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1. Introducció 
 
A partir del treball realitzat prèviament amb les associacions veïnals i entitats vinculades a 
les problemàtiques de l'Eix Besòs*, des de la FAVB (Federació d'Associacions de Veïns 
de Barcelona) i la CONFAVC (Confederació d’Associacions de Veïnals de Catalunya) s’ha 
organitzat una jornada per a avançar cap a una agenda comuna metropolitana amb 
respostes prioritàries i consensuades per a l'entorn Besòs.  
 
I també, s’han sumat a la convocatòria tres Federacions veïnals metropolitanes: FAVB 
(Federació d’Associacions de Veïns de Badalona), FAVGRAM (Federació d’AA.VV. de 
Santa Coloma de Gramenet), FAVMIR (Federació d’Associacions de Veïns de Montcada i 
Reixac) 
 
Des de 2018 s'han realitzat trobades amb les associacions veïnals per construir 
colꞏlectivament la jornada i començar a avançar cap a una coordinació metropolitana del 
moviment veïnal. En aquest període s'han identificat elements claus per generar 
propostes des d'una reflexió més acurada. Alhora aportar millores als plans i projectes 
existents al Besòs. 
 
* L'Eix Besòs comprèn els termes municipals de Badalona, Montcada i Reixac, Sant Adrià 

de Besòs, Santa Coloma de Gramenet i els districtes de Nou Barris, Sant Andreu i Sant 
Martí de Barcelona. 

 
2. Objectiu 
 
La Jornada Veïnal de l’Eix Besòs ha tingut com a objectiu principal la voluntat de 
construir i aportar un relat articulat des de la perspectiva veïnal, que complementés i 
dialogués amb les administracions del territori en les seves diverses escales. 
 
D’una altra banda, tot i que hi ha problemàtiques específiques als territoris afectats, 
l’objectiu ha estat marcat per la identificació d’elements centrals i unificadors que facin 
possible l’articulació territorial i la coordinació entre els diferents moviments veïnals, les 
entitats socials i/o plataformes reinvidicatives, i d’aquesta manera, incidir conjuntament en 
les polítiques urbanes i socials a l’Eix Besòs. Aquests elements centrals han sigut: 
 
• definir marcs d'actuació que puguin funcionar com a oportunitats, 
• detectar diagnòstics que ajudin a prioritzar,  
• prioritzar elements urbans-socials articuladors de territori, 
• intercanvi de bones pràctiques i aprenentatge mutu,  
• proposar actuacions des d’enfocaments integrals que s'ajustin a la complexitat de la 

zona. 
En aquest sentit, per al correcte desenvolupament dels espais (diàlegs, ponències i taules 
de treball) de la Jornada s’ha definit 4 eixos temàtics, medi ambient i salut, 
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infraestructures i mobilitat, sistema productiu i patrimoni i habitatge, als quals s’ha 
plantejat respondre les seguents preguntes comunes: 
 
Per què pensar (ex: medi ambient i salut) des d'una dimensió territorial i metropolitana? 
És a dir, quins són els elements que no es poden deixar de tenir presents per repensar (la 
salut) en termes metropolitans i especialment en un sector com l'Eix Besòs? 
 
Per què pensar integralment a la zona Besòs en relació amb (la temàtica tractada)? 
Què no podem oblidar si ens replantegem (temàtica) en relació amb la zona Besòs? 
Des d'on treballar-ho, com arribar a aquests objectius prioritaris? 
 
Per ùltim, un cop finalitzada la jornada, es pretén avançar cap a solucions coordinades 
que integrin al moviment veïnal des de la realitat metropolitana del territori.  
 
3. Desenvolupament Jornada Veïnal de l’Eix Besòs 
 
La Jornada s'ha desenvolupat durant dos dies: divendres 21 i dissabte 22 de febrer a la 
Biblioteca Font de la Mina. El programa s'ha estructurat en taules de diàleg i espais de 
treball, i han estat organitzats d'acord amb els eixos temàtics: medi ambient i salut, 
infraestructures i mobilitat, sistema productiu i patrimoni, i habitatge. 
 
