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INTRODUCCIÓ

Projecte de recerca CPSV: Evaluación de políticas urbanas para la integración socio-espacial: retos y 
oportunidades para la inclusió social de la población inmigrada.

BARRI DE POBLE SEC

- Orígens a mitjan s. XIX. 
Entre Av. Paral·lel i la muntanya de Montjuïc.
Carrers estrets i densitat elevada
Classe obrera 

- Final del s. XX
La classe obrera abandona el barri
Habitatges deteriorats, carències en espai públic i equipaments.
Arribada d'immigrants

- Actualment
33% població immigrada

Font: Web re-hab
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INTRODUCCIÓ

Projecte de recerca CPSV: Evaluación de políticas urbanas para la integración socio-espacial: retos y 
oportunidades para la inclusió social de la población inmigrada.

BARRI DE POBLE SEC

- Orígens a mitjan s. XIX. 
Entre Av. Paral·lel i la muntanya de Montjuïc.
Carrers estrets i densitat elevada
Classe obrera 

- Final del s. XX
La classe obrera abandona el barri
Habitatges deteriorats, carències en espai públic i equipaments.
Arribada d'immigrants

- Actualment
33% població immigrada

PERÍODE 2001-2012.

Antecedents:
1990 – Pla Especial de Reforma Interior de Poble Sec-Montjuïc
1995 – Pla de Futur del Barri.
1996, 98, 99 – Àrea de Rehabilitació Especial de Poble Sec

Font: Web re-hab



  
introducció - hipòtesis - objectius - estat de la qüestió - metodologia - bibliografia

HIPÒTESIS

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).
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HIPÒTESIS

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).

1. Quins dels projectes de regeneració 
urbana aplicats han incidit positiva o 
negativament en la cohesió social del barri??

 

3. Són els projectes provinents de les 
reivindicacions veïnals els que han tingut un 
major efecte positiu en el barri??2. Es pot trobar una relació entre aquells 

projectes que han tingut o no el resultat 
esperat?? Aquesta relació podria ser 
determinada en funció de l'ens impulsor??
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OBJECTIUS

PRINCIPAL:
Identificar si les polítiques i actuacions de regeneració urbana implantades per ens 
autonòmics o locals, són realment efectives en la millora de la cohesió social i de 
la convivència al barri, especialment entre la població immigrant i els autòctons. 
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OBJECTIUS

PRINCIPAL:
Identificar si les polítiques i actuacions de regeneració urbana implantades per ens 
autonòmics o locals, són realment efectives en la millora de la cohesió social i de 
la convivència al barri, especialment entre la població immigrant i els autòctons. 

ESPECÍFICS DESCRIPTIUS: 
1. Realitzar un breu recorregut històric del 
barri i de la població que hi ha viscut per 
poder entendre millor la situació actual.

2. Descriure detalladament la població i el 
barri (carències en espais públics i 
equipaments) en els anys 2000-2001 i la 
situació actual. 

3. Identificar, tipificar i descriure els 
programes i projectes que s'han realitzat en el 
període 2001-2012.

4. Posar en relació l'objectiu, les accions 
proposades i les materialitzades de cada 
política per tal de veure quin és el grau 
d'implementació 

ESPECÍFICS ANALÍTICS: 

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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ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Anys 50 – polítiques d'intervenció urbana

Anys 90 – polítiques de regeneració urbana 

1999 – projecte URBAN de UE
(Colomb; 2007), (Martí-Costa; 2010)

2010 – Regeneració Urbana Integral --> sostenibilitat urbana
(Velàzquez i Verdaguer; 2011).

- Consens sobre com abordar la problemàtica 
(Lichfield, 1992).
- Implicació de les comunitats residents (Jones i 
Evans; 2008).
- Incloure intervencions en la vessant social, 
econòmica i ambiental (Martí-Costa i Parés; 2009).

