els equipaments educatius són 
una bona oportunitat per promoure els primers llaços de convivència (García-Almirall, 
Gutiérrez i Ciocoletto; 2011). 

És només des de l’observació i el coneixement de la realitat que podrem a aprendre a 
desenvolupar estratègies que promoguin una millor gestió dels processos socials, per 
anar de les etapes de conflicte cap a aquelles de convivència. Un dels aspectes més 
importants que cal conèixer són els diferents col·lectius residents al barri i intentar 
satisfer les diferents necessitats de cada un. 

La situació actual comparada en anys anteriors ha dificultat en certa manera el procés 
per arribar a una situació de cohesió social. Per una banda hi ha el tema de la crisi 
econòmica i per altra hi ha la desconfiança per part de molts de països europeus a 
l’arribada d’immigrants tant pel que fa al clima social com per les traves de moltes de 
les polítiques de control de la immigració irregular. (Arango; 2003). 

Bastia (2008) considera que la responsabilitat de construir vincles sempre es deixa en 
mans dels immigrants què normalment són de classe inferior enlloc de en mans de la 
societat receptora. També critica la tesi de la cohesió social des d’un punt de vista 
polític perquè pressuposa que la societat receptora estava cohesionada inicialment. 
Concloent doncs que són els immigrants els responsables de la tensió entre relacions i 
deixant de banda la influència de les fortes polítiques restrictives que s’apliquen en el 
camp de la immigració. Aquesta autora defensa que s’ha de mirar cap a la societat 
receptora per a respondre les qüestions relacionades amb la immigració.  

!  
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4. El barri de Poble Sec. 

4.1. Recorregut històric. 
!

L’origen del barri del Poble Sec es remunta al la segona meitat del segle XIX, després 
de l’enderroc de les muralles de la ciutat. Es troba situat entre la muntanya de Montjuïc 
i les portes de Sant Pau, Santa Madrona i Sant Antoni de l’antiga muralla de la ciutat 
de Barcelona, construïda el segle XIV durant el regnat de Pere ‘el Cerimoniós’.  

Tot i que la urbanització del barri del Poble Sec no data fins al 1856, la presència de 
poblament en aquest indret es remunta ja en època ibèrica i romana sobretot a la 
muntanya de Montjuïc, com demostren les troballes de tombes, ceràmica i làpides que 
ens situen cronològicament vers els segles VII aC fins al II dC (Pàmies; 2008).  

Fins a mitjan segle XIX tota la zona exterior a les muralles que envoltaven la ciutat de 
Barcelona era considerada zona de tàctica i estava controlada per la Comandància 
d'Enginyers Militars. Aquest organisme tenia establertes unes instruccions rígides, 
qualsevol obra que s'hagués de dur a terme en aquella zona havia de ser aprovada 
per la Comandància.  A més, la muntanya de Montjuïc considerada zona militar, què 
amb el castell de Montjuïc (originari 1751) juntament amb la Ciutadella eren dos punts 
claus des d’on es vigilava la ciutat. El 1842 va ser des del castell de Montjuïc que el 
general Espartero va ordenar el bombardeig de la ciutat catalana, provocant 
destrosses en més de 462 edificis.  

A principis del segle XIX es podien diferenciar tres tipus d'activitats a la zona que 
actualment coneixem com a Poble Sec, una era l'activitat agrícola situada a les Hortes 
de Sant Bertran, què era la zona més propera a la muralla per tal de poder transportar 
els aliments més fàcilment. L'altra activitat estava situada al voltant de la Creu Coberta 
i consistia en l'extracció de pedra de les canteres. I la tercera activitat es trobava 
situada més a la part de la muntanya, on al voltant de fonts naturals es varen anar 
construint nuclis per a l'esbarjo o el que també és coneix com a berenadors de 
Montjuïc, dels barcelonins. La comunicació Poble Sec-Barcelona emmurallada estava 
distribuïda en tres punts claus: la porta de Santa Madrona, la porta de Sant Antoni i el 
Pont de la Línia (Torrent de la Font trobada) (Figura!2).   

. 
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Tot i que la situació de la ciutat va canviar radicalment de rumb quan el 1846 
l'ajuntament va prohibir obrir noves fabriques amb maquines de vapor dintre de les 
muralles, el 1860 a la zona del Poble Sec encara només hi havia l'Església de Santa 
Madrona i algunes cases rurals relacionades amb els horts o els camins de muntanya. 
No va ser fins quatre anys més tard que es va aprovar definitivament el radi de les tres 
zones al voltant de la muntanya. Cada una d'aquestes zones tenia unes activitats i 
tipologies edificatives permeses, determinades per la Comandància d'Enginyers 
Militars. La primera zona que tenia un radi de 400 metres al voltant de la muntanya 
només permetia treballar les terres per al cultiu d'aliments. En la segona zona, 
compresa entre els 400 i 800 metres, s'hi podien construir barraques de fusta, 
cobertes provisionals i explotar les canteres de pedra que hi havia.  Amb els anys a 
aquesta zona s'hi van establir zones d'esbarjo al voltant de les diferents fonts naturals 
que hi havia i alguna explotació de caràcter natural. La tercera zona que anava dels 
800 als 1200 metres ja s'hi permetia la construcció d'habitatges però amb un alçada 
màxima de 5 metres. Serà en aquesta darrera zona on apareixerà la primera 
conformació urbana.  

La resta dels pobles del pla de Barcelona varen experimentar ja des del principi una 
gran empenta davant l'obertura de les muralles i l'inici de la urbanització de l'Eixample. 
La industria del cotó, el comerç amb les Índies i l'aparició de les lleis d'Eixample del 
1864 i 1876 foren un pas decisiu per a la implementació dels nous eixamples en tota la 
comarca de Barcelona. No totes les zones però, es trobaven en les mateixes 
condicions alhora de prendre la iniciativa, per això durant alguns anys molts dels 
pobles o barris continuaren consolidant-se i creixent sota les seves pròpies estructures 
encara que ja s'hagués aprovat el Pla Cerdà. El cas del Poble Sec, representa 
l'aparició d'un Eixample dins un altre Eixample però responent a un nivell de model 
urbà que té més similituds amb els vells models que amb aquells en els que es 
contextualitza. És per tant, un eixample marginat i limitat des del punt de vista de 
l'espai, ja que te uns contorns molt marcats i definits sense la possibilitat de 

Figura 2. Barcelona 1690-1695 
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continuïtat. A més, a diferència de la burgesia de Barcelona que després de l’enderroc 
de les muralles va desplaçar-se cap a la Dreta de l’Eixample, la població obrera i 
menestral va traslladar-se al Poble Sec, Sants, Sant Martí... Aquest fet limita també la 
capacitat social i integradora de l'eixample burgés, donant lloc a un context social més 
marginal. 

Serà doncs a partir dels anys 1860 fins al 1869 que s'anirà formant el barri: 

- Eixample de Poble Sec (Zona Central, entre el c. De la Fontrodona i camí de 
la Creu dels Molers). Es projecta la urbanització entre el 60-65, seguint un 
traçat d'eixample menor. La trama està molt relacionada amb el casc antic, i la 
parcel·lació basada en l'aprofitament òptim de la línia de façana. La tipologia 
d'habitatge és unifamiliar aparellada amb pati posterior. Quan el 69 s'eliminen 
les restriccions militars comença el creixement en altura que dona lloc a la 
configuració del barri tal i com el coneixem actualment.  

- Hortes de Sant Bertran. Fins l’any 1877 aquest zona només s'utilitzava com a 
zona de conreu, després d’aquest any però es va construir l'Eixample de Santa 
Madrona. El procés constructiu és diferent que el de la zona central ja que la 
trama i la parcel·lació responen a les diferents activitats que es realitzen sense 
seguir cap model tipus. La zona més propera al port està molt lligada a la 
indústria i al mercat portuari, mentre que la obertura del carrer Nou de la 
Rambla és més residencial.  

- La França Xica. Entre el 1858-1869 la zona mantenia la seva estructura 
productiva basada en l'extracció de pedra de les canteres i únicament podem 
trobar algunes agrupacions suburbanes a l'actual C. De la Purísima i C. Creu 
dels Molers. Al 82 es projecte un traçat de carrers en el barri que segueix les 
directrius de l'Eixample Central del Poble Sec. El 87 J. Amargós guanya el 
concurs d'urbanització. Tota la sèrie d'intervencions progressives i la imposició 
de la trama referenciada a l'eixample de Cerdà han donat lloc a la consolidació 
d'una estructura i morfologia urbana irregular i poc determinada.  

- La Satalia. És l'últim barri de la vessant nord de Montjuïc i es realitza a l'entorn 
de la línia de la segona zona polèmica. Aquest fet condiciona dues tipologies 
de creixement: 1) la part inferior que està afectada per la legislació militar, a 
partir del 1869 es genera una trama de parcel·lacions similars a les de 
l'eixample central; i 2) en la part superior, zona inicialment afectada per la 
legislació militar i després considerada zona verda en el projecte de J. 
Amargós, es dona principalment un procés d'assentaments de habitatges 
suburbans.  
 

El 1869, s'aprovà el decret que eliminava les restriccions de la tercera zona, deixant 
així el nucli inferior de la muntanya (Les Hortes de Sant Bertran, la Zona Central i la 
França Xica) lliure de qualsevol restricció militar. És a partir d'aquesta data doncs que 
comença la transformació en alçada a la zona.  Com es pot veure en la Figura!3 el 
1885 a la zona de l’Eixample de Poble Se és on s’hi poden identificar més edificis, 
mentre que en les altres 3 zones predominen els horts i camps de cultiu.  
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Ja entrat el segle XX el barri ja tenia una trama viaria establerta i anava agafant la 
forma amb el qual es coneix més o menys avui en dia. Cal remarcar dues zones de 
gran importància que també van incidir en la formació del barri:  

- Vessant nord de la muntanya de Montjuïc. Tradicionalment aquesta zona 
era pràcticament un lloc d'esbarjo pels ciutadans de Barcelona amb horts, fonts 
i berenadors. Amb la forta immigració del 1929 provocada per la Exposició 
Internacional, s'assenten nuclis marginals en els llocs més planers de la 
muntanya reduint així les àrees per a l'esbarjo. Les famílies immigrades 
s'estableixen majoritàriament en habitatges del Patronat de la Vivenda, en 
polígons extraradi de Barcelona i les famílies sense adjudicació d’habitatge i 
menor poder adquisitiu es situen en barraques en la muntanya de Montjuïc.  

L'Exposició Internacional del 1929, que van inaugurar oficialment el rei Alfons 
XIII i el dictador Miguel Primo de Rivera el 19 de maig de 1929, va significar 
una nova fita en la història de la ciutat de Barcelona. El gran esdeveniment que 
es va celebrar a la capital catalana no només va projectar internacionalment 
Barcelona sinó que també va comportar una transformació urbana important. El 
recinte ocupava una superfície total d’unes cent setze hectàrees, on es van 
edificar fins a 240.000 metres quadrats. La porta monumental del recinte era la 
plaça d'Espanya. A través de l’avinguda de la Reina Maria Cristina, 
ornamentada amb columnes de llum avui desaparegudes, s’accedia al primer 
nivell de pavellons i, al fons, a l’espectacular Font Màgica de llum i so obra de 
Carles Buïgas. En un segon nivell, ja a les faldes de la muntanya, es trobaven 
els pavellons d’Alfons XIII i de Victòria Eugènia. Tot el conjunt el presidia el 
Palau Nacional, des d’on es podia arribar al Poble Espanyol, el Teatre Grec, 
l’Estadi i a la Secció Marítima de Miramar.  

A causa de la immigració provocada per l’Exposició Internacional, la postguerra 
civil espanyola i la nova onada d’immigració dels anys 40-50 podem dir que a 
mitjan segle XX aquesta zona era allà on hi ha més barraques de tot 
Barcelona. Davant aquesta situació, amb la construcció del parc d'atraccions 
Maricel, la ubicació dels estudis de TVE i les declaracions de Franco sobre 
l'eliminació de les barraques, es va dur a terme un procés de reallotjament dels 
barraquistes a diferents polígons d'habitatge protegit. Els veïns de Montjuïc van 

Figura 3. Barcelona 1885 
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engegar el moviment “Un piso por família” per demostrar el seu desacord amb 
la iniciativa del govern de facilitar un pis per barraca quan a la majoria d'elles hi 
vivien més d'una família. Aquest moviment va resultar exitós i tot i les 
condiciones que hi havia als polígons de reallotjament era millor encara hi 
havia carències urbanístiques. Serà aquest mateix moviment veïnal que 
s'encarregarà de lluitar per millorar les condicions dels nous polígons.  

- L'avinguda Paral·lel. El Paral·lel té el seu origen en el traçat del Pla Cerdà el 
1856. Inicialment s’anomenava Avinguda Marques del Duero però al 1979 va 
passar a anomenar-se Avinguda Paral·lel, fent honor a que el seu traçat se 
correspon amb el d'un paral·lel terrestre. El 1892 s'aprovà la normativa d'obrir 
les vies que envolten la ciutat amb edificacions porticades a nivell de planta 
baixa i entresòl. Es començà per tant un procés d'expropiacions a l'exercit i a 
particulars que va concloure amb la inauguració de la via el 1894. La formació 
del Paral·lel està caracteritzada per les tres zones del nucli urbà: 1) el primer 
tram, entre el Port (Av. De Colom) i el carrer Compte de l'Asalto és bàsicament 
industrial. 2) el segon tram, fins al carrer de la Concòrdia és el més 
cosmopolita, s'hi instal·len gran quantitat de teatres i centres recreatius. 3) el 
tercer tram correspon a la zona de la França Xica, representa el límit amb 
l'Eixample de Cerdà, i es va edificar des del primer moment en cases de 
renda1. Tradicionalment ha estat un eix de diversió i espectacle de la ciutat de 
Barcelona; el teatre i l’hotel Apolo, el teatre Victoria i Molino en són els clàssics 
exemples. Encara que sigui al via que delimita el Poble Sec dels altres barris 
sempre s’ha sentit com a part del Poble Sec perquè ha ajudat a vertebrar la 
identitat del barri.  

 

Cap a final del segle XX, i com a resultat dels diversos processos de formació del barri 
es podien diferenciar tres sectors tant des del punt de vista urbanístic com social. Com 
veurem més endavant cada una d’aquestes zones corresponia a una de les antigues 
Zona de Recerca Petita (ZRP) (veure 5. Situació!al!2001):  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 model de "casa de renda" pensada per viure els amos al principal amb llogaters a la resta de plantes, 
que constitueix bona part de l'arquitectura d'aquesta part de la "nova ciutat" a finals del segle XIX. 
2 A partir de l’any 2006 es va canviar la divisió territorial, es varen mantenir els 10 districtes però 

Figura 4. Sectors del Poble Sec, finals del segle XX. 
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- Les Hortes de Sant Bertran: delimitat per Passeig de Josep Carner, Passeig 
de Montjuïc, c. Nou de Rambla i Av. Paral·lel. És la zona contigua al casc antic 
i on s'hi situen les principals fàbriques del barri. Aquest fet explica que fos la 
zona del barri més explotada i deteriorada. Era necessària una reconversió 
dels espais col·lectius i cobrir el dèficit en equipament que hi havia.  

- Eixample de Santa Madrona o dit també, Les Canteres: delimitat per c. Nou 
de Rambla, Passeig de l’Exposició, c. Radas i Av. Paral·lel. Era un sector 
bàsicament residencial on generalment s'utilitzaven les plantes baixes com a 
petits tallers, tendes, cafès... Amb els anys ha anat augmentant el nombre de 
residents fins arribar a densitats considerables.  

- La França: delimitat per c. Radas, passeig de l’Exposició, c. Lleida i Av. 
Paral·lel. Manté els nuclis de creixement més antics (vora dels camins que 
conduïen a les canteres) i també alhora conté les actuacions d’habitatge més 
noves en la zona pròxim a l'eixample de Cerdà. En aquesta zona també troben 
una parcel·lació petita i una densitat elevada.  

- Sector muntanya: correspon a la zona que queda entre el passeig de 
Montjuïc, passeig de l’Exposició i el passeig de Miramar.  

A banda d'aquests tres sectors, s'ha de comentar igualment la importància del Paral·lel 
com a via que separa el barri de la ciutat i que es consolida com un carrer molt 
transitat ja que conflueix a la Plaça Espanya.  

 

Des del restabliment de l'Ajuntament democràtic la primavera del 1979, la ciutat de 
Barcelona va viure el període de transformació urbana més important del segle XX. 
Josep Maria Socias, alcalde de Barcelona del 1976 al 79 ja va potenciar el diàleg de 
l'administració publica amb les associacions dels diferents barris de Barcelona per tal 
de poder incidir de manera personalitzada en cada barri. Va ser però durant la 
legislatura de Pascual Maragall que es va iniciar un veritable procés de “reconstrucció 
de Barcelona” basat en la revitalització i el reequilibri dels barris.  

Al llarg d’aquesta anys hi hagut intervencions importants en el barri com podrien ser el 
Passeig de l’Exposició o la urbanització en el barri de Hortes de Sant Bertran 
realitzada per FECSA. Es però la casualitat que la majoria dels canvis s’han donat als 
extrems del barri sent la França Xica i les Hortes de Sant Bertran les dues zones que 
han rebut els efectes més positius deixant de banda la zona interior del barri.  

Altra característica important que cal comentar sobre Poble Sec és la relació del barri 
amb el conjunt de la ciutat. És curiós veure com durant els anys els habitants del barri 
han tingut la percepció o més ben dit raó que el barri, tot i estar en el centre de 
Barcelona sempre ha quedar endarrerit en relació a la dinàmica de la ciutat. 

 

 

 

 



! 19 

4.2. Dades sociodemogràfiques del segle XX. 
!

Per a una millor contextualització del barri farem una descripció de les característiques 
sociodemogràfiques de les tres zones que es podien distingir ja entrats en el en segle 
XX en el barri (La França, Eixample de Santa Madrona i les Hortes de Sant Bertan). 

La zona de les Hortes es caracteritzava per una densitat de població relativament 
equilibrada que tenia la tendència a augmentar d'acord amb els nombrosos solars 
buits i la concentració de les persones en uns pocs edificis d'alçada. En canvi a la 
zona de l’Eixample de Santa Madrona i La França la densitat era molt elevada, 
triplicava la de tot el districte. Aquest fet s'explica perquè la parcel·lació era molt petita 
i no hi havia pràcticament d'espais lliures en els interiors de les illes edificades.  

Pel que fa a la composició de la població, en els tres sectors el percentatge de dones 
(53%) era superior al d'homes (47%). L'edat de la població era pràcticament la mateixa 
pels dos sexes, i hi havia un total d’un 16,6% de persones de més de 65 anys, 
percentatge lleugerament superior a la mitja del districte, i un 24,2% de persones 
menors de 19 anys, percentatge un poc més petit que el de la resta del districte fet que 
ens permet deduir que estem parlant d’un barri  més envellit.  