Pel que fa a la dinàmica de les presentacions del divendres 21 de febrer, s’ha proposat 
dues intervencions per taula i que portessin perspectives diferents: una experta-tècnica i 
altra del moviment veïnal. 
 
Les persones convidades han presentat les seves intervencions en un temps de 10 
minuts cadascuna, amb l’objectiu d’emmarcar la temàtica a través d'elements centrals 
vinculats a l'eix Besòs. El temps total de cadascuna de les taules ha estat de 30 minuts, 
els últims 10 minuts eren oberts al diàleg entre les 2 persones participants. 
 
Per la brevetat de les presentacions i el format triat no s'ha tractat d'una ponència 
exhaustiva sobre la temàtica, sinó més aviat de vincular la problemàtica amb el territori, de 
manera que fos possible visibilitzar alguns eixos o reptes prioritaris. 
 
Per a la formalització de les presentacions s´ha proposat als/les participants una sèrie 
d’elements, els abans esmentats al punt 2, per promoure la reflexió conjunta i establir el 
debat més curat a les taules de treballs del dissabte 22. 
 
D'altra banda, s’han realitzat dues ponències entorn de la necessitat d'articulació territorial 
en l'Eix Besòs, des de dos punts de vistes diferents: la primera acadèmica (divendres 21) i 
la segona administrativa (dissabte 22). Aquestes dues han tingut 20 minuts de durada i un 
paper de disparadores per als diàlegs del divendres i als espais de treball del dissabte. 
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Programa  - 21 i 22 de febrer - Biblioteca Font de la Mina 

 

21/02, 16.00 a 19.30 - divendres  

 

Benvinguda -  

FAVB I CONFAVC 

 

Ponència inaugural   

Joaquin Sabaté, Dr. arquitecte i Llicenciat en Ciències Econòmiques, Catedràtic 
d'Urbanisme i professor i investigador en la Universitat Politècnica de Catalunya. 

 

Taules de diàleg entorn dels 4 eixos temàtics: 

 

1. Habitatge  

      Eva Martinez, impulsora de projectes públics cooperatius  

      Pepe Sánchez, president AVV Canyet i membre junta directiva de la 
FAVBadalona 

 

2. Sistema productiiu i Patrimoni   

      Javier Pacheco, secretari general de CCOO / Catalunya 

      Albert Recio, vice-president de la FAVB 

 

3. Infraestructures y Mobilitat 

     Ricard Riol,  president de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic  

    Roger Hoyos, president Plataforma per la conservació de les Tres Xemeneies de 
Sant    Adrià 

 

4. Medi Ambient i Salut 

Quim Perez, Ecologistes en acció 

Silvina Frucella, presidenta Coordinadora Veïnal Metropolitana Aire Net 
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22/02, 9.00 a 14.30 - dissabte 

 

 

1. Sessió inicial: Articulació metropolitana  

 Anna Menendez, presidenta FAVB     

    Salvador Milà,  director àrea presidència AMB 

 

 

2.   Espais de treball: 

- Sistema productiu i patrimoni 

- Medi ambient i salut 

- Infraestructures i mobilitat 

- Habitatge 

 

 

Aquests espais de treball han estat dinamitzats per un equip expert en participació 
comunitària i urbanisme: 

 

Membres de Territoris Oblidats, coordinadores  

 Mariela Iglesias - sociòloga urbana 

 Roberta de Carvalho - gestora cultural i urbanista 

i 

 Lisa Marrani - arquitecta, colꞏlaboradora 

 Javier Fraga - arquitecto, colꞏlaborador 
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3. Conclusions: La relatoria dels espais de treball han fet 4 representants del moviment 
veïnal i participants als espais: 

- Sistema productiu i patrimoni: Monica Palet de l’Associació Eco Veïnal  

- Medi ambient i Salut: Marike Charlier de l`AAVV de Poblenou 

- Infraestructures i mobilitat: Zaida Palet de l’Associació Eco Veïnal  

- Habitatge: Teresa Pardo de  l’AVV Maresme 

 

Aquest moment ha servit per compartir entre totes des persones presents els resultats dels 
4 grups de treball i d’aquesta manera fomentar el coneixement mutu de les problemàtiques 
i propostes de les temàtiques treballades. 

