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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). 
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LES POLÍTIQUES DE REGENERACIÓ URBANA

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 à 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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ÀREES D’INTERVENCIÓ


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


-  Presència de nous grups socials, canvis en l'estructura 
socioeconòmica, nous usos i necessitats en l'espai urbà 

  (García-Almirall et al; 2012) 
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-  Edificis en males condicions, dèficit d'infraestructures, població amb 
un entorn social dèbil i conflictiu (Arias; 2000). 


-  Presència de nous grups socials, canvis en l'estructura 
socioeconòmica, nous usos i necessitats en l'espai urbà 

  (García-Almirall et al; 2012) 

La configuració del barri, l’oferta d’equipaments i el disseny dels espais
públics són factors que influeixen en els aspectes de la cohesió social 
(García-Almirall, Gutiérrez i Ciocoletto; 2011).  
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RESULTATS DE LES POLÍTIQUES





Hi ha tres possibles escenaris (Xarxa Regenera;2007):
1) Mantenir la situació inicial
2) Gentrificació
3) Inclusió socioespacial: millora la situació sense canvis en l’estructura 

social.
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RESULTATS DE LES POLÍTIQUES





La COHESIÓ SOCIAL no és únicament garantir l’accés dels ciutadans als serveis 
socials bàsics sinó que és el conjunt de polítiques que afavoreixen la 
igualtat d’oportunitats, la participació activa dels ciutadans i la 
convivència social de grup heterogenis (URB-ALL II)

Per arribar a la cohesió social s’han de passar una sèrie de fases: 
segregació, coexistència, interacció i finalment convivència 
(García-Almirall et al.;2012)

Font: García-Almirall, Gutiérrez i Ciocoletto; 2011 
	  

Hi ha tres possibles escenaris (Xarxa Regenera;2007):
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EL 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�
parc d’habitatges buits deteriorats


-  Segle XXI 
 Espais públics en males condicions que produeixen sensació de degradació social i generen           
percepció d’inseguretat. 
 Falta i inadequació d’equipaments
 Arribada d'immigrants
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2001 2012
POBLACIÓ


DENSITAT NETA

33994 40547


1129 hab/ha residencial

BARCELONA
627 hab/ha res.
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2001 2012
POBLACIÓ


DENSITAT NETA

33994 40547
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% NENS
% GENT GRAN

ÍNDEX D’ENVELLIMENT

10,8
24,8
229,7

11,7
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167,8

BARCELONA
627 hab/ha res.

BARCELONA, 
ÍNDEX D’ENVELLIMENT
169,8
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2001 2012
POBLACIÓ
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1129 hab/ha residencial

% NENS
% GENT GRAN

ÍNDEX D’ENVELLIMENT

10,8
24,8
229,7

11,7
17,9
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% NASCUTS RESTA D’ESPANYA
% andalusos


% NASCUTS ESTRANGERS

% marroquins
% pakistanesos

% filipins
% equatorians
% dominicans

24,6
6,1


11,2
2,27
0,34
0,12
1,26
0,83

22,4
4,8


22,6
2,36
4,57
2,49
1,19
1,58

BARCELONA
627 hab/ha res.

BARCELONA, 
ÍNDEX D’ENVELLIMENT
169,8
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ü  Anàlisis i observació personal de 5 polítiques del període 01-12:


1.Programes socials Poble Sec per a tothom, 2001.
2.Pla d’Habitatge de Barcelona, 2004-2010
3.Pla Comunitari, 2005
4.Pla de barris, 2005-2010.
5.Programa d’actuació municipal del Districte Sants-Montjuïc (PAD), 2008-2011.
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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, 2004-2010 

CLASSIFICACIÓ SEGONS L’ENTITAT IMPULSORA
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ü  Entrevistes tancades 

§  Coordinadora d’Entitats de Poble Sec
- directora Poble Sec per a tothom
- directora Pla Comunitari

§  Oficina d’Habitatge del districte 
Sants-Montjuïc

§  Ajuntament de Barcelona
- tècnic de barri
- consellera del barri






§  AVV. de la França Xica

§  AVV. d’amics de la Plaça Santa 

Madrona

§  A. Unió de veïns de Poble Sec

§  Unió Comerciants Poble Sec-

Paral·lel.
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Intervenció integral
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PLA DE BARRIS: PROJECTES D’INTERVENCIÓ INTEGRAL POBLE SEC


Intervenció integral

ESPAI PÚBLIC
Parc de la Primavera

EQUIPAMENTS 
Entitats socials 

el Sortidor, Elkano
Esportius 

Tres Xemeneies
Cultural 

Biblioteca F. Foix, Refugi 307


ACCESSIBILITAT I ELIMINACIÓ DE BARRERES


Inversió de la major part del pressupost en 
millores urbanes.

 “la llei de barris és pedra”

Els veïns no valoren negativament, però la 
consideren insuficient. 