L'evolució de la població entre els anys 1950 i 1968 mostra percentatges de 
creixement cada vegada inferiors fins arribar al període 63-65 i 65-68 que ja són 
negatius. Aquest % negatius no s'expliquen només amb els índex de natalitat sinó que 
gran part fan referència al moviments migratoris, es a dir la fugida de la població del 
seu barri. La disminució més gran però es va donar entre els anys 1970 i 1991, que la 
població del barri va passar de 51.176 habitants a 37.042. Trobem que tant les dades 
de creixement vegetatiu (diferència entre naixements i defuncions) com el saldo 
migratori (diferencia entre immigrants i emigrants) són negatives. És important 
comentar que aquesta disminució de la població és una tendència general a tota la 
ciutat, llevat d’alguns barris com foren: Pedralbes, Sant Andreu, Vallvidrera i Clot. 
Aquesta forta baixa en la nombre de població és deu principalment a l’estat en que es 
trobava el barri; edificis molt envellits, amb una mida també petit i una manca d’oferta 
d’edificis nous o rehabilitats.  

Taula 1. Evolució de la població a Poble Sec, 1950-1968. 
Any  Percentatge creixement 
1950 8'14% 
1955 8'14% 
1960 3'47% 
1963 2'61% 
1965 - 4'73% 
1968 - 1'01% 

Font: Poble Sec, aproximació a la realitat urbana. Estudis per el coneixement d'un barri. P. 55. 

 

Com s’ha dit la població va anar disminuint fins al 1991. A partir d’aquest any hi  va 
haver un canvi de tendència, perquè va començar a augmentar la població. Els 
primers anys de manera suau, però al 2001 hi va haver un augment brusc que va 
prolongar-se fins al 2008. De cara al 2010 la població seguia creixent però d’una forma 
més moderada (Figura!5).   
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Figura 5. Evolució de la Població de Poble Sec, 1991 - 2010. 

 
Font: despertament d’estadística de Barcelona. Sants-Montjuïc en xifres. 

 

La procedència de la població també era variada, tot i que més de la meitat de la 
població era Catalana hi havia fins a un 30% de població immigrant.  

 

Taula 2. Procedència de la població del Poble Sec (final segle XX). 
Procedència Percentatge Núm. D'habitants 
Catalunya 68'3% 34961 
Andalusia 12'3% 6336 

Castella, Lleó i Extremadura 7'7% 3960 
Nord d'Espanya i Aragó 9'7% 5001 

Estranger 2% 1017 

Font: Poble Sec, aproximació a la realitat urbana. Estudis per el coneixement d'un barri. P. 55 

 

La major afluència de població immigrant al barri es concentra abans del 1940 amb un 
39'9%. Els anys següents aquesta afluència va anar disminuint fins al 3'9% de 
població vinguda abans de 1971-1974. Amb aquestes dades es pot deduir que el 80% 
dels immigrants varen arribar al barri abans dels anys 70. Per tant al principi del segle 
XX ja feia al menys 25 anys que hi residien.  

Referint-nos a la distribució socioprofessional en el barri principalment la classe obrera 
era la base consolidadora del barri.  

El patrimoni edificat del barri es trobava principalment sota el marc d'intervenció de la 
iniciativa privada, que era l'encarregada de gestionar i consolidar els Plans 
d'Ordenació de l'Eixample imposats des de l'administració pública. L'alçada edificada 
més abundant que trobàvem era la de planta baixa (PB)+5 plantes (P). La majoria dels 
edificis estaven construïts per les classes benestants i dominants de principi de segle 
XX que volien realitzar petites inversions en la ciutat. També s'hi poden trobar 
habitatges PB+2P però en un nombre molt baix, gairebé inexistent. Després hi ha els 
habitatge PB+1P que són els més antics que trobem en barri i que normalment van 
associats a un grau de deixadesa elevat a falta de la intervenció o renovació per part 
del municipi. En aquesta tipologia d'edificis també són utilitzats normalment per 
activitats industrials, què normalment es situen en parcel·les d'unes dimensions majors 
que a les d'habitatge. La tipologia constructiva més recent són els PB+ més de 5P. 
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Aquest tipologia la trobem principalment als carrers que envolten el barri com: 
l'avinguda Paral·lel, el Passeig de l'Exposició i el carrer de Lleida. Un estudi realitzat 
l’any 1984 va resultar que l’any de mitjana de construcció dels edificis d’habitatges del 
barri era el 1925 i la mida mitjana era de 63 m2.  

El Taller Urbà de la AV va realitzar un estudi sobre l'estat de conservació dels edificis, i 
va obtindre que hi havia un total de 645 edificacions que tenien un estat bo (habitatges 
de principi de segle amb recursos estilístics compositius en la façana i residents amb 
un poder adquisitiu més elevat), 892 edificis en estat regular (comú en els PB+5P, amb 
problemes d'esquerdes i humitats a causa del mal manteniment), 250 edificis en estat 
dolent (correspon als nuclis més antics i primeres mestres d'obres) i 45 edificis en 
estat ruïnós (magatzems, industries i alguns habitatges dels nuclis més antics). A la 
zona de Les Hortes de Sant Bertran com parat amb La França i l’Eixample de Santa 
Madrona és on s’hi troben menys habitatges en mal estat atès a que es tracte de la 
zona on hi hagut més iniciatives d’intervenció en habitatges.  

Pel que fa als usos en plata baixa possibiliten l'absorció dels requeriments dels 
ciutadans. En la zona de les Canteres i la França la redistribució de usos estava 
totalment equilibrada mentre que en les Hortes hi predominaven els usos industrials. 
Tot i haver-hi aquest equilibri en les dues primeres zones l'oferta de comerços era molt 
superior a la demanda. La tipologia de comerç que podíem trobar era la de petit 
comerç de caràcter familiar, que persistien gràcies a l'economia de subsistència 
relacionada amb la unitat productiva casa-treball. Amb els anys aquesta tipologia de 
comerç va haver d’enfrontar-se a una sèrie de problemes com són els canvis en els 
hàbits de consum, l’increment de l’oferta a nivell més global, l’aparició de noves formes 
comercials... també, es caracteritzava per tenir unes fortes dificultats per retenir els 
seu propi mercat natural i molt més encara per atreure comerciants exteriors. Podríem 
dir que faltava, pot ser, un eix comercial per propiciar la concentració del comerç en 
una sola zona del barri.  

Eren bàsicament inexistent els equipaments per exemple de guarderies o residències 
per a la gent major, instal·lacions sanitàries... 

 

 

4.3. Moviments veïnals i associacions.  
!

El barri del Poble Sec des de sempre s’ha determinat per tenir una tradició social molt 
arrelada i característica, i sobretot molt vinculada als moviments socials. Inicialment el 
fet que la població que hi residia fos molt homogènia (classe obrera) va donar peu a 
estructura familiar i veïnal força cohesionada amb un moviment associacionista fort 
amb un nivell de participació més o menys elevat. Aprofitant la llei d’associacions del 
64 aprovada pel govern espanyol moltes de les associacions de veïns van ser 
legalitzades arreu del país, com és el cas de la Federació d’Associacions de Veïns de 
Barcelona (FAVB). Això els hi permetia moure’s amb una certa llibertat, tot i que força 
restringida ja que per exemple cada reunió que feien havia de ser aprovada amb 
anterioritat per govern civil. Les seves reivindicacions (socials, escolars, sanitàries, 
urbanístiques, culturals...) afavorien les complicitats amb els veïns. 
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El 72 es va legalitzar l’Associació de Veïns del Poble-sec. Aquesta associació va ser 
l’entitat que va aglutinar la lluita del barri i, al capdavall, els desitjos d’acabar amb un 
règim fonamentat amb el terror i la repressió de les llibertats més elementals (reunió, 
expressió, manifestació…). El seu precedent va ser una comissió de barri de caire 
clandestí, que havia entrat en contacte amb altres grups a la històrica Coordinadora de 
Sant Antoni. Cal dir que alhora també existia l’Associació de Veïns i Comerciants de la 
França Xica, ubicada a la barriada del mateix nom. Els seus orígens eren anteriors i 
molt diferents i, lògicament, també el seu tarannà. La presidència era ocupada per un 
falangista, que també havia estat alcalde de barri.  

Pel que fa a l’esmentada Associació de Veïns del Poble-sec, el mes de juliol de 1973 
va presentar els estatuts al Govern Civil i després d’uns quants mesos varen rebre 
l’aprovació. L’Associació va assumir el pes de totes les reivindicacions del barri (ex, el 
Pla Comarcal) i bona part dels membres de la junta pertanyien a partits polítics encara 
clandestins. Hi ha dos moviments engegats per l’associació que poden ser 
destacables a nivell de ciutat, per una banda hi ha la reivindicació del Mercat de les 
Flors (a la Ciutat del Teatre) perquè es convertís en un Ateneu Popular i per altra hi ha 
la Biblioteca F. Foix del carrer Blai. 

La majoria de les Associacions de veïns que trobem avui en dia al barri van sorgir els 
anys setanta ja amb les acaballes del franquisme. Per aquell temps les persones que 
les integraven eren joves amb ganes de lluitar i reivindicar els seus drets com a 
ciutadans i per aconseguir un barri més digne. Aquests primers socis són la majoria 
dels que avui en dia segueixen formant part de les Associacions de Veïns del barri, per 
tant es tracta en general de persones més aviat majors que veuen com ha canviat el 
barri durant tots aquests anys però tot i així segueixen reivindicant diferents accions 
per a millorar el barri. També s’ha de dir que hi hagut algunes incorporacions més 
puntuals de gent més jove implicada també en el barri, però en general la mitjana 
d’edat és de 60-65 anys.  
Per tant com és obvi, la majoria de la veïns que formen part de les associacions són 
veïns que pot ser van emigrar el seu temps però ara ja fa 25 anys que són el barri, és 
a dir principalment gent del barri de tota la vida. En canvi el col·lectiu d’immigrants que 
han arribat aquests darrers anys no han agafat responsabilitat en cap d’aquestes 
associacions.  
 
Les associacions que han pres part en el desenvolupament d’aquest treball han estat: 
 
La Unió d’Associacions de Veïns del Poble Sec es va crear al 2007. Agrupa altres 
associacions de veïns del barri com l’Associació de Veïns del Poble Sec, Hortes de 
Sant Bertran, Satalia i França Xica. A la Unió són actualment un total de 100 socis 
però temps enrere havien arribat a 1200, des de sempre i ara continuen tenint un 
esperit de reivindicació força gran. Participen a l’assemblea i al consell de barri 
aportant des del unt de vista de l’experiència noves idees per a millorar el barri.  
 
L’Associació de Veïns de la França Xica, són un total de 120 socis, la majoria els 
mateixos que ho fan engegar l’any 78. Organitzen diferents activitats al local com 
poden ser curset d’informàtica, ball, jocs de taula, sopars... Puntualment gent més jove 
s’apunta però només a alguna activitat en concret.  
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L’associació d’amics de la Plaça de Santa Madrona va sorgir a partir de la iniciativa 
que van tenir alguns veïns de baixar cada dimecres a sopar a la plaça per tal d’acabar 
acabar amb la presència de col·lectius conflictius a la plaça, relacionats moltes 
vegades amb actes vandàlics i responsables de fer molt soroll. Arrel d’aquesta primera 
iniciativa va sorgir l’associació. Avui en dia segueixen fet activitats a la plaça per tal de 
mantenir el clima de convivència i a més s’encarreguen d’organitzar les festes durant 
el mes de juliol.  
 
A banda d’aquestes tres associacions de veïns trobem un l’Associació de Comerciants 
de Poble Sec-Paral·lel. Es tracta d’una associació amb una mitjana d’edat més jove, ja 
encara estan en l’edat de treballar. La majoria són espanyols, només s’hi han associat 
alguns immigrants. Treballen per dinamitzar el barri i dotar-lo de noves tipologies 
comercials potenciant sempre el comerç petit i de proximitat.  

El 1989 va aparèixer La Coordinadora d'Entitats del Poble Sec que és una federació 
que aplega a la gran majoria de les entitats i associacions del barri del Poble-sec, 
sumant actualment un total de 95 organitzacions i un total de 80 voluntaris. La seva 
tasca és coordinar les entitats, oferir serveis i impulsar activitats al llarg de l'any per 
ajudar a millorar la qualitat de vida del conjunt dels ciutadans i molt especialment 
d'aquells associats en les entitats que formen la Coordinadora. Principalment 
s’encarrega per una banda de donar suport i representació institucionals a les diverses 
associacions i entitats del barri i per altra banda té tot un seguit de programes socials, 
anomenats Poble Sec per a tothom i participa i impulsa el Pla Comunitari Poble Sec 
juntament amb altres entitats.  

Com podem veure en la Figura! 6 s’encarrega de la gestió d’equipament municipals 
com són el Centre Cívic El Sortidor, el Poliesportiu municipal de les 3 Xemeneies, el 
Casal Concòrdia (seu de la Plataforma Poble-sec per a Tothom i del Pla de 
Desenvolupament Comunitari del Poble-sec) i el Casal Elkano, entre altres. 
S’encarrega d’organitzar entre totes les entitats el calendari festiu: El Carnaval, La 
Mostra d'Entitats, La Festa Major del Poble-sec i Nadal Solidari al Poble-sec.  

 
Figura 6. Organització i funcions de la Coordinadora d'Entitats de Poble Sec 
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Per a treballar en els programes socials s’organitza en tres àmbits (infància, adults, 
gent gran) i després s’encarrega de gestionar diverses actuacions municipals.  

Un altre òrgan important en el teixit de participació del barri és el Consell de Barri de 
Poble Sec. Els Consells de Barri varen aparèixer a Barcelona el 2 d'octubre de 2009, 
quan el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona va aprovar els canvis normatius 
que permeten regular i constituir els consells de barri per tal de impulsar la proximitat 
de l'Ajuntament amb la ciutadania. De manera que el Consell de Barri és un òrgan de 
participació territorial per a totes les qüestions referents al barri. Té per finalitat ser un 
canal de participació ciutadana en el desenvolupament de polítiques públiques de 
proximitat i convivència, per aprofundir, així, en la cohesió social i la qualitat de vida 
urbana de la nostra ciutat. És important que veïns, veïnes, entitats i representants 
polítics es reuneixin per contribuir al fet que aquest nou espai de participació sigui una 
eina eficaç per aprofundir en la cohesió social i la qualitat de vida de la ciutat. Els 
membres que tenen veu i vot al consell són: 

• Regidor/a del Districte, o en el seu defecte pel President/a del Districte. 

• La vicepresidència recau en una persona vinculada a la vida social o 
associativa del barri, triada per una majoria de 2/3 pel Consell de Barri. 

• Un conseller/a de cada grup polític del Districte. 

• Les associacions de veïns i veïnes del barri. 
 
 

Si comparéssim en nivell de participació actual de la gent del barri en les diferents 
associacions i/o entitats veuríem com és bastant menor que a l’inici del moviment 
associacionista.  

( !
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5. Situació al 2001 
!

El districte de Sants-Montjuïc (districte municipal núm.3) fins a l’any 20062 es trobava 
dividit en sis Zones Estadístiques Grans (ZEG): Poble Sec (10), Montjuic (11), Zona 
Franca- Port (12), Font de la Guatlla (13) i Bordeta-Hostafrancs (14) i Sants (15). Cada 
una d’aquestes ZEG està dividida en Zones de Recerca Petites (ZRP). Al Poble Sec, 
n’hi ha un total de 3: 
 

- ZRP 73 – Hortes de Sant Bertrà: limita en: Pg. de Josep Carner, Pl. de les 
Drassanes, Av. del Paral·lel, Nou de la Rambla, Pg. de Montjuic. Té una 
superfície de 18,5 hectàrees.  

- ZRP 74 – Eixample de Santa Madrona: limita en: Av. del Paral·lel, Nou de la 
Rambla, Pg. de l’Exposició́, Jardins del Teatre Grec, Pg. de Sta. Madrona, Pg. 
de l’Exposició́, Radas. Té una superfície de 33,2 ha. 

- ZRP 75 – La França: limita en: Av. del Paral·lel, Radas, Pg. de l’Exposició́, Pg. 
de Sta. Madrona, Lleida.  Té una superfície de 22,3 ha.  

-  
Per tal d’establir detalladament quina era la situació en el barri l’any 2001 ens 
centrarem amb les dades del departament d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona. 
Parlarem de la ZEG 10 per referir-nos a les dades generals del barri i de les ZRP 73, 
74 i 75 per detallar més la informació i especificar les característiques de cada zona de 
recerca.  

 

 
!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 A partir de l’any 2006 es va canviar la divisió territorial, es varen mantenir els 10 districtes però 
s’introduïren 233 Àrees estadístiques Bàsiques (AEB) en substitució de les 248 ZRP i 1.061 Seccions 
Censals. 

Figura 8. Districtes de Barcelona. Nº3: Sants-
Montjuïc. 

Figura 7. Zones Estadístiques grans (ZEG) Nº10: Poble 
Sec 

Figura 9. Zones de Recerca Petites (ZRP) Nº 73, 74 
i 75. 
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5.1. Anàlisi de dades demogràfiques i socioeconòmiques 

5.1.1. Població i territori 
!

Al 2001 al barri del Poble Sec hi vivia un total de 33994 persones (Taula!3), amb un 
percentatge superior de dones que d’homes. Trobàvem una densitat de 459,37 hab/ha, 
la qual podem comparar amb la densitat general del districte que es situa al voltant 
dels 73 hab/ha i la de la ciutat de Barcelona que és de 149 hab/ha, i extreure la 
conclusió que ens trobem en un barri amb un densitat molt elevada, què és molt 
superior a de la ciutat de Barcelona en general i molt més encara que la del districte al 
qual pertany. El contrast que es pot veure entre l’alta densitat de Poble Sec i la baixa 
del districte es pot explicar gràcies al fet que el districte Sants-Montjuïc acull tot el parc 
de la muntanya de Montjuïc dins els seus límits que és un total de 366.1 ha, 
aproximadament el triple que el barri del Poble Sec.   

Taula 3. Indicadors territori i població. 
Indicadors Barcelona Sants-Montjuïc. 

Dist.3 
Poble Sec. 

ZEG:10. 
ZRP 73 ZRP 74 ZRP 75 

Població (2001) 1.505.325 167.189 33.994 6.141 15.810 12.043 
Densitat (hab/ha) 

(2001) 
149,1 73 459,37 331,05 476,2 540,04 

Font: departament d’estadística de l’ajuntament de Barcelona. 

Si comparem les tres zones de recerca petites definides en el barri podem veure com 
en La França (ZRP 75) és un hi ha una densitat més gran fet que es pot explicar si 
tenim en compte que és la ZRP amb un extensió menor i que originàriament ja es 
caracteritza per tenir una parcel·lació petita.   

 

5.1.2. Demografia 
!

En la Taula!4 si ens fixem en les dades de la distribució de les edats podem veure com 
el grup d’edat amb un nombre major d’habitants era entre els 25 i els 64 anys amb un 
78,4% de població. Ens trobem doncs, en un barri on la gran majoria de la població 
està compresa entre les edats potencials per treballar, és a dir hi ha un índex elevant 
de població activa.  