 

 

Cloenda: a càrrec de:  AAVV Montcada i Reixac i Santa Coloma 14:30h. 
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4. Taules de treball  
 
 4.1 Sistema productiu i patrimoni:  
 
 6 participants - 2 dones - 4 homes 
 

Cas Problematica Proposta OBS 

Monocultivo 
econòmico de 
logística  

Tipologia dels polígons industrials 

1 Canviar la tipologia dels polígons on també 
inclou zona verda per ajudar que siguin 
espais més saludables i sostenibles

 

Economia especulativa

1 Transformació dels polígons industrials per 
evitar models especulatius. 

 

2 Regular els preus de lloguer per a no 
expulsar la petita economía productiva (ex.: 
tallers)

 

3 Canvi de paradigma econòmic cap a una 
economia colꞏlaborativa, ex.: Pol econòmic 
cooperatiu Besòs: cicle-logistic, economia 
circular, agrícola ramaderia, restauració 

 

Polígons desconnectats i desconeguts 

1 Planejament conjunt dels polígons de l’Eix 
Besòs potenciant el que hi ha al territori i 
proposar solucions articulades entre els 
barris i municipis on es situen.

 

Models econòmics que no corresponen amb les realitats dels polígons

1 Incentius als agents econòmics perquè 
apostin per potenciar nous models 
econòmics que vagin més enllà del model 
22@ per perill de colꞏlapse ecològic. 

 

2 Economía 4.0: una economía que sigui 
possible fer front al canvi climàtic des d’una 
transició energètica. 

 

3 Abolir industrias que perjudiquen el medi 
ambient i salut de les persones. Cal un 
control major de les indústries contaminants 
per evitar desastres ambientals i socials. 
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Infraestructure
s que són 
barreres i falta 
de conectivitat. 

Infraestructures d’esquena a la ciutadania

1 Establir parades intermitges en el metro 
(metro del Vallès) 

 

2 Ampliació i connexió de les línies de metro 
L!/L11 i Tram T4 

 

3 Ponts: infraestructures que siguin 
agradables - lligar amb entorn verd 

 

4 Accessibilitat a espais de recuperació 
patrimonial 

 

Falta de 
vinculació amb 
el teixit barrial 

Les formacions professionals no tenen en compte les necessitats del veïnat 
i tipologia dels barris fronterizos als polígons.  

1 Enfortir i avaluar la formació professional  

2 Diversificar la formació: no fer només 
vinculades al sector de restauració. 

 

3 Fomentar la creació d’escoles relacionades 
amb les industries presents i/o de noves. 

 

4 Estudi preciso de les necessitats formatives 
segons el perfil de persones que hi viuen vs 
mercat industrial. 

 

5 Treballar els eixos formatius: economia 
social, digitalització, restauració, salut i 
alimentació.

 

6 Escoles  relacionades amb industria 4.0  

No hi ha vinculació d’accions del campus universitari (UPC)  

1 Fomentar preus de lloguer accesibles a les 
residències universitàries.  

 

2 Generar accions/investigacions que 
vinculen el teixit veïnal. 

 

3 Xarxa educativa per incentivar la continuïtat 
dels estudis i segregació escolar, treballar 
totes plegades per evitar l’abandonament 
escolar i elitisme universitari - perquè sigui 
possible que els/les joves amb menys 
recursos que puguin arribar a l’universitat.  