- New Deal for Communities al Regne Unit 
- Contractti di quartiere a Itàlia
- Izartu al País Basc
- Llei Barris a Catalunya
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ESTAT DE LA QÜESTIÓ

Àrees d'intervenció
- Edificis en males condicions, dèficit d'infraestructures, població en 
un entorn social dèbil i conflictiu (Arias; 2000). 

- Presència de nous grups socials, canvis en l'estructura socio-
econòmica, nous usos i necessitats en l'espai urbà (García-Almirall 
et al; 2012)

ON?

- Espai públic és on s'expressa la diversitat cultural i social (Borja; 2000)

-  Cultura i les necessitats de sociabilitat dels nous grups (Torres; 2005)

- Convencions socials específiques de cada lloc (De la Haba i Santamaría; 2004)

COM?

Cohesió social: igualtat d'oportunitats, participació, convivència.
Segregació –> coexistència –> interacció --> cohesió. (Gracía-Almirall; 2012)

Actualment:
- crisi econòmica
- polítiques de control de la immigració. (Arango; 2003)

PER A QUÈ?
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METODOLOGIA

0. Recorregut històric i descripció de la 
 situació prèvia 2001.

 

 

QUALITATIVA

- Quantitativa: dades demogràfiques i 
socio-econòmiques.

- Qualitativa: percepció social dels 
entrevistats. 
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METODOLOGIA

0. Recorregut històric i descripció de la 
situació prèvia 2001.

1. Recerca documental. Anàlisi de 
programes i projectes de regeneració 
implementats en el període 2001-2012. 

QUALITATIVA

Any Figura Ens impulsors

2001 Projecte Poble Sec per a tothom. Coord. Entitats Poble 
Sec.

2002 Pla Estatal d'Habitatge Govern d'Espanya

2005 Pla de Barris de Poble Sec Aj. de Barcelona

Projecte d'intervenció integral del nucli 
antic del barri de Poble Sec 2005-

2010

Generalitat de 
Catalunya

2006 Pla Comunitari Poble Sec. Coord. Entitats Poble 
Sec

2008 Programa d'Actuació Municipal del 
Districte Sants-Montjuïc (PAM) 2008-

2011.

Aj. de Barcelona

Pla d'Habitatge de Barcelona 2008-
2016

Aj. de Barcelona

2010 Pla de futur del barri de Poble Sec 
2010-2020. 

Aj. de Barcelona
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METODOLOGIA

0. Recorregut històric i descripció de la 
situació prèvia 2001.

1. Recerca documental. Anàlisi de 
programes i projectes de regeneració 
implementats en el període 2001-2012. 

2. Aproximació a la realitat actual 
(2012-2013) del barri a través de 
l'observació personal 

QUALITATIVA
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situació prèvia 2001.

1. Recerca documental. Anàlisi de 
programes i projectes de regeneració 
implementats en el període 2001-2012. 

3. Entrevistes estructurades als agent 
que han intervingut en el procés de 
transformació. Informació sobre la 
percepció social. 

2. Aproximació a la realitat actual 
(2012-2013) del barri a través de 
l'observació personal 

QUALITATIVA
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METODOLOGIA

0. Recorregut històric i descripció de la 
situació prèvia 2001.

1. Recerca documental. Anàlisi de 
programes i projectes de regeneració 
implementats en el període 2001-2012. 

3. Entrevistes estructurades als agent 
que han intervingut en el procés de 
transformació. Informació sobre la 
percepció social. 

2. Aproximació a la realitat actual 
(2012-2013) del barri a través de 
l'observació personal 

QUALITATIVA
FITXA SISTEMATITZADA:

- Títol de la política.
- Any
- Ens impulsor
- Línia d'actuació
- Objectiu
- Accions proposades

- Accions materialitzades

- Percepció social
- Valoració final:

A) grau d'aplicació de la política.
B) millora de la cohesió social. 

Planejament

Línies complementaries 
d'actuació

Altres programes
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CALENDARI
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