Si comparem la mitjana d’edat del barri, 45 anys, amb la general del districte i de 
Barcelona, 43 anys, veiem que és 2 anys superior. Aquest fet ens indica que ens 
trobem en un barri on la població estava més envellida. Si ens fixem en l’Índex 
d’envelliment, el qual relaciona la població infantil (0 a 14 anys) amb la gent gran (més 
de 65 anys) és bastant superior que a les altres zones amb que ho comparem, donant 
una relació de que per cada 100 infants hi ha un número aproximat de 229 persones 
majors, més del doble. Per corroborar-ho ens podem fixar en el % de nens i el de gent 
gran de la ZEG 10, veurem com la diferència és més pronunciada que en els altres 
dos casos analitzats. Si ens fixem amb la taxa de natalitat i la de mortalitat podríem 
pensar que ajudaran a reduir la marcada diferència entre gent gran i infants però no és 
el cas, ja que tot i tenir la taxa de natalitat molt lleugerament superior i la de mortalitat 
2 punts per sobre no es contraresta suficientment. El fet que la població del barri sigui 
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més envellida, és a dir amb un major risc de dependència i precarietat econòmica, 
social i física exigeix un increment important dels recursos d’atenció social i sanitària 
en el barri.  

Taula 4. Indicadors demogràfics. 
Indicadors Barcelona Sants-Montjuïc. Dist.3 Poble Sec. ZEG:10. 
Grups d’edat (2000) (%)    
0 – 14 anys   10,8 
15 – 24 anys   10,7 
25 – 64 anys   53,6 
Més de 65 anys   24,8 
Mitjana d'edat (2000) 43 43 45 
% nens (2000) 11,6 11,7 10,8 
% gent gran (2000) 21,9 21,6 24,8 
Taxa natalitat (2000) 8,3 8,3 8,8 
Taxa mortalitat (2000) 10,3 10 12,3 
Índex envelliment (2000) 188,9 184,1 229,7 

Font: departament d’estadística de l’ajuntament de Barcelona. 

!

5.1.3. Origen de la població. 
!

En la Taula!5 es presenten els % de població segons els lloc de naixement. En els tres 
casos com és obvi el % més abundant és el de població nascuda a Barcelona, tot i 
que és curiós veure com en el barri del Poble Sec aquest % és un punt inferior que en 
el districte i la ciutat en general. Els % de nascuts resta de Catalunya i la resta 
d’Espanya també és inferior que a les dues altres zones comparades. En canvi el % 
de nascuts a l’estranger en el barri és fins a quatre 4 punts més alt que a la resta. 
Aquesta dada és molt rellevant per entendre la importància del tema de la immigració 
en el barri. També es pot deduir que els mateixos catalans prefereixen altres barris per 
anar a viure mentre que la gent que ve de fora d’Espanya s’acomoda fàcilment al 
Poble Sec.  

Taula 5. Indicadors procedència de la població de Poble Sec. 
Indicadors Barcelona Sants-Montjuïc. Dist.3 Poble Sec. ZEG:10. 

% nascuts Barcelona 58,4 58,8 57,6 

% nascuts resta Catalunya 8,2 8,1 6,6 

% nascuts resta Espanya 26,2 25,9 24,6 

% nascuts estranger 7,2 7,2 11,2 

Font: departament d’estadística de l’ajuntament de Barcelona. 

!

Si ens fixem en la Taula! 6 podem veure desglossades les diferents comunitats 
autònomes espanyoles amb els % de població que hi ha a cada zona. La comunitat 
que abunda més després de Catalunya, és Andalusia amb un 6,1% pel cas del Poble 
Sec, però en la resta de zones que comparem també és la comunitat més abundant. 
Les següents comunitats autònomes amb un representació més elevada són Castella-
Lleó, Galicia i Aragó.   
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Taula 6. Procedència dels immigrants espanyols al Poble Sec. 
Lloc de 
Naixement 

Barcelona % segons lloc 
naix. Barcelona. 

Districte 3. Sants-
Montjuïc 

% segons 
lloc naix. 
Distr. 3 

Poble Sec, 
ZEG 10. 

% segons lloc 
de naix, ZEG 

10. 
Andalusia   114.738 7,6 11.987 7,1 2.098 6,1 

Aragó   49.161 3,2 5.329 3,2 1.016 3 

Astúries   5.242 0,3 561 0,3 113 0,3 

Balears   3.671 0,2 344 0,2 91 0,3 

Canàries   2.049 0,1 186 0,1 63 0,2 

Cantàbria   3.620 0,2 382 0,2 87 0,3 

Castella-Manxa   30.972 2 3.248 1,9 555 1,6 

Castella-Lleó   56.660 3,7 6.270 3,7 1.087 3,2 

C. Valenciana   23.696 1,6 2.922 1,7 607 1,8 

Extremadura   21.492 1,4 2.286 1,4 359 1,1 

Galícia   37.271 2,5 5.143 3,1 1.255 3,7 

Madrid   14.380 1 1.318 0,8 289 0,8 

Múrcia   14.386 1 1.808 1,1 338 1 

Navarra   4.877 0,3 458 0,3 94 0,3 

País Basc   6.968 0,5 644 0,4 167 0,5 

Rioja   3.694 0,2 420 0,2 91 0,3 

Ceuta   1.254 0,1 137 0,1 29 0,1 

Melilla   2.541 0,2 268 0,2 72 0,2 

Font:,Lectura,del,Padró,Municipal,d’Habitants,2000.,Departament,d’Estadística,de,Barcelona.,

 

L’11,2% de població estrangera comentat també el desglossarem en el diferents 
països per tal de veure quines nacionalitats podíem trobar al barri en el 2001. Si 
observem la Taula!7 es poden veure desglossades les diferents nacionalitats i les ZRP. 
La nacionalitat europea més abundants, després de l’espanyola com és lògic, és la 
francesa. Però és un país africà el que té un nombre més alt d’immigrants en el barri i 
en bastanta diferencia, es tracta del Marroc. Pel que fa als països americans trobem 
que la República Dominicana és el país amb més representació, seguit d’Equador, 
Colòmbia i Perú. Referent als països asiàtics trobem Pakistan amb un nombre major 
d’immigrants i en segon lloc la Índia. És evident doncs la quantitat de nacionalitats que 
resideixen en el barri i per tant, el grau de interculturalitat que hi aporten.  

 

Taula 7. Procedència dels immigrants estrangers (no espanyols) al barri. 
Països Dte. 3 Sants-

Montjuïc 
% Dte 3. ZRP 

73 
% ZRP 73 ZRP 

74 
% ZRP 74 ZRP 

75 
% ZRP 75 

Espanya 159.506 94,89 5.776 93,52 14.432 90,75 11.024 91,13 

Itàlia 215 0,13 7 0,11 31 0,19 18 0,15 

França 237 0,14 17 0,28 34 0,21 21 0,17 

Alemanya 122 0,07 7 0,11 16 0,10 16 0,13 

Gran Bretanya 134 0,08 5 0,08 24 0,15 10 0,08 

Portugal 78 0,05 5 0,08 8 0,05 10 0,08 

Rússia 47 0,03 1 0,02 11 0,07 5 0,04 

Països Baixos 41 0,02 6 0,10 4 0,03 4 0,03 

Ucraïna 23 0,01 0 0,00 6 0,04 5 0,04 

Romania 47 0,03 0 0,00 9 0,06 4 0,03 
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Font:,Lectura,del,Padró,Municipal,d’Habitants,2000.,Departament,d’Estadística,de,Barcelona.,

!

5.1.4. Indicadors socioeconòmics. 
!

En la Taula 8 es poden veure quines eren les activitats econòmiques més rellevant en el 
barri; el sector primari no hi tenia representació i el sector de la construcció tampoc 
tenia un pes molt important. La indústria amb 1586 i les activitats professionals amb 
2614 activitats les podem considerar les segones forces en l’economia del barri. El 
sectors però, més importants en l’economia del barri, del districte i de la ciutat catalana 
en general són el comerç i els serveis. Tot i això és interessant remarca que tot i el fort 
procés de terciarització de l’economia, la categoria professional que, a diferència de la 
ciutat, encara té un pes gran en el barri i en el districte són els treballadors industrials.  
 
Es important comentar que és en la ZRP 74 (Poble Sec centre-La Satalia) on hi ha 
concentrades una major part d’activitats tant sigui en un sector con en un altre. Tot i 
això és pot veure una clara tendència de predominança de comerços en ZPR 73 i 74, i 
una predominança del sector industrial en la ZRP 74 i 75. Aquest fet s’explica per 

Resta de països d'Europa 305 0,18 12 0,19 46 0,29 50 0,41 

Marroc 1.315 0,78 46 0,74 357 2,24 274 2,27 

Algèria 101 0,06 6 0,10 33 0,21 9 0,07 

Guinea 61 0,04 5 0,08 13 0,08 3 0,02 

Nigèria 17 0,01 0 0,00 1 0,01 1 0,01 

Senegal 11 0,01 0 0,00 2 0,01 2 0,02 

Resta de països Àfrica 130 0,08 2 0,03 18 0,11 9 0,07 

Equador 974 0,58 10 0,16 93 0,58 153 1,26 

Perú 1.005 0,6 53 0,86 73 0,46 69 0,57 

Colòmbia 689 0,41 32 0,52 99 0,62 79 0,65 

República Dominicana 719 0,43 34 0,55 230 1,45 100 0,83 

Argentina 237 0,14 15 0,24 28 0,18 26 0,21 

Xile 166 0,1 3 0,05 34 0,21 13 0,11 

Brasil 182 0,11 2 0,03 16 0,10 19 0,16 

Cuba 171 0,1 7 0,11 19 0,12 25 0,21 

EEUU 49 0,03 3 0,05 7 0,04 1 0,01 

Veneçuela 96 0,06 4 0,06 12 0,08 9 0,07 

Uruguai 71 0,04 3 0,05 9 0,06 13 0,11 

Mèxic 66 0,04 0 0,00 5 0,03 6 0,05 

Bolívia 44 0,03 0 0,00 3 0,02 1 0,01 

Resta de Països d'Amèrica. 132 0,08 14 0,23 25 0,16 5 0,04 

Pakistan 402 0,24 21 0,34 133 0,84 41 0,34 

Filipines 143 0,09 23 0,37 22 0,14 14 0,12 

Xina 272 0,16 7 0,11 16 0,10 32 0,26 

Índia 140 0,08 44 0,71 13 0,08 2 0,02 

Japó 19 0,01 1 0,02 2 0,01 6 0,05 

Bangla Desh 21 0,01 0 0,00 9 0,06 12 0,10 

Iran 19 0,01 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Resta de països d'Àsia. 87 0,05 5 0,08 7 0,04 5 0,04 
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l’origen més industrial de la zona de les Hortes de Sant Bertran i també per la distància 
al port.  
 
Un altre indicador al qual farem referència és el del nivell d’estudis de la població 
major de 16 anys. En les tres ZRP hi ha entre un 60 i un 70% de la població que té 
l’educació primària, i entre un 23% aproximadament que té la secundaria. Aquest 
valors són molt baixos si ho comparem amb els que s’haurien d’esperar obtindré tenint 
en compte que l’educació secundaria és obligatòria. Tot i que és important comentar 
que és actualment que és obligatòria per tant segurament el % es tant baix perquè 
també es compte la gent gran del barri que pot ser no varen tenir escolarització i 
també hi ha els immigrants que pot ser en el seu país no tampoc van tenir la obligació 
d’assolir cap graduat. Pel que fa alts titulats superior trobem % al voltant de del 9%, 
dos punts per sota del percentatge del districte que és de 11,2.  

Taula 8. Indicadors econòmics. 

Font: departament d’estadística de l’ajuntament de Barcelona. 

 

L’anàlisi de les tipologies de lars que troben en el barri també ens pot ajudar a 
entendre millor quina és la situació dels seus habitants. Cal concretar d’entrada que 
segons el cens de població, que la definició més operativa de ‘llar’ és la que fa 
referència al conjunt de persones que viuen en un mateix habitatge, tant si mantenen o 
no relacions de parentiu. Per tant les llars són unitats de convivència i residència que 
poden estar integrades per membres d’una mateixa família o no. En canvi, les 
persones que formen part d’una família no sempre conviuen sota el mateix sostre. 
Així, mentre que és l’element que defineix la llar, són les relacions de parentiu (aliança, 
filiació o afinitat) les que defineixen la família. Aquesta definició té algunes limitacions, 
com per exemple, on comença i on acaba la relació de parentiu.  
L’Institut d’Estadística de Catalunya fa servir una classificació a partir del nombre de 
famílies; d’aquesta manera fa la diferenciació entre les llars familiars i les no familiars. 
Les llars no familiars són les unipersonals i les que estan formades per més d’una 
persona sense relació de parentiu. Les llars familiars poden contenir una família o 
diverses. Les llars unifamiliars estan formades per cap, un o més nuclis. Els nuclis es 
formen a partir de les parelles amb o sense fills i els pares o les mares amb fills. 
 

Indicadors Dte. 3 Sants-Montjuïc ZRP 73 ZRP 74 ZRP 75 
Activitat econòmica     

Primària 0 0 0 0 
Indústria 1.586 41 102 94 

Construcció 240 3 6 19 
Comerç 5.475 103 330 22 
Serveis 5.823 265 425 313 

Activitats professionals 2.614 94 189 150 

Població > 16 anys 146.271 5.438 13.987 10.706 

Nivell d’estudis (>16 anys)     
% Primaris 63,7 67,6 69,25 66,5 

% Secundaris 25,2 23,5 22,2 23,2 
% Superiors 11,2 8,8 8,6 10,3 
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En la Taula!9 es presenten les dades sobre tipologia d’habitatge de l’any 1991, 1996 i 
2001. Gràcies a aquesta progressió podem extreure les conclusions de com ha anat 
evolucionat el parc d’habitatge i també saber quina era la situació al 2001.  

Analitzarem cada una de les tipologies:  

- Les llars unipersonals, és a dir aquelles compostes per persones que viuen 
soles va anar incrementant durant els 10 anys analitzats.  

- Llars no familiars de 2 o més persones poden correspondre a perfils molt 
diferents; joves o adults que encara no han format una família i estan estudiant 
o treballant. Normalment es tractaria de persones immigrants però no té el 
perquè. Si observem les dades podem veure com al 96 hi va haver una 
decaiguda en nombre gairebé fins a la meitat, però cap al 2001 els valors 
s’havien doblat un altre cop. 

- Les unifamiliars han anat disminuint al llarg dels 10 anys. Aquest podria 
explicar-ser amb l’augment de les unipersonals i de les plurifamiliars, ja que 
moltes de les llars que al 91 eren unifamiliars poden haver passat amb els anys 
a unipersonals o plurifamiliars.  

- Les plurifamiliars és la tipologia que ha crescut, passant de 0’02% llars al 91 al 
0’5% al 01, tot i així són valors molt baixos. Aquesta dada pot ser una mostra 
de la situació econòmica de bastantes famílies què no es podem permetre 
pagar el llogar i han de compartir l’habitatge amb altres famílies.  

Taula 9. Tipologia d'habitatges. Districte Sants-Montjuïc, 91, 96 i 01. 
Indicadors Dte. 3 Sants-Montjuïc 

Tipologia 1991 1996 2001 

Llars no 
familiars % 

Unipersonals 19,3 23,4 26,5 
2 o més 

pers. 
1,5 0,8 1,8 

Llars familiars  
% 

Unifamiliars 79,19  
75,8 

71,2 

Plurifamiliars 0,02 0,03 0,5 
Total absolut 65.773 65.256 66.933 

Font: departament d’estadística de l’ajuntament de Barcelona. 

 

Per acabar amb les dades socioeconòmiques parlarem de l’Índex Renda Familiar 
Disponible per càpita (IRFD), que es calcula a partir de diferents variables referents al 
nivell educatiu, situació laboral, característiques del parc de vehicles i els preus al 
mercat immobiliari residencial.  Com podem veure en la Figura! 10 el Poble Sec es 
trobava l’any 2000 en la posició 31 amb un IRDF de 65,9. En la Taula!10 podem veure 
els valors de l’índex concrets per a cada ZRP també per a l’any 2000. La ZRP és la 
que tenia un valor més elevat de les tres, situant-se en la posició 141 del rànking del 
total de 248 ZRP de Barcelona. La ZRP 75 es troba en la posició 195 amb un 67,9 i la 
ZRP 74, Poble Sec-Satalia en la posició 218 amb 58,6. Es tracta d’una zona d’elevada 
densitat demogràfica i amb un elevat percentatge d’immigrants extracomunitaris, en la 
que a més la gent gran que viu sola supera àmpliament la mitjana de la ciutat. L’oferta 
d’habitatge nou és escassa i el parc mostra una elevada antiguitat, que es manifesta 
amb preus baixos al mercat secundari.  
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Taula 10. IRDF en les ZRP, 2000. 
ZRP IRFD (2000) Posició ranking ZRP 
73 81 141 
74 58,6 218 
75 67,9 195 

 

Si ens fixem en la Figura! 11 es pot veure gràficament la 
distribució de l’índex en les diferents ZRP.  

Potser el tret més característic d'aquest districte és que cap 
ZRP arriba a la mitjana de la ciutat. És juntament amb Gràcia 
el que té un rang inferior (distància entre el valor màxim i el 
mínim). Aquesta concentració es dóna en el terreny que 
queda per sota però relativament a la vora de la mitjana. De 
fet, el mapa de les ZRP del districte és força homogeni i amb 
només dos colors, corresponents a nivell de renda baix i mig-
baix. La zona 79 (Passeig de la Zona Franca Est amb més 
de 20.000 habitants) és, juntament amb les tres del Poble 
Sec, i les de sota de la  carretera de Sants les que tenen 
índexs més baixos. 

 

Font: Posició zones estadístiques segons Índex RFD 2000 

!

Figura 11. IRDF per ZRP, 2000. 

Figura 10. IRDF ZEG. Barcelona, 2000 
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5.2. Identificació de les carències en els recursos urbans. 

L’alta densitat i el pas de alts percentatges de persones majors i arrelades al barri a 
fins un 25% de població de fora de Catalunya i un 11% d’estrangers nouvinguts al barri 
ha provocat  que tant l’espai públic com dels habitatges, de les escoles, dels centres 
associatius, dels equipaments,... quedessin desfasats. El canvi en la tipologia de 
població ha augment tant en la demanda d’equipament com en la d’espai públic i ha 
forçat el reclam per incrementar l’espai públic, carrers i places, i amés la necessitat de 
teixir noves relacions de convivència. 

Així mateix, la integració d’aquests nouvinguts és l’element fonamental de la vida del 
Poble Sec i per poder treballar-la cal però un esforç tant individual, col·lectiu com 
institucional. És aquí on entraven en joc les mancances tant a nivell associatiu com 
d’espais oberts a tothom què permetin l’intercanvi cultural i l’establiment de noves 
relacions de veïnatge. Aquestes carències feien evident la necessitat d’intervenir per 
tal de millorar la convivència entre la població arrelada del barri amb les noves 
generacions multiculturals. Per tant una de les carències més importants que es 
manifestaven a principis de segle XXI era la falta d’equipaments públics que 
permetessin establir i mantenir les relacions de veïnatge.  