 

4 Incorporar la universitat al territori - girar la 
mirada cap al sistema productiu de l’Eix 
Besòs, tendència en mirar al 
22@/Poblenou 
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Desaprofitament 
de la riquesa del 
patrimoni verd i 
de l’aigua a l’Eix 
Besòs 

Zones Verdes i Agrícoles: patrimonis sense cap política de preservació

1 Recuperació de la zona agrícola de 
Vallbona

 

2 Recuperació/Rehabilitació dels espais 
industrials i agrícoles amb vinculació. 

 

3 Fomentar els usos des de l’economia 
social: recuperar com espai productiu amb 
visió de sostenibilitat i ecològica

 

4 Valoritzar espais patrimonials agrícoles 
importants: Sant Jeroni, Canyet... 

 

5 Mantenir i protegir el patrimoni verd: 
Serralada Marina i Riu Besòs 

 

Falta de polítiques de protecció al Patrimoni Industrial, o bé, la seva 
correcta aplicació 

1 Protegir el patrimoni industrial, ex: 
Mercedes Benz 

 

Falta d'integració dels espais patrimonials

1 Pont i infraestructures que siguin 
agradables - lligar amb l’entorn verd.  

 

2 Accessibilitat als espais de recuperació 
patrimonial 

 

3 Fer mapa d’espais de creació (FABLAB) - 
revaloritzar i fer arribar al veïnat 

 

4 Potenciar el circuito del Agua Rec Comtal i 
connectar amb els barris de muntanya 

 

5 Dotar de contingut als equipaments 
remodelats amb perspectiva conjunta i 
integrant al(s) barri(s) 
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 4.2 Medi ambient i salut:  
  
 11 Participants: 5 dones i 6 homes 
 

Cas Problemàtica Proposta OBS

Espais naturals 
desprotegits  

Protecció de la Serralada de la Marina

1 Protegir territori: ampliar la zona 
protegida amb PDU 

 

2 Ampliar reforestació  

3 Regular el trànsit contaminant de la 
serralada 

 

4 Prohibir vehicles motorizats  

5 Potenciar l’ ús per persones- Fer salut!   

6 Accesibilitat  

7 Fer corredor verd Collserola - Serralada  

Millorar la protecció de la fauna i flora del Ríu Besòs 

1 Promoure projecte de renaturalització del 
Besòs (Ecologistes en Acció): difusió i 
suport

 

2 Flora “eficaz”, vegetació de ribera. Pla 
verde de la zona 

 

3 Fauna per protegir: faisans, garsas, 
patos, anfibios, aves 

 

Revisar la descontaminació del Riu Besòs

1 Assumir que hi ha dos parts: superficie i 
subterràni (que no s’estudia) : informació 
pública sobre els nivells de contaminació 

tambè 
infraestructures

2 Obligació legistativa d`empreses 
contaminants a gestionar els seus 
residus / obligar industries a verter a 
xarxa de depuradores

tambè 
infraestructures

Montcada zona freixes

1 a treballar  

Ponderosa (Montcada-Barcelona)
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1 Rehabilitació de Rec Comtal  

2 Risc d’ampliació urbanística  

3 Preservar parc agrícola  

4 Fer corredor verd Collserola Serralada  

Governança-  
ampliació de 
implicació 
ciutadana 

Que la cuestió ambiental no sigui tema d’ experts, o només organitzacions

5 Ampliar la implicació de la gent (veïnat 
no organitzat) amb causes per la natura.  

 

6 “Teixir” vincles per un millor ecosistema 
social inter-generacional  

 

Nus de la  Trinitat i la contaminació acústica

1 Buscar millores de contaminació acústica 
en la zona 

 

Contaminació acústica i ambiental

1 Millora del transport públic per disminuir 
el trànsit 

 

2 Millorar i aumentar les zones verds  

Recollida de 
residus 

Estratègia residu Cero: El problema amb incineradores també és la 
generació de residus per tant cal residu Cero 

1 Estratègia Residuo Cero: implementar 
sistema porta a porta i control 
individualitzat, dotar-la de recursos

 

2 Activar mesures (lleis) per reduir residus 
a diferents nivells: industrial, ciutadà, etc 

 