 “la pacificació dels carrers era molt  
necessària”
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PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL DEL DISTRICTE SANTS-MONTJUÏC


Intervenció integral

ESPAI PÚBLIC
Plaça Navas
c. Vilà i Vilà

EQUIPAMENTS 
Esportius 

La Satalia
Cultural 

Centre Albareda
Altres

Centre de dia, SAIER
SEGURETAT


 “A la plaça Navas només hi ha immigrants”
L’administració assegura: 
 “que estan impulsant accions per acostar 
la Plaça Navas als ciutadans i eliminar 
tots els prejudicis”

La percepció de seguretat al barri ha 
augmentat molt.

Moltes mesures proposades no s’han fet.
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   Intervenció sectorial
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PROGRAMES SOCIALS: POBLE SEC PER A TOTHOM
Intervenció sectorial

ESPAI INFÀNCIA
Reforç escolar, assessorament 
famílies


ACOMPANYAMENT A LA GENT GRAN DEL BARRI

LA CUINA AL MÓN

Curs de formació i mostra 
gastronòmica


PLA D’ACOLLIDA

Inserció laboral, suport jurídic i 
psicològic


SESSIONS INFORMATIVES D’ACOLLIDA

Assessorament a nouvinguts



Totes les activitats tenen llista 
d’esperar. 

 “ens falten recursos econòmics i espais” 
diu la directora.

Hi ha bona comunicació amb els veïns. 
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PLA COMUNITARI
Intervenció sectorial

CONVIVÈNCIA
fem un cafè?
baixem al carrer


SOCIOLABORAL

Mostra d’entitats

SALUT

Equilibra la ment
Escola de la família



“Amb 5 anys la situació no ha canviat 
gaire, ha empitjorat a causa de la crisi”


L’equip comunitari ha permès establir 
relacions entre diferents entitats i 
consolidar la xarxa de serveis i 
equipaments disponibles del barri.


“Ens agradaria que la població s'impliqués 
a un nivell més alt i estable, però és 
molt difícil”, assegura la directora.
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PLA D’HABITATGE DE BARCELONA
Intervenció sectorial

ÀREA DE REHABILITACIÓ (2005)

PROMOCIÓ D’HABITATGES ASSEQUIBLES

5 edificis

ORIENTACIÓ I SERVEIS AL CIUTADÀ

Oficina d’habitatge Sants-Montjuïc





“els programes de rehabilitació han estat 
insuficients”


Les noves promocions han ajudat a 
millorar la zona de connexió entre el 
barri i Montjuïc.


“últimament s’ha detectat un augment dels 
desnonaments al barri”





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


u  Es pot trobar una relació entre aquells projectes que no han tingut el resultat esperat 

o que sí l’han tingut? Aquesta relació pot ser determinada en funció de l’ens impulsor?

u  Són els projectes provinents de les reivindicacions veïnals els que han tingut un major 
efecte positiu en el barri?
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•  La majoria de projectes han tingut el resultat esperat i a més ha estat 
favorable. 

•  No és pot dir que directament la influència depengui de l’ens impulsor, però 
els projectes socials de la Coordinadora són imprescindibles perquè els de 
l’ajuntament tinguin un grau d’acceptació major.
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els projectes socials de la Coordinadora són imprescindibles perquè els de 
l’ajuntament tinguin un grau d'acceptació major. 

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

•  La implicació dels veïns en els processos participatius i de seguiment de les 
accions ha tingut un resultat molt positiu. 



u  Les millores urbanes són el primer graó per arribar a la cohesió social al barri 
però no és una garantia d’èxit assegurada. 


u  Perquè les 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.


u  Cal fer una visió global què agrupi les diferents tipologies d’intervenció per 

concloure que els resultats en general han estat positius. 
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Participació. Barcelona, octubre 2010. 

Martí-Costa, M. i Parés, M. Llei de barris: cap una política de regeneració urbana 
participada i integral. Generalitat de Catalunya. Barcelona, 2009. 

Velázquez, I.; Verdaguer, C. Regeneración Urbana Integral: Tres experiencias europeas 
innovadoras: Île de Nantes, Coin Street y Barrio de la Mina. SEPES Entidad Estatal de Suelo, 
Madrid, 2011. 

Regenera. Urban regeneration of deprived neighbourhoods across Europe. Comunitat Europea, 
2007. 

	  
introducció – estat de la qüestió – poble sec - polítiques 01_12 – conclusions - BIBLIOGRAFIA



INCIDÈNCIA DE LES POLÍTIQUES DE REGENERACIÓ URBANA EN 
LA COHESIÓ SOCIAL DEL BARRI DE POBLE SEC DE BARCELONA 

(2001- 2012) �






Isabel Catany Catany


Pilar García-Almirall
Màster de Gestió i Valoració Urbana

Universitat Politècnica de Catalunya - Juliol 2013