Un dels equipament que els veïns reivindicaven de manera molt insistent era la 
residència per a persones majors, ja que a banda de situar-nos en un barri on la 
població era molt envellida no tenien cap instal·lació per a satisfer aquestes 
necessitats.  

També els veïns reclamaven a l’ajuntament una falta de seguretat al barri provocada 
per l’arribada descontrolada d’immigració. Hi va haver uns quants anys amb molt de 
robatoris, actes vandàlics arreu del barri, problemes de drogues i baralles als carrer. 
Per això des de les associacions de veïns reclamaven més vigilància i més accions 
per part dels mossos per acabar amb aquesta situació. Denunciaven com el carrer Blai 
i altres carrers adjacents s’havien convertit en un cau de conflictes.  

Pel que fa a la urbanització també s’hi podien identificar dèficits en els carrers i places, 
tant els elements bàsics com les voreres, calçades i espais verds com sobretot en el 
clavegueram públic. El tema de la mobilitat interna estava més o menys solucionat 
gràcies a que el barri disposa d’una circumval·lació (c. Paral·lel, passeig de l’Exposició 
i c. Lleida) que ajuda a disminuir el trànsit intern, en canvi però el principal problema el 
trobem en l’aparcament ja que la majoria d’habitatges no tenen aparcament i la 
majoria de carrers són tant estrets que el cas que s’estacioni el vehicle s’havia de fer 
ocupant par de les voreres. D’aquí doncs, la necessitat de dotar el barri de zones de 
pàrquing. Un altre tema a considerar és el de l’accessibilitat, la bona situació que té el 
barri, cèntrica i just al costat de l’eixample esquerra ha facilitat l’accés al barri des de 
qualsevol carrer de l’Av. Paral·lel. A més té una bona comunicació amb transport 
públic, dues parades de metro (Poble Sec i Paral·lel) i el funicular de Montjuïc que 
comunica directament amb la muntanya. La comunicació amb Montjuic, a banda del 
funicular, tenia alguns problemes principalment a causa de la orografia de la zona i la 
falta de planejament i de gestió de la zona que queda entre la urbanització del propi 
barri i Montjuïc.  
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Si ens centrem en l’economia del barri, basada principalment en el comerç es podia 
identificar la falta d’un eix o eixos comercials significatius, ja que trobàvem un comerç 
totalment dispers què tampoc ajudava a millorar el dinamisme del barri. Amb la 
finalització de les obres del carrer Blai es pretén donar empenta a aquest problema, 
però caldrà el pas del anys per veure quin ha estat el resultat i si l’actuació és suficient.  

Tot i els diferents programes de rehabilitació que s’ha desenvolupat en el barri, en el 
cens de població de 2001 podem veure com els següents % relacionats amb l’estat de 
conservació i de serveis dels edificis son lleugerament superiors als de Barcelona. La 
Taula!11 mostra que el % d’edificis ens mal estat al barri del Poble Sec és gairebé un 
punt superior al de municipi de Barcelona, situant-se en un 6,4%. El % d’edificis sense 
aigua corrent i aigües residuals no arriba a l’1%, però tot i així encara n’hi ha. I per 
acabar trobem el % d’edificis de més de 4 plantes sense ascensor, un 64,5%, 
comparat amb el 48,1% de Barcelona. Estem parlant de xifres molt elevades, que 
combinades que l’elevat nombre de persones majors al barri dona lloc a problemes de 
mobilitat i accessibilitat.  

Per tant és obvi que hi havia una falta en l’adequació dels habitatges i que s’havien de 
continuar impulsant nous programes de rehabilitació dels habitatges privats. 

 

Taula 11. Comparació estat dels edificis entre Poble Sec - Barcelona, 2001. 
Indicador Poble Sec Barcelona 

% Edificis en mal estat i ruïnós / total edificis 6,4 5,6 
% Edificis sense aigua corrent / total edificis 0,3 0,38 
% Edificis sense evacuació d’aigües residuals / total d’edificis 0,4 0,47 
% Edificis de 4 plantes o més sense ascensor / total edificis de 4 plantes o 
més 

64,5 48,1 

Font: departament d’estadística de l’ajuntament de Barcelona. 

!

!  
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6. Programes i projectes de regeneració urbana al barri. 

6.1. Antecedents. 
!

L'any 1979 l'Associació de Veïns de Poble Sec engegà un seguit de publicacions per 
tal de tractar els diferents problemes que es podien trobar en el barri. El seu objectiu 
era aprofitar que Josep Maria Socías, alcalde de Barcelona durant els anys de la 
transició democràtica, va obrir el diàleg de l'administració de la l'Ajuntament amb les 
Associacions de Veïns (AV). Es va crear un Taller Urbà en el marc de la AV de Poble 
Sec per tal d'analitzar en profunditat els problemes urbans i de donar alternatives 
serioses, d'entendre i tenir en compte els interessos dels veïns sempre tenint el 
compte el caràcter, la història i la realitat del barri.  

“[...] d'un Poble Sec brut, dens, pol·lucionat, ple de cotxes i sense espais 
per respirar, però ple de dignitat i humanitat, amb restes d'una història 
dura, popular, contradictòria, producte d'una evolució política i social que 
pensem cal assumir i que ha de ser el començament per a retrobar el 
nostre barri, transformant-lo però sense destruir-lo, sense acabar amb el 
seu caràcter.” Associació de Veïns de Poble Sec, 1979.  

És en la primera publicació on el Taller Urbà defineix dos àmbits d’intervenció, els dos 
situats just al peu de la muntanya, es a dir, es tracta de zones que relacionen el teixit 
urbà amb la muntanya. Partint de la idea de que el barri té un mancança considerable 
en espais lliure. Els criteris que segueixen per a la intervenció en aquestes zones són: 

! Recuperar l'ús de l'espai públic. En les darrers actuacions urbanístiques 
realitzades a la ciutat el valor d'ús dels espais varen ser oblidats. En el cas del 
Poble Sec aquest fet es va veure més perjudicat pel govern franquista ja que 
va prohibir el desenvolupament d'algunes de les activitats col·lectives que es 
donaven origen i vida al barri. A més de l'implícit envelliment de l'estructura 
social dels habitatges i habitats. 

! Definir la morfologia física de l'àrea. Com que es tracta de la zona que quedava 
entre el teixit urbà del sector de l’Eixample de Santa Madrona i la Muntanya de 
Montjuïc, s’hi evidència una falta important d’estructura i criteri alhora de 
contenir o desenvolupar d’urbanització d’aquella zona.  

! Realitzar un estudi urbà sobre el vial projectat per el Pla Comarcal en la 
vessant nord de la muntanya de Montjuïc; vessant amb la que limita el Poble 
Sec. L'AV volien denunciar com els darrers anys les intervencions 
urbanístiques a Barcelona havien permès que els agents immobiliaris o 
especuladors de sòl anessin construint la ciutat sense sotmetre's a cap 
planejament racional. A causa del gran creixement que patia Barcelona varen 
aparèixer perifèries suburbanes situades vora les noves àrees industrials per 
tal d'acollir la ma d'obra. La taca d'aquests creixement sense planificar es va 
estendre arreu de Barcelona dificultant cada vegada més la intervenció a través 
dels plans comarcals perquè obliden encara més l'escala de barri imposant les 
xarxes viaries de manera totalment irresponsable en front aquestes 
urbanitzacions.  

! Exigir que la via projectada en el pla comarcal del 1953 (passeig de l’Exposició) 
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deixés de ser una via ràpida i fos una via de comunicació dels ciutadans amb la 
muntanya i que a més en els seus marges si desenvolupes un seguit 
d'equipaments socials, culturals, esportius... aprofitant les plusvàlues que 
generaria al sòl. Es podria definir com una via-passeig, que afavoriria el paper 
de la muntanya de Montjuïc com a espai verd, per tal de reduir el dèficit en 
espais verds de la ciutat. A més, la zona en la qual es preveia fer la intervenció 
es trobava en un estat d'abandonament i degradació important: la línia de 
façana del barri cap a la muntanya no tenia continuïtat, les interrupcions entre 
façanes edificades, mitgeres, trossos de muntanya, carrers...incrementen l'estat 
ruïnós de conservació.  

Altres de les actuacions que es varen començar a promoure des del Taller Urbà 
de l’AV són:  

LOCALITZACIÓ SITUACIÓ INICIAL ACTUACIÓ 

Passeig Montjuïc, 64-66 Magatzem vell Equipament. Centre de dia Llar 
Montjuïc. Fundació Hospitalitat Mare 
de Déu de Lourdes. 

Font Honrada, 8-10 Edifici vell Associació catalana de solidaritat i 
ajuda als refugiats (ACSAR) 

Solar Carbones de Nalón Solar buit Equipament 

Cobert del Mercat de les 
Flors 

 Vestuaris Poliesportiu Palau 
d’Agricultura 

Plaça de les Navas  Àrea verda 

Eixample de Poble Sec 
(vessant muntanya) 

 Edificació d’una illa (casal amb pati) 

Zona verda muntanya  Àrea verda: Jardí La Primavera 

En front Camí de València  Àrea verda. 

Font: Navas, D. Poble Sec: notes per a la recuperació d’un barri: 6 projecte per a una etapa de transició 
municipal. Associació de Veïns de Poble Sec. Taller urbà. Barcelona, 1979. 

!

Per altra banda, el 1989 amb la creació de La Coordinadora d’Entitats de Poble Sec es 
va donar un fort impuls a les reivindicacions dels ciutadans del barri. I és cert, que la 
seva tasca ha va anar donant fruit al llarg dels anys, per exemple amb la inauguració 
l’any 1991 del Centre Cívic del carrer Blai, que era un antic edifici ocupat per la 
Falange. El 92, juntament amb els Jocs Olímpics es va acabar la urbanització del 
Passeig de l’Exposició i es va construir la rotonda a l’extrem mar del barri (Paral·lel). El 
94, any que es celebrava el 125è aniversari del barri es va inaugurar el parc de les 
Hortes de Sant Bertran, el 95 el Mirador del Poble Sec i el de les Tres Xemeneies. Tot 
i així queden pendent molts projectes urbanístiques, la majoria d’ells inclosos en el 
PERI i altres que s’aniran desenvolupant al llarg del anys com la connexió dels carrers 
Magallanes i Mare de Déu del Remi, el Parc de la Primavera i el teatre Lliure a l’antic 
Mercat de les Flors.  

El 1990 es va aprovar el Pla Especial de Reforma Interior del Poble Sec-Montjuïc 
(PERI) però no es va posar en marxa fins a finals del 92. Algunes de les accions més 
importants que preveia eren, eradicar el barraquisme i els horts il·legals en la 
muntanya de Montjuïc. Però més que res centrada les seves actuacions en el centre 
del barri, fonamentant-se en la rehabilitació més que en l’enderrocament.  
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Les actuacions concretes que projectava eren: 

LOCALITZACIÓ ACTUACIÓ 

Passeig de l’Exposició 3499 m2 d’habitatge social 

c. Vilà i Vilà, 39 Residència assistida 

c. Puig i Xoriguer Centre d’acollida Arrels 

c. Nou de Rambla, 187-201 Escola Bressol 

Plaça del Sortidor Centre Cívic i biblioteca 

Pg. Montjuïc – Pg. Vinyeta Equipament esportiu 

 Rehabilitació Piscina Municipal 

c. Margarit, 67 Remodelació Espai Esportiu La Satalia 

Plaça del sortidor Pàrquing 

Plaça Dr. Franquesa Construcció plaça 

Plaça c. Magallanes amb c. Concòrdia Construcció plaça 

Pg. Exposició, Pg. Miramar, c. Tapioles i 
C. Exposició i C. Anníbal.  

Obertura xarxa viaria.  

Font: Navas, D. Poble Sec: notes per a la recuperació d’un barri: 6 projecte per a una etapa de transició 
municipal. Associació de Veïns de Poble Sec. Taller urbà. Barcelona, 1979. 

 

El 94 encara no s'havien manifestat moltes millores en el barri i els veïns notaven el 
grau d'abandonament que patien en detriment dels Jocs Olímpics. D'aquesta situació 
va sorgir la iniciativa d'elaborar el primer Pla de Futur del barri (1995) amb el qual els 
veïns podrien expressar com ells mateixos millorarien el barri. Per elaborar el Pla hi va 
prendre part la Coordinadora d'Entitats de barri. D'entrada PROCIVESA va elaborar un 
informe sobre “Análisis del estado de la edificación del conjunto de edificios 
delimitados por las calles Blai, Poeta Cabanyes, Magallanes y Roser” que posava de 
manifest el mal estat dels edificis a part de que molts d'ells els hi mancava el servei de 
aigua corrent i dutxa. Aquesta situació s’agreujava més en l’Eixample de Santa 
Madrona on els habitatge eren molt antics i estaven deteriorats.  

Simultàniament i gràcies a la pressió veïnal, la Generalitat va delimitar el 1994 la zona 
entre l'avinguda Paral·lel i el passeig Montjuïc (Eixample de Santa Madrona) com a 
Àrea de Rehabilitació Especial (ARE Poble Sec). L’ARE és l’instrument legislatiu més 
favorable alhora de potenciar la rehabilitació d’habitatges. Però no va ser fins al 96 que 
aprofitant l’execució de l’Àrea de reforma interior (ARI) de Ciutat Vella es va començar 
la 1a fase de l'Àrea de Rehabilitació Especial (ARE) del Poble Sec, seguida de tres 
fases més: la segona el juny de 1998, la tercera al novembre i la quarta al juliol del 99 
què es va prolongar fins al 2000 va acabar la vigència del conveni. L’ARE de Poble 
Sec era un dels sectors definits a l’ARI de Ciutat Vella i incloïa 770 edificis, es a dir un 
47% del total d’edificis del barri. 

Després d'això, l'Oficina de Rehabilitació del Districte Sants-Montjuic va encarregar a 
la Universitat Politècnica de Catalunya la definició d'una Àrea de Rehabilitació Especial 
en el districte. En aquest estudi es van definir set subàrees caracteritzades per 
contendre edificis construïts abans de la Guerra Civil i edificis catalogats. La conclusió 
que es va treure es que la zona del Poble Sec era la que necessitava una intervenció 
més urgent de tot el districte i concretament dos subsectors situats al voltant de la 
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ARE subvencionada anteriorment. En front això, la Generalitat de Catalunya la va 
incloure en el Pla Estatal d'habitatge 2002-2005. 

En el marc del Pla d'Habitatge es va dur a terme la cinquena fase d’intervenció, en la 
qual es va actuar sobre 61 habitatges. En la 7a i 8a es va augmentar el nombre 
d'habitatges a 120 i 181 respectivament. Les fases d'intervenció es varen anar 
ampliant fins a un total de 11. El límit establers per a la realització de dites actuacions 
era fins al desembre de 2010.  

!

!

!

!

6.2. Presentació casos d’estudi: polítiques període 2001-2011.  
!

Com ja s’ha explicat a la metodologia ens centrarem només en aquelles polítiques 
aplicades entre l’any 2001 i el 2012.  

N’hem escollit un total de 5 què les podem classificar inicialment en funció de l’ens que 
les impulsa, el qual pot ser la Coordinadora d’Entitats de Poble Sec, el Consell de Barri 
de Poble Sec o bé l’Ajuntament de Barcelona. Avui en dia, la diferenciació de 
l’ajuntament com a ens impulsor i el consell de barri és innecessària. Des del 2008-
2009 quan es varen anar constituint els diferents consell arreu de tot Barcelona des de 
l’ajuntament s’ha potenciat el diàleg amb els consellers i tècnics de barri amb els 
veïns. En el nostre cas però, quan es va executar la major part de les mesures de la 
llei de barris el consell encara no s’havia creat, per tant es classificarà el Pla de barris 
com a mesura pròpia de l’ajuntament i el PAD com a resultat del consell.  

D’aquest primera classificació és important destacar és les diferents tipologies de 
finançament. El cas de la Coordinadora d’Entitats es tracta d’una associació privada, 
per tant el finançament és aproximadament un 10% públic, però la resta és privat. Per 
tant és important saber que els dos programes socials (Poble Sec per a tothom) 
impulsat per la Coordinadora d’Entitats ha de buscar contínuament noves fonts de 
finançament.  En el Pla Comunitari la situació és distinta perquè el finançament ve 
50% de la Generalitat, 50% del districte aproximadament, el problema però és que no 
es fan els pagament a temps per tal al final la Coordinadora ha de cercar subvenció 
igual per a poder seguir amb els seus projectes.  

 

 

 

 

 

 

 

 



! 39 

Figura 12. Classificació de les polítiques analitzades segons l'ens impulsor. 
!

 
 

Una altra diferenciació que cal fer és en funció de la línia d’actuació. Classificarem en 
bàsicament dues: programes d’intervenció integral i programes sectorials.  

Els programes d’intervenció integral, com el seu nom indica inclouran accions en 
diferents àmbits o sectors, com pot ser urbanístic, ambiental, econòmic i social. 
Aquesta tipologia seran les pròpies polítiques de regeneració urbana integral, 
caracteritzades per tenir una visió més holística de la complexitat de la problemàtica 
en el barri.  

En canvi els programes sectorials centren 
els seus objectius en un sol àmbit. 
Tindrem els Programes social de la 
Coordinadora d’Entitats i el Pla 
Comunitari que estaran centrats en un 
àmbit més social, proposant accions per a 
millorar la convivència autòctons-
immigrants, per millorar la qualitat de vida 
de la gent gran de barri, per fomentar la 
formació... I després hi ha el Pla 
d’habitatge de Barcelona, què com el seu 
nom indica es centre principalment en 
l’habitatge, tant sigui de nova construcció 
com rehabilitació.  

Coordinadora d'Entitats de 
Poble Sec 

Programes socials 
de la Coordinadora 
d'entitats de Poble 

Sec: Poble Sec per a 
tothom, 2001 

Pla Comunitari de 
Poble Sec, 2005 

Consell de Barri de Poble 
Sec 

Programa d'Actuació 
Municipal del 

Districte Sants-
Montjuïc, 2008-2011 

Ajuntament de Barcelona 

Pla de Barri: Projecte 
d'Intervenció Integral 

del nucli antic de 
Poble Sec, 
2005-2010 

Pla d'Habitatge de 
Barcelona 

Figura 13. Classificació de les polítiques 
analitzades segons la línia d'actuació. 

Interevenció integral 

Programa d'Actuació 
Municipal del 

Districte Sants-
Montjuïc, 2008-2011 

Pla de barri: 
Projecte 

d'interevenció 
integral en el nucli 

de Poble Sec  

Intervenció sectorial 

Pla comunitari de 
Poble Sec 

Programes socials 
de la Coord. 

d'entitats. 

Pla d'habitatge de 
Barcelona 
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6.2.1. Poble Sec per a tothom (2001) 
Títol: Programes socials de la Coordinador d’entitats: Poble Sec per a tothom.  