Grans debats: 
infraestructures 
contaminants 

Cementera - Lafarge

1 Eliminar-la  

Depuradora/ Tersa: pla de descotaminació

1 Abans de qualsevol edificació 
descontaminar la platja 

 

2 Incineradores: el problema és la 
generació de residus: Campanya residu 
Zero

en residu zero

Control industrial sobre vertits en fàbriques de la Ribera 

1 Aplicació de la legislació existents 
(normatives) sobre depuració d’aigües 
residuals que van cap al Besòs 

 

2 Prou de pagar multes enlloc de canviar 
sistema 
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3 Obligació legistativa d`empreses 
contaminants a gestionar els seus 
residus / obligar industries a verter a 
xarxa de depuradores

també a Riu 
Besòs 

Amiant com risc global i problema de salut pública  

1 Control d’abocadors de material de 
construcció 

 

2 Mapa de l’amiant per districte  

3 Difusió del tema  

4 Protecció del veïnat (hi ha un protocol d’ 
actuació però no es posa en pràctica) 

 

5 No hi ha llocs de recollida (només a Vall 
d’ hebron)- Ha de haver-los 

 

6 25.04.20: Convenció Catalana sobre 
l’amiant 

 

Observatori ciutadà pel control ambiental

1 Articular denùncies del vecindari  

2 Riu Besòs; nuclis afectats, tractament i 
embalatge residus; trasabilitat 

 

3 Taules de treball formades per agents 
diversos: ciutadania, agencia de salut 
pública, plataformes, personal tècnic, 
medi ambient)
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 4.3 Infraestructures i mobilitat 
 
 14 Participants 
 

Cas Problemàtica 6 OBS

Comunicació 
deficitaria entre 
els barris 

Continuem actuant de forma localista, és necessaria una visió metropolitana

1 Dues escales de planejament 
superposades: metropolitana i local 

 

2 Planificació integrada Badalona - S. 
Adrià - S. Coloma (és una unitat 
morfològica)

 

3 Trobar visions conjuntes des dels 
posicionaments individuals 

 

Falta de continuïtat transversal (entre teixits) i longitudinal al llarg del riu 
Besòs 

1 Recuperar projectes de 2010 com el 
tram lleuger o metro. 

 

Dificultats de connexió entre barris: 
- Des de Can Cuiàs no es pot baixar en transport públic a Vallbona (per 

motius laborals o per anar a utilitzar equipaments) 
- Dificultat de relació entre barris com el de Santa Rosa (Santa Coloma) i 

Llefià (Barcelona) 
- Accesos a Can Ruti 

1 Buscar solucions de micro-mobilitat - 
accessibilitat 

 

2 La primera mobilitat que s’ha d’afavorir 
és amb el barri contigu: cosir barris 

 

3 Pla de mobilitat de Can Ruti  

Coll d’ampolla entre el Pont de Sarajevo i Vallbona: no hi ha carril bus i quest 
tram es considera via ràpida 

1 Transformar la via ràpida C-17 en una 
via urbana en aquest tram 

 

Falta de continuïtad en el l’estructura urbana de Badalona - dificultat per 
planificar el transport públic 

1 Repensar la C-31 i la manera en què 
travesa la trama urbana 
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Infraestructures 
que són 
barreres 

La C-31 genera un gran impacte de separació entre barris de Badalona: 
murs pantalla (només està sobre pilars en un tram) que fa que dels 48 
carrers perpendiculars, només l'atravessen 12 (3 de vianants i 9 per trànsit 
rodat)- 

1 Suprimir la C-31 com a infraestructura 
de gran mobilitat, i substituir-la per 
mobilitat de connexió local. 

 

2 Potenciar el transport públic i afavorir 
una superfície cívica. 

 

Barrera generada per la via de ferrocarril R1

1 Soterrament per sota del traçat actual 
de la C-31. 

 

Barreres generades per les infraestructures ferroviàries a Montcada (R2,R3 i 
R4, amb 5 estacions) i al ramal ferroviari de les aigües (on comença el 
soterrament de la R2)

1 Afavorir la connexió amb Trinitat Nova i 
Trinitat Vella 

 

Pasos a nivell del ferrocarril

1 Eliminar els dos pasos a nivel existents 
a la línia R2 (soterrament ja aprovat) 

 

Impacte Ronda litoral elevada a Sant Adrià (que passa sobre el tren) i Gran 
Via (dificultat de connexió vianants o bicicletes amb la llera del riu) 

1 Semi-soterrament de les 
infraestructures per al trànsit rodat, 
permeabilitat

 

Nús de la Trinitat: barrera que aïlla el barri de la Trinitat Nova (agafa tots els 
vehicles de les rondes i el trànsit que ve del Vallès C-17 i C-58) 

1 definir propostes  

Contaminació 
per 
infraestructures 
de mobilitat 

Contaminació acústica (produïda sobretot per les infraestructuras 
ferroviàries) 

1 Soterrament vies ferroviàries i C-31  

Contaminació ambiental i lumínica (produïda sobretot per les infraestructures 
viàries) 

1 Foment del transport públic  

2 Limitar l’entrada del vehicle privat a la 
ciutat (peatge d’entrada) 

 

3 Ampliació de la Zona de Baixes 
Emissions (ZEB): què passa amb els 
cotxes que venen del Vallès i no poden 
entrar a Barcelona?
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4 Parc & Ride petits i distribuits pel 
territori 

 

Contaminació produïda per altres infraestructures (de producció, de 
transformació, de tractament de residus) 

1 Pla de tancament de TERSA 
(progressiu, basat en l’economia 
circular i buscant el residu zero) 

 

2 Optimització de la depuradora per 
evitar els olors dels fangs i amb un 
tractament diferenciat e les aigües 
grises

 

Model de 
mobilitat i de 
transport 

Transport públic

1 Potenciar el bus de barri  

2 Permetre la connectivitat entre 
polígons en transport públic 

 

3 Carril bus a la C-17  

4 Potenciar la xarxa perpendicular i 
paralꞏlela al mar: bus ràpid de connexió 
per ambdues bandes del Besòs UPC - 
Montcada

 

5 Pla de mobilitat d’empresa (Can Ruti)  

Bicicleta i altres mitjans de nova mobilitat

1 Tenir en compte l’orografia per a la 
implantació dels carrils - bici 

 

2 Estendre el servei de bicing a altres 
municipis 

 

3 Donar continuïtat al carril bici per la 
llera del riu (parc fluvial) i incrementar 
el seu horari

 

4 Regular els aparells de nova mobilitat 
(patinets, etc.) 

 

5 Afavorir la intermodalitat (estacions 
intermodals) i la continuïtat de la xarxa 
allà on no estigui garantida 
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 4.4 Habitatge 
 
 14 Participants - 8 dones i 6 homes 
 
 

Cas Problemàtica Proposta OBS

Habitatges en 
pèssim  estat  
de 
conservació: 
rehabilitació o 
substitució 

Com enfocar la rehabilitació en alguns barris, sobretot en els barris de renda 
més baixes i amb majors problemes social 

1 Realitzar una diagnosi de tots els edificis 
en situació d'extrema precarietat, no 
considerant només l’aluminosis com a únic 
factor. Hi ha molts edificis que no sofreixen 
d’aluminosis i que estan en situació de 
perill

 

2 Considerar tots els factors: construcció i 
execució deficitàries, pèssim manteniment, 
i aluminosis.

 

Com realitzar una rehabilitació integral efectiva

1 Es demana que es realitzin rehabilitacions 
per finques sencera i no per habitatges 
perquè les problemàtiques estructurals 
només es poden solucionar si es rehabilita 
tota la finca.

 

Dificultat d'afrontar la rehabilitació per part dels inquilins o propietaris per 
diversos factors: desconeixement del problema, falta d'informació, falta 
d'ajuda a la informació, impossibilitat d'accés a les subvencions, etc.