Entitat impulsora 

Coordinadora d’Entitats del Poble Sec 

Període  

Inici 2001 

Línia d’actuació 

Intervenció sectorial 

 

Descripció 

Conjunt de projectes d’intervenció sociocultural amb l’objectiu d’establir una àmplia xarxa social mitjançant la participació ciutadana per a fomentar la convivència i afavorir la 
inclusió social dels veïns i veïnes del barri mitjançant metodologies comunitàries.  

Treballa en base a 3 eixos d’intervenció: infància, adults, gent gran i gestió d’actuacions municipals mitjançant diferents projectes.  

Delimitació zona d’actuació 

Barri Poble Sec 

Accions  

Pla comunitari: procés estratègic entre entitats i administració basat en la 
participació ciutadana.  

Resultat 

(veure 6.2.4.!Pla!Comunitari!Poble!Sec) 

 

Espai infància: destinat a nens d’entre 7 i 12 anys. S’ofereix reforç escolar i 
educació en valors, atenció i assessorament a les famílies. Coordinació amb 
altres agents (psicòlegs, escoles, famílies, serveis socials...). Hi ha 34 
places disponibles. Funciona des del 2001. 

 

Pla d’acollida: destinat a nouvinguts i ciutadans en problemes d’inserció 
laboral. S’ofereix informació i assessorament jurídic i psicològic,  formació en 
llegües i cursets pre-laborals, suport a la inserció laboral i participació i 
coneixement de l’entorn. Taller Amb Forma de Dona (10-15 places). Total de 
857 usuaris (2012). 

 

 

Les estadístiques de 2012 mostren que tots els nens varen augmentar o com a mínim 
mantenir el seu rendiment escolar, en cap cas va empitjorar. “Cada any fem l’avaluació, el 
85% dels nins millora en els resultats escolars i també a nivell de conducta... i cap a baixat 
rendiment”. 

 

A ‘Amb forma de dona’ es crea un ambient molt informal que fa les dones que hi participin 
es sentin molt a gust. 
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Acompanyament a la gent gran del barri: Destinat a persones majors que 
es troben soles i amb problemes de mobilitat. Creació d’un grup de 
voluntaris que ajuden a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones. 
Coordinació amb altres entitats. S’ofereix atenció psicològics, perruqueria a 
domicili. Tallers de cosidores i psicomotricitat. 35 places disponibles i 11 
voluntaris.  

 

Ha fomentat la solidaritat, la comprensió i respecte cap a les persones majors del barri 
afavorit així, la convivència intergeneracional.  

 

Projecte La Cuina del Món: curs de formació laboral de tècniques de cuina 
que inclou període de pràctiques en la mostra gastronòmica de Poble Sec. 
Orientat a potenciar la diversitat cultural. 33 participants. Funciona des del 
2002.  

 

Sessions Informatives d’acollida, es va realitzar fins al 2010 al Poble Sec. 
Orientades a la gent que acaba d’arribar al país (com fer-se la tarja sanitària, 
drets i deures, empadronament...). A partir d’aquest any s’ha creat una 
entitat des del mateix ajuntament de Barcelona que ho gestiona. 

La mostra gastronòmica ja és una data esperada pels veïns de Poble Sec. Aprofitant el 
període de pràctiques de projecte La Cuina del Món, sobrin les portes a l’intercanvi cultural. 
Ha tingut una molt bona acceptació al barri. 

 

Els resultats de les sessions informatives d’acollida ha estat molt positiu, la idea inicial va 
sorgir a Poble Sec però gràcies a l’elevat grau de demanda es varen crear unes oficines a 
nivell de l’ajuntament per a gestionar-ho a nivell de tota la ciutat.   

Imatges 

 

  
Amb forma de dona. Pla d'acollida: classes de castellà. Cuina al món: mostra gastronòmica. 

Acompanyament a la gent gran del barri. 
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6.2.2. Pla d’habitatge de Barcelona (2004-2010). 
!

Títol: Pla d’habitatge de Barcelona  

Entitat impulsora 
Ajuntament de Barcelona  

Període  
2004-2010 

Línia d’actuació 
Intervenció sectorial 

 

 

 

 

Descripció 

A través del Pla de l’Habitatge de Barcelona 2004-2010, es vol facilitar el dret a accedir a un habitatge digne a tots els ciutadans 
de Barcelona.  

Es vol donar resposta a la demanda a la forta d’habitatge assequible. No s’ha promogut únicament la construcció d’habitatges 
nous, sinó també polítiques de rehabilitació i el que podríem qualificar com a polítiques socials d’habitatge, com ara els ajuts al 
lloguer i la mobilització del parc buit per mitjà de la Borsa d’Habitatge social, entre d’altres 

 

Accions  

Àrea de Rehabilitació Poble Sec (2005) 

 
Promoció d’habitatge assequible  

• Passeig de l’Exposició, 22.  

31 habitatges. Desplaçats urbanístics i lloguer. PMHB 

• Nou de Rambla, 8.  
• Passeig de l’Exposició, 34-38.  

19 Habitatges. HPO, lloguer. 
• Concòrdia, 61-67.  

20 habitatges. Desplaçats urbanístics. PMHB. 
• Ciutat del Teatre – c. Ricart, 56-58.  

58 habitatges. Desplaçats urbanístics.  

 

 

Resultat  

L’ampliació del termini de rehabilitació del 1999-2003 al 2005, va permetre continuar 
sumant habitatges rehabilitats als 202 aconseguits en la primera convocatòria.  

 

La promoció de nous habitatges assequibles va tenir una forta influència en la connexió 
Poble Sec-Montjuic perquè tres de les intervencions estan situades al Passeig de 
l’Exposició (carrer que limita el barri amb la muntanya). A principis de segle aquesta 
zona estava molt descuidada.  
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Orientació i serveis als ciutadà  

Oficina d’habitatge de Sants-Montjuïc (accés a l’habitatge, assessorament 
llogaters i propietaris, altres) 

 

La creació d’oficines d’atenció als ciutadans a cada districte ha permès realitzar una 
tasca més personalitzada dels diferents casos i ha apropat  la informació, els tràmits i 
els recursos als ciutadans. 

 

Imatges 

 

 

  

 Passeig de l'Exposició, 22 Passeig de l'Exposició, 34-38. 

 Nou de Rambla, 8. Ciutat del Teatre - Ricart, 56-58 
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Delimitació zona d’actuació 
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6.2.3. Pla de barri (2005-2008) 

!

Títol: Pla de barris Poble Sec: Projecte d’Intervenció Integral del nucli antic de Poble Sec. 
(2a convocatòria Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial del  
Parlament de Catalunya) 
Entitat impulsora 
Ajuntament de Barcelona. 

Període  
2005-2008 

Línia d’actuació 
Intervenció integral 

 

 
Descripció 
És un programa global de millora del barri en diversos punts que tenen a veure amb l’espai públic, el manteniment d’edificis i de 
trama urbana per tal d’augmentar la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes.  
Un dels eixos principals del projecte consisteix en dotar al barri del Poble-sec dels recursos necessaris per assolir una 
recuperació econòmica i comercial, social i urbanística adequada a la seva situació de centralitat, adaptada a les noves realitats 
socials i demogràfiques. 

Accions  

Espai públic i espais verds 

• Urbanització d’eixos cívics.  

• Col·locació d’arbrat. 

• Substitució o reparació de xarxes de clavegueram, electricitat, gas, telefonia i 
noves tecnologies . 

• Dotació d’espais verds, inclosa la seva urbanització i enjardinament. 

Equipaments  

• Adequació de l’equipament el Sortidor 

• Adequació de la Biblioteca Francesc Boix 

• Adequació del poliesportiu Tres Xemeneies  

• Adequació de l’equipament esportiu La Satalia 

• Adequació de l’equipament del carrer de Roser 15 per a centre de serveis 
socials  

• Adequació de l’equipament del local Elkano per a entitats socials 

Resultat 

 

Tots les mesures aplicades en espai públic i espais verds, han tingut un resultat molt 
positiu. La necessitat d’intervenció en els carrers era accentuada.  

El procés de formació del barri, sense cap tipus de planejament, ha estat una de les 
complicacions principals, per exemple en la reparació del clavegueram.  

 

 

La intervenció al Parc de la Primavera ha tingut un resultat molt favorable perquè la zona 
estava molt abandonada i deteriorada i ara hi ha un parc molt nou i agradable.  

 

 

 

 

Centre de serveis Socials de c. Roser, 15 està en obres.   
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• Adequació de l’equipament Centre d’Interpretació històrica Refugi 307 

• Adequació del local del carrer de Margarit, 23. 

 

Accessibilitat i supressió de barreres 

• Eliminació de barreres arquitectòniques comerços, establiment i carrers. 

• Ampliació de les voreres, guals i passos de vianants (c. Vila-Vila), reserva 
d’aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda.  

 

 

 

Tot i la millora quantitativa en accessibilitat, cal dir que algunes mesures van ser construir 
escales per tal solucionar el problema de pendent associat a Montjuïc. Les persones amb 
mobilitat reduïda per tant no tenien accessibilitat, per altra banda es varen construir 
rampes però el pendent pot arribar a ser tant pronunciat que és impossible pujar-les de 
manera autònoma i si és amb un acompanyant també és dificultós.  

Imatges  

!

! !

C. Vilà i Vilà: ampliació voreres 

Centre Cívic El Sortidor 

Parc Jardí La Primavera C. Blai, Biblioteca F. Foix 

Pista poliesportiva Tres Xemeneies. 
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Delimitació zona d’actuació 
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6.2.4. Pla Comunitari Poble Sec (2005) 

!

Títol: Pla Comunitari Poble Sec.  

Entitat impulsora 
Coordinadora d’Entitats del Poble Sec 

Període  
Inici 2005 

Línia d’actuació 
Intervenció sectorial 

Descripció 

És una estratègia de treball pel barri i amb el barri. Agrupa diferents associacions, entitats, serveis i persones no associades del barri 
o de la zona que treballen i/o viuen diàriament allà, per tant són les que millor coneixen la realitat, les necessitats i problemàtiques 
que hi ha. Es crea l’equip comunitari per tal de fer propostes per posar en marxa diferents projectes i poder intentar solucionar les 
mancances detectades.  

En la realització del Pla hi estan involucrades un total de 53 associacions del barri. Totes les activitats que realitzen les classifiquen en 
els següents àmbits de treball: convivència i coneixement mutu, gent gran, infància i joventut, sociolaboral i finalment, salut.  

 

 

Delimitació zona d’actuació 
Barri del Poble Sec 

Accions  

Convivència i coneixement mutu: Fem un cafè? 

S’organitza el 3r dimecres de cada mes. És una trobada on els dinamitzadors 
proposen un tema o una dinàmica per compartir opinions amb els diferents veïns 
del barri, afavorint intercanvi cultural i generacional. 

 

Resultats 

L’activitat es realitza des de fa 4 anys i es fa un cop al mes. La participació sempre ha estat 
bona, hi ha gent que ve des del principi i altra gent que es va afegint. Des de la 
coordinadora intenten que les persones majors que participen al projecte ‘acompanyament 
de la gent gran’, alumnes dels cursos de català i castellà o en general usuaris del servei 
participin a aquest projecte perquè es una bona manera d’establir vincles amb la gent del 
barri.  

Gent gran: Baixem al carrer.  

Hi ha molta gent major al barri que a causa de la falta d’accessibilitat i de 
mobilitat estan aïllats a casa seva. Grup de voluntaris que s’organitzen per 
planejar sortides tant pel barri com a altres llocs de la ciutat.  

 

 

El programa de Baixem al carrer compte amb una cadira elèctrica que pot baixar i pujar 
escales facilitant així que la gent amb problemes de mobilitat pugui sortir de casa. A més, 
com que la majoria de voluntaris són immigrants, aquesta activitat ha generat sinèrgies 
positives entre els immigrants i la gent major del barri.  
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!
Imatges!

!  

Infància i joventut: 

Actuacions dels joves dels barri a la mostra d’entitats  

Trobades de propostes d’idees.  

Tallers , concursos... 

 

Treballar amb el jovent és més complicat, perquè mai trobaràs uns usuaris fixes sinó que en 
funció de l’activitat que proposes s’apuntarà un perfil o un altre de gent. S’ha observat que a 
aquesta edat en general els homes esta més implicats que les dones. Des del pla 
comunitari es potencia que ells mateixos prenguin la iniciativa del que volen fet, gràcies a 
això s’han organitzat tornejos de futbol, bàsquet i de play station.  

Sociolaboral: 

Mostra d’Entitats del Poble Sec 

 

Xarxa d’Inserció Poble-sec (XIPS) 

 

 

El darrer 1 de juny es va celebrar la 23a mostra d’entitats. La implicació i participació tant de 
les entitats com del veïns és molt bona. És favorable per donar a conèixer el teixit associatiu 
del barri. 

A causa de la crisi aquest servei està totalment desbordat. Anys enrere si que tenia resultat 
molt positius perquè aconseguint trobar llocs de feina a la gent que ho necessitava, però 
amb la situació actual les capacitats s’han reduït molt. 

Salut: 

Equilibra la ment: curs de tres mesos dirigit a aquelles persones amb 
problemes de salut mental. Es tracten tècniques per afrontar la vida des d’una 
punt de vista positiu i optimista.  

L’escola de la família: tallers adreçats a famílies. Prevenció de comportaments 
de risc, àmbits, competències educatives... 

 

Aquesta comissió treball coordinada amb els CAP de salut. Ells fan derivacions als taller 
que s’ofereixen perquè realment són de qualitat i els resultats són positius.  

Actuacions de dansa a la mostra d’Entitats 2013. Baixem al carrer al MNAC, 2010. 

Reunió Equip comunitari. 
Fem un cafè, febrer 2011 
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6.2.5. Pla d’Actuació Municipal del districte de Sants-Montjuïc (2008-2010). 
!

Títol: Pla d’Actuació Municipal del districte de Sants-Montjuïc. 

Entitat impulsora 
Consell de barri de Poble Sec 

Període  
2008-2011 

Línia d’actuació 
Intervenció integral 

 

 

Descripció 

El Programa d’Actuació Municipal (PAM) és el conjunt d’objectius i projectes del govern municipal al llarg dels quatre 
anys del mandat. L’acció de govern a cada Districte es concreta amb el Pla d’Actuació de Districte (PAD) que recull 
les línies d’actuació i les prioritats d’acció de govern de cada districte. Es desenvolupa al voltant de tres eixos 
estratègics: l’enfortiment de la cohesió social, la convivència i la qualitat de l’espai públic.  

Com és obvi alguns del objectius del PAD són continuar amb l’execució del plans i projectes que s’estan duen a 
terme, per exemple preveu finalitzar les actuacions la Llei de Barris en Poble Sec, o també continuar amb les 
polítiques de rehabilitació de les ARE, com seria el cas del Poble Sec també.!!

!

Accions  

Esport: 

• Millora de les instal·lacions esportives La Satalia. 

• Creació d’un poliesportiu cobert al Poble Sec. 

Cultura: 

• Estudiar l’ampliació d’horari de la Biblioteca F. Foix a l’agost, habilitar-ne el pati com 
a sala wifi i ampliar els espais afegint l’antiga Oficina d’Habitatge. 

• Construcció d’un equipament sociocultural, c/Albareda, 28. 

• Creació d’un itinerari cívic que uneixi el Paral·lel amb la Ciutat del Teatre. 

• Impulsar la possibilitat que el Paral·lel esdevingui un dels centres culturals i artístics 
de la ciutat (juntament amb FEM). 

Salut pública: 

• Estudiar la possibilitat de construir un Centre de Salut a la França Xica. 

• Centre de dia de Poble Sec, C. Fonthonrada, 8-10. 

Resultat 

La biblioteca té un nombre d’usuaris molt elevat i l’ampliació de l’horari ha 
sigut una acció molt encertada.  

Aquest any s’ha inaugurat el centre cívic del carrer Albereda. Ofereix espais 
per assajar grups de música i dansa. Té una sala per a concerts també. De la 
gestió se’n encarrega l’ajuntament però de cara a l’any que ve es farà un 
concurs.  

S’han elaborat tot una seria de panell indicadors de carrer per senyalitzar tot 
el barri, per tal de dinamitzar i afavorir que els turistes travessin el barri per 
anar des de Paral·lel fins a Montjuïc i fins a la ciutat del teatre (col·locació 
prevista per estiu 2013). 
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Convivència: 

• Servei d’Atenció a Immigrants, Estrangers i Refugiats (SAIER), c/Fonthonrada, 8-10. 

Seguretat: 

• Tenir especial cura dels temes de seguretat a l’entorn de la muntanya de Montjuïc. 

Urbanisme: 

• Nou eix cívic al c. Vilà i Vilà. 

• Urbanització i construcció d’un pàrquing soterrat a la Pl. Navas. 

Ambientals: 

• Millorar la relació entre Montjuïc i el barri. 

• Millorar la il·luminació dels carrers que queden tapats per l’arbrat.  

• Incorporar la recollida de matèria orgànica al barri i incrementar el nombre de 
contenidors de recollida selectiva. 

Espais Verds: 

• Parc de les Tres Xemeneies.  

 

 

La urbanització de la pl. Navas ha estat l’obra més conflictiva de tot el PAD. 
Durant les obres van sorgint uns sèrie de problemes que van fer que 
s’allarguessin fins a 6 anys. El resultat és una plaça gran amb una zona 
d’aparcament a sota. La plaça disposa d’una zona de jocs infantil i una de 
gimnàs per a persones grans. La destinada als infants és molt petita en 
relació a la quantitat d’usuaris que té la plaça el dia a dia.  

Imatges 

!

!

Centre Cultural Albareda Centre de dia i SAIER, C/Font Honrada, 8-10.  Plaça Navas. Parc Infantil i zona per a persones majors 
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Delimitació zona d’actuació 
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7. Comparativa situació actual (2011-2012) amb situació 2001.  
!

L’any 2006 es va aprovar una nova divisió territorial a Barcelona, què és la que hi ha 
actualment. Està basada en els 10 districtes definits ja l’any 1984 però incorpora la 
delimitació de 73 barris, 233 Àrees Estadístiques Bàsiques (AEB) i 1.061 Seccions 
Censals.  

Els Districtes municipals són la unitat territorial més gran dintre del municipi de 
Barcelona i tenen denominació oficial numèrica i nominal.  