2 Per a la Gestió es proposa una gestió 
directa de l'ajuntament sobre el model ja 
adoptat per Santa Coloma: l'ajuntament 
gestiona els propietaris per a la 
rehabilitació, la subvenciona i després els 
passa quotes mensuals.

 

3 Per a l'acompanyament a la comunitat es 
proposa que hi hagi plans administratius 
d'acompanyament a la comunitat per a la 
rehabilitació i acompanyament 
personalitzat als individus.

 

4 Per la informació i l'accés a les ajudes 
municipals es proposa que es realitzin 
campanyes d'informació, sensibilització i 
plans d'ajuda a la tramitació de les 
subvencions. 
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Què accions de millora aportar per a millorar l'accessibilitat els habitatges

1 implementar el pla d'ascensors en arees de 
difícil accessibilitat als habitatges i espais 
públics (com per exemple per a Santa 
Coloma i Ciutat Meridiana)

 

Infrahabitatge i 
dèficit 
habitacional 

Desconeixement de la situació actual d'infrahabitatge 

1 Sistema d'inventariat de totes les zones 
d’infrahabitatges (mapatge) en tot el 
territori

 

2 Realitzar un diagnòstic físic-social de la 
situació d'infrahabitatge en el Besós-
Maresme. 

Les zones 
més 
representade
s eren 
Badalona 
(barri de la 
Salut) i 
Santa 
Coloma amb 
situacions 
d'infrahabitat
ges en 
interior de 
les illes.

Eliminació de les situacions d'infrahabitatges

1 Abordatge específic per a enfocar el tema 
sobretot en els barris amb major densitat 
habitacional. Necessitat d'un inventari físic-
social per conèixer la situació i plantejar 
com resoldre el problema d'exclusió social. 

 

Determinar noves possibles habitatges per al reallotjament. 

1 Abordar possibles nous usos a habitatge 
protegit dels locals comercials actualment 
tancats i/o abandonats.

 

2 Considerar també els tallers i els petits 
equipaments de proximitat o recuperar el 
teixit comercial en el marc de Plans d’Usos 
dels Barris (segons les necessitats 
específiques)
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3 Considerar plans específics per a cada 
barris 

 

Regularització del mercat de lloguer

1 Considerar la multiplicitat dels factors que 
alteren el mercat (canvis legals, fiscals, 
urbanístics, de normatives, etc.). No 
considerar només el preu del lloguer com a 
factor a modificar, sinó considerar tots els 
múltiples factors que incideixen sobre el 
mercat del lloguer per a abordar solucions 
a les múltiples problemàtiques.

 

Potenciar i millorar les zones previstes per a equipaments 

1 Realitzar una revisió dels plans 
d'equipaments aprovats des d'una visió 
multifuncional, equilibrada, d'usos 
compartits, inclosos els equipaments ja 
realitzats.

 

Habitatges 
socials 

Evitar la densificació

1 No sobredensificar els barris més 
vulnerables amb “habitatges públics” 

 

2 Parlar d'habitatges públics i no sols 
d'habitatge social perquè hi ha el risc que 
el termini “habitatge social” produeix un 
estigma: habitatge social=problemàtiques 
socials.
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5. Idees principals 
 

- Sistema productiu i patrimoni 

1. Regeneració conjunta de les zones dels polígons industrials: econòmica, 
mediambiental, usos/tipologies de industries i proximitats veïnals. 

 
2. Millora de la connexió i mobilitat vehicular, transport públic i de vianants entre 

els polígons, barris i municipis. 
 

3. Promoure la formació especialitzada i relacionada amb les activitats industrials: 
mercats i ocupabilitat. 

 
4. Generar major vincle i projectes compartits entre els equipaments educatius 

(escoles, universitats, no-formal, etc.) i el veïnat dels barris fronterers. 
 

5. Protecció patrimonial tangible i intangible: zones naturals (verds urbans), 
industrial, memòries veïnals, circuit de l'aigua (Rec Comtal i Riu Besòs) i 
equipaments integrats. 