La delimitació dels 73 barris va sorgir en el marc del Projecte La Barcelona dels Barris 
que es va iniciar l’any 2004 amb l’objectiu d’establir una delimitació de la Ciutat en 
barris significatius des del punt de vista urbanístic i social, com a marc territorial per al 
desenvolupament d’actuacions urbanes i la dotació de certs nivells d’equipaments i 
serveis municipals. Per tal d’identificar, delimitar i formalitzar els barris de la Ciutat es 
varen seguir una sèrie de criteris i pautes molt especifiques que es varen anar 
combinant amb les aportacions que la mateixa ciutadania feia a través de programes 
de participació. Els barris se corresponen amb les Zones Estadístiques Grans  (ZEG). 
Al mateix temps que els 73 Barris, es van crear dues àrees d’interès especial (AIE): 
Montjuïc i Zona Franca. Per les seves característiques de tenir molt poca població i 
una gran superfície, reben un tractament especial: per a les dades estadístiques estan 
incloses dintre del barri al qual pertanyen – Montjuïc dintre del Poble Sec i la Zona 
Franca dintre de la Marina del Prat Vermell; però territorialment es poden desglossar i 
considerar independentment. La denominació, a l’igual que la dels districtes, és 
numèrica i nominal. A partir de l’any 2007 van començar a haver-hi dades 
estadístiques.  

Les Àrees Estadístiques Bàsiques (AEB), es denominen numèricament de la 1 a la 
233. Es pot dir que són l’equivalent a les Zones de Recerca Petites (ZRP). I en darrer 
lloc la divisió territorial més petita que són les Seccions Censals, que estan basades 
en el Règim Electoral General.  

La divisió del districte de Sants-Montjuïc (núm. 3) segueix igual, i el barri, en el nostre 
cas el del Poble Sec es correspon amb el número 11, a diferència de la divisió 
posterior que era la ZEG 10. Pel que fa a les AEB se’n defineixen 4 al Poble Sec, 
numerades de la 56 a la 59 (Figura!14). I de Seccions Censals de la 1 a la 24.  
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Figura 14. Barris i AEB del districte de Sants-Montjuïc. 

!
!

 

 

7.1. Anàlisi de dades demogràfiques i socioeconòmiques. 

7.1.1. Població i territori 

Com s’ha dit, en la nova ordenació territorial es va incloure dins el barri del Poble Sec 
l’AEI del Parc de Montjuïc què té una extensió de 366,1 ha, per això alhora de 
comparar les densitat es millor si ens fixem amb les densitats netes ja que només 
tenen en compte la superfície residencial. Abans de la nova ordenació, el parc de 
Montjuïc es comptava amb la superfície del districte i no amb la del barri de Poble Sec. 
Com podem veure en la Taula!12 la densitat neta del barri és bastant superior que a 
les densitat netes de districte i de Barcelona en general.  

 

Taula 12. Indicadors territori i població. 
Indicadors Barcelona Sants-Montjuïc. Dist.3 Poble Sec + AEI 

Montjuïc. barri 11 
Població  1.615.985 182.817 40.547 

Densitat (hab/ha)  158 80 88 

Densitat neta (hab/ha 
residencial)  

627 737 1.129 

Font:&Lectura&del&Padró&Municipal&d’Habitants&2011.&Departament&d’Estadística&de&Barcelona.&

 

Si ho comparem amb les dades de densitat del 2001 amb aquestes, podem veure com 
la població ha augmentat gairebé en 10.000 habitants fet que ha provocat un augment 
de la densitat. 

!
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7.1.2. Demografia. 

Si comparem amb les dades de 2001, podem veure com el grup de població entre 0-
14 ha augmentat lleugerament i en canvi, el de 15 a 24 i el de més de 65 han disminuït 
lleugerament. El grup que si ha experimentat un canvi més substancial és el d’entre 25 
i 64 anys, què ha passat d’un 53,6% a un 61,6%. 

L’augment en el % de nens de 10.8 al 2001 a 11.6 i la disminució en el % de gent gran 
de 24.8% a 17.9% al 2012 explica el fet que l’edat mitjana del barri sigui al 2011 de 44 
anys, es a dir, un any menor que al 2001. De manera que tot i que es tracta encara 
d’un barri amb molta població envellida la mitjana s’ha reduït un any. Si ens fixem en 
l’edat mitjana del districte, podem veure que al contrari que al barri, ha augmentat un 
any, igualant-se d’aquesta manera amb el barri. Aquest fet ens pot portar a la reflexió 
que el barri podria estar-se homogeneïtzant amb les característiques del districte en el 
qual pertany.  

La taxa de natalitat de Barcelona i la del districte segueixen igualades i han augmentat 
mínimament en comparació al 2001. En canvi la natalitat del barri si que ha augmentat 
gairebé un punt, arribant així al valor de 9,9. 

L’índex d’envelliment també ens dona informació important sobre la proporció de 
jovent i gent gran del barri. Al 2011 podem veure com el valor per el Poble Sec i pel 
districte és el mateix, aquest fet ens indica que la situació s’ha igualat en relació al 
2001 on el Poble Sec tenia un índex de 229,7, mentre que el districte 184,1. 

 

Taula 13. Indicadors demogràfics.  

Indicadors Barcelona Sants-Montjuïc. Dist.3 Poble Sec + AEI 
Montjuïc. barri 11 

Grups d’edat (%)    
0 – 14 anys 12,2  11,7 
15 – 24 anys 8,98  8,8 
25 – 64 anys 58,03  61,6 
Més de 65 anys 20,8  17,9 
Mitjana d'edat   44 44 
% nens  12,3 11,6 11,7 
% gent gran  20,8 19,5 17,9 
Taxa natalitat  10,8 8,6 9,9 
Índex envelliment 169,8 167,8 167,8 

Font:&Lectura&del&Padró&Municipal&d’Habitants&2011.&Departament&d’Estadística&de&Barcelona. 

Si ens fixem en el següent Figura! 15 podem analitzar l’evolució dels diferents 
moviments demogràfics en el districte al llarg del darrers 10 anys.  

El creixement vegetatiu s’ha mantingut al voltant de valors pròxims a 0 durant els 10 
anys analitzats. De fet, fins al 2004 hi havia decreixements (valors menors a 0) i 
després al 2007 es torna a donar un creixement vegetatiu negatiu. Tot i aquestes 
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petites oscil·lacions podem dir que s’ha mantingut estable al llarg dels anys. Pel que fa 
al saldo migratori ha canviat molt durant 10 anys. Del 00 al 05 trobem saldos negatius, 
és a dir pèrdua de població, però a partir del 04 la tendència va canviar i cap al 05 ja 
trobem valors positius, fins arribar al 08 què és l’any amb un valor més gran. Els 
darrers tres anys (09, 10 i 11) el saldo s’ha mantingut elevat però constant al voltant de 
4000 habitants.  

Les omissions tenen valors molt alt al llarg del deus anys, el punt més alt s’assoleix al 
2002 amb gairebé 8000 habitants donats d’alta per omissió i el punt més baix es dona 
al 2008 amb només 2000 altes. La tendència general que observem però és de 
disminuir amb les anys. En canvi, pel que fa a les inscripcions indegudes podem veure 
com la tendència és d’anar augmentant ràpidament amb el anys fins arribar a valors 
pròxims a 8000 baixes al 2010. És important veure però com de cara al 2011 la 
tendència canvia i fa una petita baixada. Per saber la rellevància d’aquest fet hauríem 
d’analitzar les dades dels pròxims anys.  

Si fem la diferencia entre les altes (naixements, immigració i omissions) i les baixes 
(defuncions, emigracions i inscripcions indegudes) ens surt el total, representat en 
color vermell en el gràfic. Tot i que és un valor que oscil·la molt s’ha mantingut en 
valors positius al llarg dels anys llevat de l’any 2009 que arriba fins a valors de -1000 
habitants. El pic més alt el trobem en l’any 2002 aproximadament que arriba fins als 
4500, la resta d’anys però va oscil·lant entre 1000 i 3000 habitants. Tot i així és 
important comentar que la tendència de la línia al llarg dels 10 anys és d’anar 
disminuint.  

 

Figura 15. Evolució moviments demogràfics del districte Sants-Montjuic, 2000-2011.  

!

!
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7.1.3. Origen de la població. 

En la Taula!14 s’hi desglossen els % de la població segons els lloc de naixement. A 
Barcelona i a en el districte Sants-Montjuïc aquest percentatge està al voltant del 50%, 
en canvi en el barri és més inferior marcant només un 47,5%. En canvi els % de 
nascuts a la resta de Catalunya i a la resta d’Espanya en el barri són superiors que en 
les altres dues zones, pel que fa als immigrants provinents de Catalunya la diferència 
és molt petita en canvi per la resta d’espanyols trobem fins a 4 punts de diferencia.  El 
% d’estrangers en el barri és similar que a les altres dues zones, tot i així la 
concentració més gran la trobem en el distr. Sants-Montjuïc amb un 24,5%. És 
important comparar el % d’estrangers que hi havia al barri l’any 2001, que era de 
11,2% amb l’actual de 22,6. Amb aquest anàlisi es pot concloure que amb 10 anys ha 
augmentant 10 punts el % d’estrangers en el barri.  

!

Taula 14. Indicadors origen de la població. 
Indicadors (2011) Barcelona Sants-Montjuïc. Dist.3 Poble Sec + AEI 

Montjuïc. barri 11 
% nascuts Barcelona 51,5 49,2 47,5 

% nascuts resta Catalunya 7,4 7,3 7,5 

% nascuts resta d’Espanya 19,5 19,1 22,4 

% nascuts estranger 21,5 24,5 22,6 

Font: Lectura del Padró Municipal d’Habitants 2011. Departament d’Estadística de Barcelona. 

Si desglossem els % d’immigrants en les diferents comunitats autònomes (% nascuts 
resta d’Espanya), igual que al 2001, la que té una representació major és Andalusia. 
Després d’Andalusia podem destacar Castella-Lleó, Galicia i Aragó, perquè la resta de 
comunitats tenen un % relativament baix comparat amb els altres. És important 
comentar com els % de Barcelona són molt similars als del barri i als del districte, 
aquest fet ens pot ensenyar com la concentració d’immigrants en el barri és molt més 
significatiu que al conjunt de tot Barcelona.  

!
Taula 15. Procedència dels immigrants espanyols al barri de Poble Sec.  

Lloc de Naixement Barcelona % segons lloc 
naix. 

Barcelona. 

Districte 3. Sants-
Montjuïc 

% segons 
lloc naix. 
Distr. 3 

Poble Sec + AEI 
Montjuïc. barri 

11 

% Poble Sec + 
AEI Montjuïc. 

barri 11 
Andalusia   86.018 5,3 8.993 4,9 1.554 4,8 

Aragó   36.836 2,3 3.989 2,2 682 2,6 

Astúries   4.871 0,3 549 0,3 113 0,4 

Balears   3.847 0,2 395 0,2 115 0,2 

Canàries   2.528 0,2 255 0,1 78 0,1 

Cantàbria   2.923 0,2 341 0,2 73 0,2 

Castella-Manxa   23.516 1,5 2.461 1,3 393 1,4 

Castella-Lleó   46.474 2,9 5.250 2,9 851 3,6 

C. Valenciana   19.397 1,2 2.286 1,3 538 1,6 

Extremadura   17.000 1,1 1.847 1 264 1,4 

Galícia   31.218 1,9 4.316 2,4 1.030 3,3 

Madrid   14.082 0,9 1.346 0,7 302 1 
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Múrcia   9.157 0,6 1.091 0,6 196 0,6 

Navarra   3.991 0,2 382 0,2 80 0,3 

País Basc   7.482 0,5 737 0,4 211 0,3 

Rioja   2.849 0,2 304 0,2 59 0,3 

Ceuta i Melilla 2.853 0,2 306 0,2 63 0,3 

Font:&Lectura&del&Padró&Municipal&d’Habitants&2011.&Departament&d’Estadística&de&Barcelona. 

A continuació desglossarem el % de nascuts a l’estranger, és a dir a fora d’Espanya. 
Es farà la separació en Europa, Amèrica, Àfrica i Àsia.  

El país europeu amb una representació més gran és Itàlia i en segon lloc França. Pel 
que fa als països africans els més representatiu és Marroc, i en segon lloc Algèria. 
Nigèria i Guinea en la Taula!7 de 2001 hi tenien representació en canvi en aquesta no.  
De països americans trobem República Dominicana al cap davant, i en segona posició 
hi trobem països com Equador, Colòmbia i Bolívia. De l’Àsia és d’on trobem una major 
quantitat de població, sent Pakistan i Filipines els dos països amb més representació 
al barri. La població provinent de Índia i Xina també són bastant abundants en el barri.  

 

Taula 16. Procedència dels immigrants estrangers (no espanyols) al barri de Poble Sec. 
Països Dte. 3 Sants-Montjuïc % Dte. 3 Poble Sec + AEI 

Montjuïc. barri 11 
% barri 

Espanya 146.278 80,03 28.826 70,82 

Itàlia 2.117 1,16 843 2,07 

França 1.086 0,59 438 1,08 

Alemanya 533 0,29 169 0,42 

Gran Bretanya 527 0,29 240 0,59 

Portugal 357 0,20 118 0,29 

Rússia 448 0,25 102 0,25 

Països Baixos 134 0,07 45 0,11 

Ucraïna 378 0,21 81 0,20 

Romania 1000 0,55 169 0,42 

Resta de països d'Europa 2.108 1,15 604 1,48 

Marroc 2.308 1,26 961 2,36 

Algèria 234 0,13 105 0,26 

Guinea - - - - 

Nigèria - - - - 

Senegal 86 0,05 21 0,05 

Resta de països Àfrica 437 0,24 83 0,20 

Equador 2.420 1,32 485 1,19 

Perú 1.945 1,06 321 0,79 

Colòmbia 1.713 0,94 427 1,05 

República Dominicana 1.400 0,77 642 1,58 

Argentina 893 0,49 261 0,64 

Xile 609 0,33 161 0,40 

Brasil 872 0,48 283 0,70 

Cuba 299 0,16 68 0,17 

EEUU 213 0,12 63 0,15 

Veneçuela 423 0,23 114 0,28 
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Font:&Lectura&del&Padró&Municipal&d’Habitants&2011.&Departament&d’Estadística&de&Barcelona.!

 

7.1.4. Indicadors socioeconòmics. 

Si ens fixem en les dades obtingudes sobre el nivell d’estudis, podem veure com en el 
Poble Sec els resultat són millors que pel conjunt del districte menys pel cas del % de 
major de 16 anys sense estudis, què si que és 4 punts superior. A més si comparem 
aquestes dades amb les del 2001, és obvia la millora en quan a nivell educatiu que ha 
experimentat el barri ja que al 2001 trobàvem que un 66% de la població només tenia 
l’educació primària i al 2011, aquest % s’ha reduït significativament fins a 16,75. Igual 
que també el % de titulat superiors que al 2001 era de 9% aproximadament, al 2011 
podem dir que s’ha triplicat. 

 

Taula 17. Indicadors econòmics.  

&

&

&

&

&&
Font:&Lectura&del&Padró&Municipal&d’Habitants&2011.&Departament&d’Estadística&de&Barcelona 

Pel que fa a l’IRDF el barri del Poble Sec té un 66,6, comparat amb el 76,1 del districte 
i calculat sobre la base de 100 que correspondria a la ciutat de Barcelona en general.  

Taula 18. IRFD 2011. 
Zona IRFD (2011) 

Districte 76,1 
Barri 66,6 

Font: Departament d’Estadística de l’ajuntament de Barcelona.  

Uruguai 274 0,15 58 0,14 

Mèxic 389 0,21 92 0,23 

Bolívia 2.105 1,15 409 1,00 

Hondures 468 0,26 96 0,24 

Paraguai 603 0,33 125 0,31 

Resta de Països d'Amèrica. 327 0,18 80 0,20 

Pakistan 3.635 1,99 1.861 4,57 

Filipines 1.566 0,86 1.014 2,49 

Xina 2.280 1,25 504 1,24 

Índia 1.360 0,74 451 1,11 

Japó 101 0,06 22 0,05 

Bangla Desh 331 0,18 181 0,44 

Nepal 208 0,11 47 0,12 

Resta de països d'Àsia.  265 0,14 61 0,15 

Indicadors Dte. 3 Sants-Montjuïc Poble Sec + AEI 
Montjuïc. barri 11 

Població > 16 anys 130.793 22.079 

Nivell d’estudis (>16 anys)   

% Primaris 33,4 16,75 

% Secundaris 26,35 33,75 

% Superiors 27,11 32,59 

% Sense estudis 13,12 16,9 
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7.2. Identificació de les carències en els recursos urbans. 
!

El 2009 l’ajuntament de Barcelona va realitzar l’enquesta de serveis municipals a 
Barcelona, a Poble Sec-Montjuïc va sortir amb 15,4% que l’atur i les condicions de 
treball eren el problema més greu, en segon lloc i amb un 14,3% hi havia els 
problemes associats a la immigració i en tercer lloc amb 12,6% la inseguretat.  

Amb la informació extreta de les entrevistes podem dir que avui en dia el veïns 
consideren que la seguretat ha millorat molt si ho comparen en així com era fa uns 10 
anys. Tot i que encara reclamem més presencia policial a la zona. En general els veïns 
estan contents de la bona relació que hi ha amb els mossos i creuen que moltes de les 
accions de control que s’han realitzat el barri per desmantellar col·lectius relacionats 
amb conflictes de drogues i robatoris han estat exitoses. Es queixen de la mala imatge 
que es dona del barri quan turistes o gent externa al barri els hi roben les pertinències.  

La falta d’una residència per a persones majors és la instal·lació més urgent del barri. 
La Pere Batllori té llistes d’espera de fins a 3 anys i hi ha 300 persones que esperen. la 
construcció d’aquests nou equipament ja està demanada a l’ajuntament des de fa anys 
però encara no s’ha posat en marxa. Des de les associacions del Poble Sec demanen 
que des de altres barris què també tenen la problemàtica de la falta de places en les 
residències facin pressió a l’ajuntament perquè ells consideren injust que a la 
residència del seu barri hi hagin de fer admissions de  gent externa al barri.  

Una altra demanda que fan és la construcció d’un Centre d’Atenció Primària (CAP). La 
construcció del CAP les Hortes va dividir el barri amb els que van a aquesta CAP i els 
qui van a Manso a Sant Antoni. Afirmen que pel nombre d’habitants necessiten la 
construcció d’una nova instal·lació al subbarri de la França Xica.  

El tema de la construcció d’un poliesportiu també està en boca de tots els veïns 
entrevistes però són conscients que és una necessitat secundària. Tot i això, ja s’ha 
aprovat el pressupost per a la renovació de la plaça de les Tres Xemeneies i la 
construcció de la coberta poliesportiva allà mateix. Alguns veïns manifesten el seu 
descontent de no poder utilitzar les instal·lacions de l’INEF, ja que les tenen just a 
devora. El cas de l’INEF i del l’Institut del teatre són dues instal·lacions de nivell de 
ciutat situades a escassos metres del barri però que els veïns no en poden treure cap 
profit, ja que en el cas del teatre s’ha intentat que les agrupacions de teatre de la zona 
poguessin aprofitar les sales de l’institut per assajar però no s’ha arribat a cap acord.  

Una altra de les de les instal·lacions que falten al barri és la construcció d’un casal de 
joves, ja que no tenen cap lloc per anar a banda de els diferents associacions tant de 
diables, gegants, castellers... que hi ha al barri. A les quals se’ls atribueix part de mèrit 
en aconseguir un barri més cohesionat en quant a les noves generacions. Actualment 
hi ha el casal 12@16 que és per a adolescents d’entre 12 i 16 anys, el problema que hi 
ha és que quan tenen més de 16 anys ja no poden entrar a aquest local i no tenen on 
anar. Aquest fet ha creat conflicte amb els veïns perquè encara que no puguin entrar 
van fins al local i es queden a les portes parlant i fent soroll i els veïns s’han queixat 
moltes vegades que els molesta, però sinó hi ha un lloc millor on anar no els pots 
recriminar res.  
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8. Entrevistes 
!

Per a obtenir la informació sobre quina és la percepció social de les diferents mesures 
o accions realitzades al barri aquests darrers 11 anys s’han realitzat un total de 8 
entrevistes. El format de les entrevistes ha estat pràcticament tancat.  

Tres de les set entrevistes han estat col·lectives (núm. 3, 5 i 6), mentre que les altres 
han estat individuals. Aquest fet però, no ha tingut rellevància més enllà de que ha 
estat més enriquidor perquè anaven completant-se la informació entre tots.  

Les persones entrevistades les podem classificar en dos grups: les que formen part de 
l’ens impulsor de la política es a dir que han intervingut  en el procés de transformació, 
com seria la Coordinadora D’entitats o l’Ajuntament, i les que són els receptors finals 
de la política, és a dir, els propis veïns del barri. Serà en funció de si l’entrevistat forma 
part de l’ens impulsor o sí és receptor que es dissenyarà l’entrevista.  

En el cas de les persones que han estat partícips de l’execució de les diferents 
polítiques, les entrevistes van més enfocades a obtenir informació sobre la política en 
qüestió: com s’ha fet el diagnosi, quines són les accions més importants, els grau de 
compliment de pla, el resultat final, l’efecte que ha tingut...  

En canvi en el cas del model d’entrevista al veïns del barri les preguntes que es 
formulaven eren les següents: 

 
 
Ambdues entrevistes tenien una duració aproximada de 45 minuts, en el cas de les 
col·lectives pot ser el temps es va allargar fins a una hora, però en cap cas s’ha 
sobrepassat.  

 
1. Quin és el funcionament de la vostra associació: número de socis, 

mitjana d’edat, activitat que es realitzen, subvencions i pressupost i 
col·lectiu que agrupen. 
 

2. Si volem comparar el barri així com era a l’any 2000-2001 i així com és a 
l’actualitat, que en destacaríeu? En què ha canviat des del punt de vista 
de millora urbana? I des del punt de vista social? Es pot dir que ha 
millorat o empitjorat aquests darrers 11 anys? 

 
3. La Coordinadora d’Entitats ha impulsat tot una sèrie de programes 

socials juntament amb el Pla Comunitari. Els coneixes? Quin efecte creus 
que han tingut al barri? S’ha manifestat un canvi en el barri amb les 
mesures adoptades? 

 
4. Per altra banda des del l’ajuntament i el consell de barri s’han impulsat la 

Llei de Barris, el PAD i el Pla de Futur. Quin efecte han tingut al barri? 
S’ha manifestat un canvi en el barri amb les mesures adoptades? 

 
5. Si penses amb les necessitats actuals del barri, quines infraestructures o 

instal·lacions creus que falten al barri? 
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Les persones entrevistades han estat les següents: 

Nº Associació Classificació Perfil Característiques 

1 Coordinadora 
d’Entitats 

Ens impulsor Psicòloga infantil. Encarregada del Pla 
d’infància de la Coord. d’Entitats.  

Jove que treballa al 
barri. 

2 A. Veïns de la 
França Xica 

Receptor Veïna del barri.  Secretaria de l’Associació. Jubilada 

3 A. Amics de la 
Plaça de Santa 
Madrona  

Receptor - Veí del barri i president de l’Associació. 

- Veí del barri i representat de la comissió de 
Seguretat ciutadana i civisme de la Coord. 
d’Entitats 

- Jubilat 

- 

4 A. Unió de veïns 
de Poble Sec 

Receptor Veí del barri. President de l’associació. Jubilat 

5 Unió de 
Comerciants de 
Poble Sec-
Paral·lel. 

Receptor - Responsable de l’àrea de convivència de la 
Coord. d’Entitats. 

- Veïna. Secretaria de l’A. 

- Veí. President de l’A.  

- Veïna. Propietària d’un comerç. 

Adults que treballen 
al barri.  

6 Ajuntament de 
Barcelona. 
Districte de 
Sants-Montjuïc. 
Consell de 
Poble Sec.  

Ens impulsor - tècnic de barri 

- consellera del barri 

- treballa pel barri 

- veïna i política. 

7 Coordinadora 
d’Entitats de 
Poble Sec. 

Ens impulsor Directora del Pla Comunitari treballa al barri 

8 Oficina de 
d’habitatge de 
Sants-Montjuïc 

Ens impulsor Tècnic  Treballa pel barri 

!

 

!

!  
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9. Discussió: percepció social i observació personal. 
 
Les entrevistes realitzades han estat la principal font d’informació per entendre quines 
són les inquietuds dels veïns del barri, i sobretot quina consideració tenen de l’entorn 
en que viuen.  
Tot els entrevistes coincideixen en explicar que el sentiment de pertinença al barri és 
força elevat en la majoria de veïns i que aquest fet fa que es mantinguin molt estables 
les estructures socials i l’entramat d’associacions, facilitant d’aquesta manera la relació 
per una banda entre les diferents associacions i els veïns, i per l’altra entre els 
mateixos veïns.  
 

“És un barri molt viu i dinàmic”, tècnic que treballa al barri. 
 
“El viure al Poble Sec és un privilegi, tot i els problemes que hi ha, la situació 
és divina i tenim comunicació amb tots els mitjans de transport de Barcelona, 
a part de que caminant pot arribar molt fàcilment al centre. Puc dir que em 
sent-ho privilegiada de viure al Poble Sec”, veïna del barri. 
 
“És un barri de tradició i de gent de tota la vida que estima el seu barri”, veí 
del barri.  
 
“És enriquidor el fet que hi hagi diferents cultures, des de sempre el Poble Sec 
ha estat un barri basat en la immigració però tot i això és un barri molt 
acollidor”, veïna del barri.  
 
“No hi ha conflictes amb els immigrants, com a mínim més enllà dels normals”, 
veí del barri.  

 

Com a resposta a la pregunta de si creuen que ha canviat el barri aquets darrers 10 o 
11 anys, les respostes també són molt similars. 

 
“Ha donat un gir de 180º, és un altre tipus de societat. Abans era un barri molt 
envellit, no hi havia mainada però amb l’arribada de la immigració els nens ja 
no caben a les escoles”, veí del barri. 

 “La gent major vivia molt tranquil·la al barri, però quan van començar a arribar 
tant d’immigrants aquesta gent es va tancar a casa, de mica en mica però ens 
hem anat mesclant; les iaies ara ja estan acostumades a anar a comprar al 
supermercat pakistanès de sota de casa” veí del barri. 
 
“Els que hem aguantat la ‘patacada’ de la immigració hem estat la gent del 
barri perquè des de l’administració no ha fet res al respecte”, veïna del barri.  
 
“Hi va haver un shock cultural molt gran, bé, tant a nivell cultura com 
comercial, social... de convivència en general”, comerciant del barri.  

 
 



! 64 

La majoria d’ells assenyalen con a nivell de seguretat s’ha millorat molt aquests 
darrers anys perquè just a principis de segle, coincidint amb un forta onada 
d’immigració al barri va començar a haver-hi problemes de robatoris, drogues i 
sobretot conflictes provocats per la falta de civisme dels residents.  
 

“Els darrers 3 anys aproximadament ha baixat molt al delinqüència i els 
conflictes de droga al barri. L’administració ha fet fortes campanyes i el 
problema sembla que està més controlat. Es duen a terme periòdicament 
reunions amb les mossos d’esquadra per tal de sumar els esforços”, veí del 
barri. 
 
“Ara és un barri molt més segur, però els veïns pensem que és insuficient que 
només hi hagi un cotxe de patrulla durant les nits”, veí del barri. 
 
“La seguretat al Poble Sec ha augmentat molt, altra cosa és la percepció que 
tenen els veïns de inseguretat. Però aquesta percepció normalment és per la 
desconeixença que hi ha encara entre diferents cultures. Jo diria que més que 
inseguretat el problema que hi ha és de falta de civisme”, tècnic ajuntament.  

 

“El carrer Blai per exemple, era delinqüència pura, però gràcies a la 
campanya dels mossos ara està molt bé”, veïna del barri. 

 
 
De totes les mesures previstes a cada un dels plans analitzats, en els següents 
apartats només es farà referència a aquelles més rellevants tant positiva com 
negativament. El criteri seguit per escollir-les és que s’han agafat aquelles que els 
veïns entrevistats han destacat perquè han considerat que eren de major importància 
comentar-les.  
!

- Programes socials de la coordinadora d’entitats: Poble Sec per a tothom. 

Totes les accions que conformen Poble Sec per a tothom es proposaren arrel d’un 
diagnosi previ que es va fer al barri per veure quines eren les problemàtiques que hi 
havia i com és podien solucionar.  La majoria d’activitats van dirigides al col·lectiu de 
nouvinguts al barri o també a ciutadans amb poc recursos ja siguin econòmics o 
socials. L’activitat més bàsica que s’ofereix són les classes de castellà i català. Però 
després hi ha tota una sèrie de programes més complexes què treballen 
coordinadament amb altres entitats per tal de obtenir uns resultats més eficients. És el 
cas de l’espai infància què treballa conjuntament amb les escoles, educadors, 
psicòlegs, famílies per tal de oferir al nens que ho necessitin una atenció més 
especialitzada. En el cas del pla d’acollida també hi ha un equip de treball fort que 
permet fer derivacions a altres programes o entitats en funció de les necessitats de 
cada usuari. 

Tot i la falta de recursos i d’espai els programes tenen un grau d’aplicació elevat i totes 
les activitats que ofereixen tenen llista d’espera. Afirmen que si tinguessin més es 
podria atendre a molta més gent, però el fet d’haver de buscar finançament per tal de 
poder seguir endavant amb els projectes escurça les hores de dedicació reals.  
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Del seu local al carrer Concòrdia, les tècniques asseguren que les relacions amb els 
veïns són molt bones i que hi ha suficient comunicació entre la seu i els veïns. Una de 
les activitats que ha tingut un grau d’acceptació més gran entre els veïns és la mostra 
gastronòmica del projecte La cuina del món. La darrera mostra que es va fer es van 
vendre 2000 tiquets i els veïns van quedar molt satisfets del funcionament i el resultat 
culinari va permetre establir noves relacions entre els ciutadans.  

Del programa d’acompanyament a la gent gran els darrers indicadors mostren com es 
van fer un total de 785 acompanyament durant el 2011 i 23 activitats extraordinàries. 
Es treballa amb persones majors que normalment estan aïllades i soles els vincles que 
es creen amb els voluntaris són forts i gratificants.  

De tots els programes que gestiona la Coordinadora el que és més conegut entre els 
veïnats és el del Pla Comunitari, però s’especificarà millor més endavant. La 
consideració veïnal cap als programes en general és molt bona però el fet de no poder 
apreciar directament els resultats, fa que no li donin la importància que té realment.  

 

 

- Pla d’habitatge de Barcelona. 

De tots els programes analitzats el Pla d’habitatge ha estat el més dificultós de 
concretar en el barri, ja que estem parlant d’un pla a nivell de ciutat que ha repartit les 
actuacions en funció de les necessitats de cada districte.  

El Poble Sec, durant el període 1999-2003 va estar considerat Àrea de rehabilitació i 
es van dur a terme unes 202 actuacions a diferents habitatges. Amb el pla de barris 
també es va actuar en la rehabilitació d’habitatges, i després ja al 2005 es va ampliar 
el període de Àrea de Rehabilitació al nucli antic. D’aquesta manera s’ha aconseguit 
que molts d’habitatges que amb les pas del temps havien quedat desfasats tornessin 
oferir els serveis necessaris. Tot i això els tècnics del districte afirmen que “els 
programes de rehabilitació han estat totalment insuficients”. 

Des de l’Oficina d’habitatge de Sants-Montjuïc entenen que part de la problemàtica 
que té el barri ha estat provocada per la sortida de població d’un nivell mitjà-alt de 
recursos i l’entrada única i exclusivament de població amb baixos recursos. Aquesta 
situació ha fet que el barri s’empobrís molt. Per altra banda, “el context de ciris i de 
pèrdua del treball que han patit molts dels veïns del barri ha fet que augmentés 
considerablement el nombre de desnonaments per impagament al barri concretament. 
Per això, des de l’oficina d’habitatge treballem conjuntament amb els serveis socials”. 

Pel que fa a la promoció de nous habitatges, se n’han realitzat 5. Tres d’elles estan 
situades al Passeig de l’Exposició. La localització d’aquestes intervencions ha part de 
facilitar l’accés a l’habitatge ha permès millorar les condicions de l’entorn, en aquest 
cas millorar la connexió entre el barri i la muntanya de Montjuïc. Els veïns asseguren 
que abans era una zona molt abandonada però que ara “s’han construït nous edificis i 
el Parc de la Primavera, ha quedat molt bé”. La actuació situada al carrer Ricart també 
ha millorat la connexió amb la muntanya, ja que queda just a sota de l’equipament de 
la Ciutat del Teatre que ja es considera Montjuïc.  

 

 

 



! 66 

- Pla comunitari. 

Els plans de desenvolupament comunitari són una iniciativa quan s’ha aplicat a 
diversos barris de Barcelona. En el cas de Poble Sec, va ser la coordinadora que va 
fer la proposta de ser la gestora del Pla, per tant el Pla és un conveni entre la 
Generalitat, el districte i l’ajuntament. Del finançament se’n encarreguen de manera 
combinada les tres entitats, però a dia d’avui els pagaments van tant endarrerits què la 
mateixa Coordinadora ha de buscar diners per poder seguir amb els projectes.  

Des de la Coordinadora mencionen que “Amb 5 anys de pla comunitari la situació no 
ha canviat gaire. Les problemàtiques que es van detectar al diagnosi crec que són les 
mateixes i fins i tot pot ser que s’han agreujat a causa del tema de la crisis”. 
Segurament una de les comissions que ha experimentat uns resultats més positius és 
la de gent gran. Aquest fet s’explica perquè hi ha una xarxa de voluntaris gran i a més 
s’han dedicat bastants recursos, per exemple comprant una cadira elèctrica que et 
permet baixar i pujar escales.  

Per altra banda, una de les comissions que tenen més entrebancs alhora de tirar 
projectes endavant és la de joventut, perquè és difícil aconseguir organitzar un taller 
que puguin motivar l’interès de tots. A més es veuen amb la dificultat d’una falta 
d’espais molt gran perquè només hi ha un casal que és de 12 a 16 anys (casal 
12@16). Últimament des de la coordinadora s’ha aconseguit llogar la pista de la 
Satalia una tarda, el pati d’una escola una altra tarda i tenir una salar al centre cívic del 
Sortidor també una tarda per si volen anar a jugar a jocs de taula o simplement passar 
l’estona. Tot i això, seria molt necessari un local en condicions per el jovent menor de 
18 anys.  

Cada una de les comissions creades són molt diferents les unes de les altres. Per 
exemple la de convivència està formada principalment per veïns, mentre que la 
infància és molt més tècnica, perquè hi participen les escoles, les AMPAS, els 
educadors de carrer... Cada comissió treballa per ella mateixa, i una cop cada 6 mesos 
aproximadament s’organitza una reunió amb totes les comissions, és el que 
s’anomena Equip Comunitari. Amb l’equip comunitari és quan es poden establir 
contactes i relacions entre diferents comissions i entitats per a dur a terme projectes 
conjunts. Per això, un àmbit que s’ha vist molt afavorit és el de la coordinació entre 
totes les entitats i recursos disponibles al barri ja que el Pla Comunitari ha permès 
consolidar la xarxa de serveis i equipaments que hi ha al barri. S’ha establert una forta 
xarxa de derivació d’usuaris entre els diferents serveis que com a conseqüència ha 
generat sinèrgies positives entre entitats i a més ha permès millorar l’eficiència del 
servei ofert. Resumidament es pot dir que un dels punts forts del Pla ha estat 
consolidar el treball en xarxa.  

Encara que l’objectiu de totes les actuacions proposades en el Pla sigui la millora de 
cohesió social al barri, és obvi que n’hi ha unes que tenen un grau d’influència més 
directe. Es podria destacar el projecte Fem un cafè? i el Baixem al carrer perquè 
ofereixen als usuaris la possibilitat d’interaccionar personalment amb persones de 
diferents edats i cultures.  

A nivell de participació ciutadana els resultats són satisfactoris. La comunicació 
coordinadora – entitats és molt bona i qualsevol programa o projecte que impliqui la 
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participació o ajuda d’una altra entitat la resposta sempre és afirmativa. Però des de la 
coordinadora demanarien que a banda d’aquestes col·laboracions més puntuals per 
part de les diferents entitats i associacions, hi hagués un compromís a nivell més alt i 
estable. “És molt difícil involucrar gent que no forma part de cap col·lectiu, per tant 
arribar a gent nova i aconseguir que es comprometin amb segons quin tipus de 
projecte és molt difícil” assegura la tècnica del pla. Els voluntaris que hi ha a les 
diferents comissions són gent que treballa en el sector i tenen un cert interès en el 
tema o també gent molt sensibilitzada en la problemàtica en qüestió.  

Poble Sec des dels seus inicis ha sigut un barri amb un grau d’associacionisme molt 
elevat que combinat amb el sentiment d’arrelament al barri que tenen el veïns ha estat 
la principal causa del bon funcionament i la bona relació que hi ha entre Coordinadora 
– entitats. Engegar projectes on l’ambient que hi ha és molt participatiu i de cooperació 
sempre permetrà assolir resultats més positius. És obvi que sempre és pot exigir més i 
voler anar cap a situacions millors però el grau de coordinació assolit al Poble Sec és 
admirable.  

Alguns veïns són més crítics amb el pla i consideren que “no serveix per a res”. “Si a 
les reunions que es fan només hi ve la gent del barri de tota la vida, o gent molt 
conscienciada amb al problemàtica és impossible que es millorar la comunicació amb 
els immigrants. Per la nostra part no hi ha falta de comunicació, són ells que no 
s’impliquen ni participen en res del barri”. L’administració vol que les associacions de 
veïns facin accions per dinamitzar la convivència principalment amb el nous vinguts, 
però alguns veïns consideren que alguns immigrants manifesten una falta de civisme 
tant gran que no és pot parlar amb ells, per tant “si el que volen es mantenir-se al 
marge el que han de fer és complir les lleis d’aquí”. Per exemple, darrerament els 
veïns del carrer Blai es queixen de la falta de neteja del carrer, la causa d’aquesta falta 
de neteja és que els propietaris de les terrasses (dels bars i restaurants) no 
compleixen l’horari establert per l’ajuntament. El que passa és que quan passen les 
maquines de la neteja les terrasses ja estan muntades i no es pot fer la neteja bé. En 
front a aquesta situació els veïns reclamen més intervenció per part de l’ajuntament, 
“és la seva feina, nosaltres no podem fer res si els immigrants no entén quines són les 
normes”.  