 
- Medi ambient i salut 

1. Pla integral de protecció mediambiental: Riu Besòs, Serrallada de la Marina i 
Platges (Barcelona, Sant Adrià del Besòs i Badalona). 

2. Descontaminació efectiva del Riu Besòs i la seva conservació ambiental al llarg 
dels anys. 

3. Desactivació i/o remodelació de les infraestructures contaminants.  

4. Creació d’un Observatori Ciutadà per al control ambiental. 

5. Pla efectiu de Residu Cero: escala comunitària, barris i industrial.  

 

- Infraestructures i mobilitat 

1. Planificació integrada a escala metropolitana  

2. Eliminació i/o re-condicionament d’infraestructures que són barreres i provoquen 
segregació territorial l’aïllament social. 

3. Potenciar el transport públic i xarxes de carrils de bicicletes per connectar els barris 
i els municipis. 

4. Reestructuració i eliminació d’infraestructures contaminants: de tipo acústiques, 
aire i aigües dels rius i platges. 
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- Habitatge 
 

1. Realització d’una diagnosi exhaustiva dels estats dels edificis considerant tots els 
aspectes: ocupació social, construcció, execució i manteniment. 

5. Inventari del parc d’infrahabitatges i detectar solucions segons la tipologia i la 
situació social i territorial. 

6. Facilitar l’accés de les subvencions públiques amb la millora d’acompanyament 
per part dels serveis municipals i la vehiculació d’informació a la comunitat que 
necessita i/o que desconeix el problema.  

7. Planificació d’un parc d’habitatges públic evitant l’exclusió urbana-social i 
l’augment de densitat en els barris més poblats i vulnerables.  

8. Revisió del pla d’equipaments per equilibrar els usos segons la densitat 
poblacional i les seves necessitats. 

 

 

 

5. Altres propostes des de FAVB 

 

Aquestes temàtiques no han sortit als tallers de les jornades però són elements   de reflexió 
estratègics, que van ser tractats en les trobades, recorreguts i tallers de preparació entre 
representants de les distintes associacions i plataformes participants.  

 

1. La governança de l’Àrea del Besòs. Qui és el interlocutor i/o qui hauria de ser-lo? 

2. La importància estratègica de l’estació de La Sagrera per a l’Eix Besòs i la seva àrea 
metropolitana. La centralitat de comunicacions es trasllada al nord. Avantatges i 
inconvenients. 

3. Els nusos de l’automòbil: Trinitat i Gran Via com oportunitats. És possible una 
reformulació sense enderrocar tot? Potenciar la ubicació de un equipament públic 
ciutadà que sigui capaç de establir relacions entre territoris? 

4. L’experiència dels Plans de Barris a Barcelona i el disseny dels mateixos a l’àrea 
metropolitana. Com interrelacionar els diferents plans i construir una mirada conjunta 
de territori? 

5. Les portes al mar. S’ha de fer una revisió de les connexions per a vianants amb la 
platja. Des de la zona Fòrum fins a Badalona, hi ha un polígon industrial que 
bloqueja. En aquest sentit, es proposa una revisió al Pla Estratègic del Litoral, ja que 
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nomès incorpora les platges del litoral de Barcelona, a on  es genera una zona de 
confluència entre la Universitat, hotels i el centre de negocis Diagonal. Zones 
aquestes que no es vinculen ni tenen res a veure amb els barris fronters ni tampoc 
amb les ciutats. 

6. Els terrenys del Fòrum i les seves possibles continuïtats: els plans de Sant Adrià del 
Besòs, els terrenys que s’anirien ubicar el Zoo Marino de Barcelona i el port privat 
de Badalona. 

7. Revisar la proposta de nova centralitat al barri de Safaretjos en Santa Coloma de 
Gramenet, frontera a la qual convergeixen Bon Pastor, Sant Adrià, Badalona i Santa 
Coloma. 

8. En el marc de propostes al litoral s’ha de tenir en compta les zones inundables i els 
possibles desastres naturals com conseqüència del canvi climàtic. 
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