 

- Pla de barris 

Tot i que la llei de barris es presentava com una reforma integral del barri la majoria 
del pressupost es va invertir en millores urbanes. En general totes les reformes que va 
impulsar la llei han tingut un efecte molt positiu en el barri. L’actuació enfocada en el 
manteniment i millora de l’espai públic, tant sigui en els elements bàsics de voreres, 
calçades i espais verds, com sobretot en l’acabament dels dèficits de clavegueram 
públic era molt necessària. “La pacificació del carrers per tal de millorar la seguretat 
era una intervenció prioritària” asseguren el veïns. Tant necessària, que es va haver 
d’invertir la major part del pressupost en la millora de l’espai públic deixat de banda 
altres actuacions que també s’havien de fer.  

També es va fer una forta intervenció en la part del barri que queda ja en la muntanya 
de Montjuïc. Per una banda es va millorar l’accessibilitat, dificultada principalment pel 
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fort pendent, i per l’altra es va procedir a l’enjardinament i urbanització de certes zones 
que estaven totalment abandonades i descuidades (Parc de la Primavera).  

El  tema de l’accessibilitat tot i millorar considerablement hi ha carrers que encara que 
incorporin rampes, el pendent es tant pronunciat que persones que es desplacen en 
cadira de rodes no poden passar.  

Els veïns del barri no valoren negativament la intervenció de la llei de barri, però tots 
conclouen que el pressupost va ser molt reduït. Per exemple, per part del col·lectiu 
d’associacions reclamen que no s’hagués destinat més pressupost en invertir en 
programes socials o econòmics al barri per tal de dinamitzar i actuar sobre els 
problemes de immigració. Els veïns manifesten cert descontent perquè saben que els 
pressuposts invertits en altres barris són molt més elevats; “si hagués invertit només 
una petita part del que s’ha invertit al Raval el nostre barri seria com Pedralbes”.  

Una de les intervencions que va generar més rebombori al seu moment va ser que 
amb l’ampliació del vials i voreres es va reduir significativament els llocs d’aparcament 
del barri perquè carrers que inicialment permetien l’estacionament a les dues bandes 
van passar a no permetre-ho a cap. La problemàtica però no va ser més que 
momentània, ja que actualment els veïns pensen que trobar lloc per estacionar és 
igual de difícil que abans. I a més, valoren positivament que s’hagi perjudicat l’ús del 
vehicle privat pels desplaçaments dintre de la ciutat tenint com és el cas, unes 
connexions amb transport públic bones. Per tant es pot dir que indirectament s’ha 
reduït la contaminació i el soroll provocat pels vehicles en el barri.  

La peatonalització del carrer Blai va ser una de les mesures que van sorgir a partir del 
moviment veïnal. “El carrer era molt conflictiu i hi havia molt de problemes de drogues i 
inseguretat” comenta un veí. El resultat obtingut després de les obres ha estat positiu 
en funció de la situació anterior però el veïns segueixen estant descontents perquè 
consideren que s’han donat massa llicències de terrasses als bars dels carrers i què 
per una banda s’envaeix tota la via pública amb les taules i cadires, i que per l’altra el 
soroll que fan a tota hora. “La iniciativa era molt bona, però no s’ha tingut cap tipus de 
control ni criteri alhora de donar llicències noves”. Una de les mesures que es va fer 
des de l’ajuntament per intentar pal·liar els problemes de soroll va ser retirar tots els 
bancs públics que hi havia al llarg de carrer per evitar així concentracions de gent que 
poden fer xivarri. Aquesta mesura sembla totalment il·lògica si es compara amb el 
soroll que poden arribar fer les terrasses d’un bar. 

El col·lectiu dels comerciants expliquen que amb el pla de barris es va intentar 
dinamitzar el comerç però la influència de la crisis ha estat tant forta que l’efecte ha 
quedat totalment contrarestat. Partint que Barcelona és un referent en quant a 
incentivar el petit comerç, els comerciants de Poble Sec veuen que el petit comerç 
només s’impulsa a passeig de Gràcia, mentre que al barri s’han donat llicències per a 
construir supermercats de proximitat a cada carrer provocant així que tots els petits 
comerços especialitzats de la zona hagin de tancar. “La situació dels petits 
comerciants mai havia estat pitjor, i és per culpa de la crisi econòmica però també de 
la nova cultura de compra”. Consideren que es de importància màxima fer un pla 
d’usos del barri, perquè per exemple si necessites unes sabates, roba o un llibre no 
tens cap lloc on en puguis comprar unes de qualitat. S’haurien de fer des de 
l’ajuntament campanyes per incentivar que s’instal·lin al barri certes tipologies de 
comerç. 
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Pel que fa al tema d’equipaments sí es que va incidir encara que sigui de manera 
indirecte en l’àmbit més social del barri. Es varen adequar el local de c. Margarit, el 
centre cívic del Sortidor i el del c. Elkano. El centre cívic del Sortidor es va inaugurar el 
2003, i des d’aleshores s’han organitzat molts de cursos; molts d’ells orientats a l’àmbit 
gastronòmic però també s’organitza pilates i altres classes de gimnàstica. En el local 
del c. Elkano i c. Margarit els utilitza la coordinadora d’entitats per a dur a terme el 
programa social i el Pla Comunitari. Gràcies a la llei de barris el barri disposi d’una 
sèrie de locals per a dur a terme el conjunt d’activitats socials. 

La remodelació del centre d’interpretació històrica Refugi 307 ha estat una actuació 
que tot i estar prevista en el pla de barris del Poble Sec té una repercussió a nivell de 
ciutat. L’obra va millorar   

 

- PAD 
 

Els impulsors dels PAD actual (2012-2015) consideren que l’anterior proposava 
accions per sobre de les possibilitats reals que hi havia, i és a causa d’això que moltes 
de les actuacions previstes no es varen poder fer o com a mínim no es van acabar 
dintre dels terminis inicialment previstos.  
 
L’acció més rellevant del PAD ha estat la urbanització i la construcció del pàrquing 
soterrat a la Plaça Navas. Les problemàtiques ja van començar durant les obres que a 
causa de certs motius es van allargar fins a 6 anys. Durant aquests 6 anys els veïns 
van haver de conviure amb les molèsties que suposa tenir unes obres al costat de 
casa i a més els comerços que hi havia a la plaça també es van veure afectats. Tot i 
això només un del tots els comerços que hi havia inicialment ha tancat.  
Els veïns asseguren que la plaça ha quedat molt bé, “és molt bonica”. Però 
considerant que és l’únic parc infantil que tenen els nens del barri 2és massa petit, els 
nens han de jugar estrets, no hi caben. És més gran el parc-gimnàs per les persones 
majors”.  
Des de l’ajuntament comenten que durant les obres es va fer una comissió de 
seguiment que hi prenien part un total de 60 veïns per tal d’anar modificant el pla en 
funció de les necessitats veïnals. Tot i això el que passa actualment és que la gent de 
tota la vida del barri no té cap tipus de vincle amb la plaça, i es queixen de que tot 
l’espai està ocupat per immigrants. Els autòctons del barri es limiten a passar. Per això 
des de l’ajuntament comenten que “estan impulsant accions per tal d’acostar la plaça 
al ciutadans i esborrar tots els perjudicis que tenen”.  
 
Una de les accions que prèvia el PAD i que no es va complir dintre dels terminis 
establers és la de crear un eix que permeti connectar l’av. Paral·lel amb la ciutat del 
Teatre i conseqüentment amb la resta d’instal·lacions que hi ha Montjuïc. Es te previst 
però que de cara a aquesta darrer any s’instal·lin arreu de barri uns cartells de 
senyalització que vagin indicant la situació d’aquestes instal·lacions, promocionant així 
com a mínim el pas dels turistes pel barri.  
 
La inauguració del centre cultural Albareda també va dotar al barri d’un equipament 
que no tenia i feia molts anys que es reivindicava. Té una sala de concerts i altres 
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sales per assajar dansa i música. El centre es va inaugurar només fa un any i encara 
falta treballar-hi per crear-hi una xarxa activa d’actuacions, però ja s’han realitzat 
algunes exposicions i cursos diversos principalment de caire musical. Tot i la qualitat 
de la instal·lació alguns veïns es queixen de que està molt lluny, que queda aïllada de 
tot.  
 
Amb el PAD es va construir també al carrer Font Honrada núm. 8-10, un centre de dia i 
un SAIER, els dos són equipaments a nivell de ciutat no a nivell de barri. La ubicació 
d’aquestes centres des del primer moment ja provocar reticències entre els veïns 
perquè temien que el centre atragués col·lectius problemàtics al barri i que hi hagués 
conflictes. Les queixes perduren encara a dia d’avui perquè el veïnats es troben 
usuaris dels centres asseguts a les entrades dels seus habitatges. “Bastants tenen 
problemes amb alcohol i sempre estan asseguts a l’entrada de casa bevent i 
embrutant-ho tot” assegura una veïna. Des de l’ajuntament diuen que les persones 
conflictives no són els usuaris del centre i que per tant el que ells poden fer es 
incrementar la vigilància del mossos d’esquadra.  

 

 

!  
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10. Conclusions. 
!

De la diagnosi inicial que s’ha fet sobre la situació del barri en el 2001 les principals 
carències que s’han identificat que hi havia al barri són: 

- Espais públics deteriorats i amb una falta de manteniment que produeixen un 
sensació de degradació social. 

- Espais que per la seva configuració o localització generen percepció 
d’inseguretat, i que són utilitzats per un grup dominant.  

- Falta i inadequació dels espais i equipaments del barri.  
- Arribada massiva de població immigrant al barri.  

En base a aquesta problemàtica detectada i a l’estudi detallat que s’ha fet de les 
polítiques aplicades es pot concloure que han ajudat a solucionar les mancances 
inicials de la següent manera: 

- Les millores en la urbanització dels carrers del barri aplicades amb la llei de 
barris, ha permès que els carres passin de ser vials de trànsit a ser llocs de 
trobada o relació pels veïnats. Ha afavorit també la pacificació de molts de 
carrers augmentant d’aquesta manera la percepció de seguretat dels diferents 
grups d’usuaris, propiciant que s’establissin possibles relacions entre ells.  

- Adequació d’algunes zones per a localització de serveis en plata baixa, 
principalment restauració, ha aportat vitalitat a la zona i ha permès disminuir la 
percepció d’inseguretat.  

- L’eliminació de moltes de les places d’aparcament que hi havia a banda i 
banda de molts carrers del barri permès fomentar la mobilitat a peu, aportant 
d’aquesta manera més vitalitat als carrer i afavorit el contacte i la relació entre 
les persones. 

- Aplicació de programes socials per a fomentar la integració dels nouvinguts en 
el desenvolupament del barri i crear vincles entre els autòctons i els immigrants. 

Per tant, en relació a la hipòtesi que ens havíem plantejat inicialment de que les 
polítiques i actuacions en matèria de regeneració urbana poden afavorir la cohesió 
social del barri, la integració de la població immigrada i disminuir les desigualtats en 
quan a l’accés dels recursos urbans (habitatge, espai públic i equipaments), i en base 
a tot l’estudi realitzat es pot extreure que hi ha una relació directa entre la configuració 
física de l’espai i la convivència entre les persones d’aquell entorn. Si l’espai és capaç 
de generar activitat i fomentar la diversitat i interacció, les persones usuàries tindran 
més facilitats alhora d’establir relacions entre elles. De manera que podem dir que la 
millora i el manteniment urbà és el primer esgraó per arribar a la cohesió social al barri 
però no és un garantia d’èxit assegurada. Per tal de que aquestes reformes a l’espai 
físic tinguin els resultats esperats és necessari que vagin acompanyades o 
coordinades amb tot un seguit de polítiques socials i econòmiques.  

“Al Poble Sec la majoria de les actuacions urbanístiques que es realitzen tenen uns 
resultats molts positius gràcies al fort entramat social que té”, afirma el tècnic de 
l’Ajuntament.  

“Tot i que els recursos que es poden invertir són escassos la relació qualitat-preu que 
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s’obté com a resultat és molt alta”, explica la consellera del barri. Això es pot explicar 
entenent que la manca de recursos econòmics invertits tant en la millora urbana com 
en programes socials queda contrarestada pel grau d’acceptació final, propiciat pel fort 
teixit associatiu que hi ha al barri.  

 

Referent a les preguntes d’investigació formulades podem extreure les següents 
conclusions: 

 

! Quins dels projectes de regeneració urbana aplicats al Poble Sec han incidit 
positiva o negativament en la cohesió social del barri?  

 

No es pot dir que cap dels projectes de regeneració urbana aplicats al barri hagin 
tingut un efecte negatiu en el barri però, pot ser que algunes mesures no hagin estat 
tant positives com s’esperava. Un exemple pot ser el cas de la plaça Navas (PAD) que 
després de les obres l’espai ha millorat molt en relació a la situació anterior però en 
quan a la convivència es pot observar com els autòctons del barri simplement es 
limiten a passar mentre que són els immigrants són els que fan un ús de l’espai. 
Arribant al punt que els autòctons asseguren que no hi volen anar. Aquesta situació 
però té solució i segurament amb el temps i gràcies als projectes socials que posaran 
en marxa des de la Coordinadora i l’Ajuntament es podrà crear un clima que afavoreixi 
més la convivència.  

També cal destacar que hi ha algunes de les mesures, sobretot al PAD que estaven 
previstes però que finalment no s’han realitzat. De totes maneres no les considerarem 
com a negatives, però tampoc hauran influït positivament el barri.  

 

 

! Es pot trobar un relació entre aquells projectes que no han tingut el resultat 
esperat o que al contrari sí que l’han obtingut? Aquesta relació pot ser 
determinada en funció de l’ens impulsor?  

 

El resultat obtingut de l’aplicació de les diferents polítiques ha estat l’esperat en la 
majoria de casos, i a més favorable.  

Els resultats obtinguts en els projectes socials difícilment podran ser negatius, 
qualsevol pas que es faci per petit que sigui sempre sumarà per avançar cap a una 
relació de convivència en el barri. Cal dir que el fort teixit associatiu del barri i la bona 
coordinació que hi ha entre les diferents institucions i associacions del barri és la 
primera raó de l’èxit de totes les mesures aplicades al barri. L’acceptació final dels 
resultats en la millorar urbana és fruit de la tasca realitzada en els projectes de caire 
més social. Perquè afavoreixen les relacions entre veïnats, la comunicació i potencien 
la creació d’un ambient més agradable. 

Per tant no es pot dir que la influència depengui directament de l’ens impulsor però si 
que són necessàries els projectes de la Coordinadora d’Entitats per poder apreciar 
més els que són de l’Ajuntament. És a dir, la influència positiva de les millores urbanes 
depèn directament de la tasca aconseguida per la Coordinadora.  
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! Són el projectes provinents de les reivindicacions veïnals els que han tingut un 
major efecte positiu en el barri?   

 

El gran nombre d’associacions veïnals que hi ha al barri de Poble Sec ha afavorit que 
els processos participatius hagin funcionat molt bé. A més la implicació dels veïns en 
els comitès de seguiment de les diferents actuacions ha estat molt favorable. Que hi 
hagi processos participatius alhora de decidir com seran les actuacions que es 
realitzaran al barri és molt positiu perquè normalment els veïns tenen una visió molt 
més pràctica i real del problema què segurament ajudarà a focalitzar millor les 
solucions.  

 

 

Per altra banda, seguint els objectius específics que ens havíem proposat per a 
desenvolupar el treball podem concloure que: 

" La localització del barri en una zona propera a la muntanya de Montjuïc i al 
castell ha influenciat molt el desenvolupament urbanístics del barri. També, 
després de l’enderrocament de les muralles de la ciutat  (mitjan segle XIX) la 
població obrera es va desplaçar cap a la zona de Poble Sec reunit allà una 
població humil i amb pocs recursos, concentrant a Poble Sec molt homogènia 
què va potenciar que es creessin relacions de veïnatge molt fortes i des de 
l’aleshores que els veïns mantenen aquest sentiment de pertinença i 
compromís amb el barri. Però amb el pas dels anys aquest primers habitants 
van poder millorar la seva condició i van desplaçar-se a altres barris millors 
deixant per tant al barri una gran nombre d’habitatges buits.  
 

" Si fem una comparativa de les dades demogràfiques analitzades de l’any 2001 
amb les de l’any 2011 el més important és destacar l’augment de població que 
hi hagut (aproximadament uns 6000 habitants). Si després observem els 
percentatges de veïns estrangers que viuen a Poble Sec podem veure com ha 
passat de ser un 11,25% a un 22,6%. Aquest increment de població estrangera 
al barri pot ser en gran mesura l’explicació de l’augment de població. En 
general la població nouvinguda es caracteritza per ser una població en pocs 
recursos tant econòmics com socials i amb nivell educatius molt baixos. Per 
tant si a l’entrada del nouvinguts li sumem la sortida de gent amb més recursos 
va donar lloc a un barri empobrit i amb nivells de professionalitat molt baixos. 
Tot i que al llarg d’aquests 10 anys molts d’indicadors s’han anat estabilitzant i 
igualant en certa manera a la resta del districte, encara a dia d’avui es 
manifesten diferencies. 

 

" Al llarg d’aquests 10 anys s’han aplicat diferents polítiques de regeneració 
urbana, de les quals n’hem analitzat 5, què les hem classificat en primer lloc en 
funció de l’ens impulsor entre l’Ajuntament de Barcelona, el Consell de barri i la 
Coordinadora d’Entitats. I en segons lloc els hem classificant en funció de si la 
línia d’actuació era integral (Pla de barris, PAD) o sectorial (Pla Comunitari, Pla 
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d’habitatge i Poble Sec per a tothom).  
 

" S’ha realitzat una fitxa explicativa de cada política, què ha permès identificar 
les diferencies en funció de la classificació proposada anteriorment. Per 
exemple, el cas de la línia d’actuació integral han estat unes accions concretes 
però de gran envergadura les que han agafat més rellevància mentre que les 
polítiques sectorials es poden identificar més actuacions però totes amb igual 
d’importància. També, alhora de d’avaluar tant personalment com a través de 
les entrevistes quins són els resultats, es fa evident que la percepció de millora 
és més elevada en aquelles mesures que tenen una incidència física en l’espai, 
mentre que les que incideixen en el comportament de la població la percepció 
de millora és molt distinta. 

 

" Cada una de les polítiques analitzades han influenciat d’una manera o una altra 
el grau de mescal social i la interacció entre diferents col·lectius. Cal fer una 
visió global què agrupi les diferents tipologies d’intervenció per concloure que 
els resultats en general han estat positius. Amb aquesta visió més global 
podem veure com és gràcies als programes socials que la resta d’actuacions 
urbanístiques poden arribar a assolir resultats més positius, perquè el teixit 
social que promouen facilita molt l’acceptació i el resultat final de la resta de 
programes d’intervenció en l’espai físic.  

!  
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