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ORÍGENS DEL BARRI 

La creació del barri 

• BOOM IMMIGRACIÓ  
      DELS ANYS 60-70 

• CREIXEMENT INCONTROLAT 

• CONSTRUCCIÓ PRECÀRIA 
D’HABITATGES i PARCEL·LACIÓ 
EN TERRENYS AGRÍCOLES 
 

 

• SANTA MARIA ( Premià de Mar ) 
• SANTA ANNA-TIÓ ( Premià de Dalt ) 



ORÍGENS DEL BARRI 

Situació actual del barri 



Situació actual del barri 

Caracterització de la població 
 
Índex demogràfic  
 



Situació actual del barri 

Índex d’immigració 



Atur molt elevat 
 
• Baixa formació de la població 

 
• Activitat econòmica predominant: homes al sector 

construcció i dones al sector domèstic 

Situació actual del barri 

Taxa d’atur Premià de Dalt.- 13, 78% 
 

Taxa d’atur Premià de Mar.- 17,71% 
 

Taxa d’atur Catalunya.- 15,60% 



Característiques dels habitatges 
 
 
Habitatge plurifamiliar de 60m2 construït entre 1960 i 1965,  
sense ascensor, patis de llums insuficients, humitats. 
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Situació actual del barri 

Situació urbanística 
 
• Accés dificultós al barri 

 
• La manca de places d’aparcament genera problemes 

greus (cotxes aparcat a voreres) 
 
 
 



Situació actual del barri 

Equipaments adequats però optimitzables 
 
 
 



Situació actual del barri 

Locals comercials 
 
 



Situació actual del barri 

Zones verdes millorables 
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El pla de Barris 
El Pla de Barris és un projecte 
d’intervenció integral que neix 
arran de la Llei 2/2004, de 4 de 
juny, de millora de barris, àrees 
urbanes i viles que requereixen 
una atenció especial. 
 
 
 
Gràcies a les subvencions 
atorgades als municipis es 
podran portar a terme 
intervencions de caire social i 
urbanístic en aquells barris de 
Catalunya que ho requereixin. 

http://www10.gencat.cat/ptop/AppJava/cat/documentacio/normativa/ciutat/arquitectura/llei22004.jsp
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OBJECTIUS PRINCIPALS 
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Projecte  
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• Obstacle Parc República 
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Projecte  
d’intervenció integral 

• Obstacle Parc República 

• Camí escolar 

• Pacificació del trànsit del camí del mig 

OBJECTIU 

o CONNEXIÓ AMB ELS DOS NUCLIS URBANS 
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Projecte  
d’intervenció integral 

Urbanització de Carrers 

Adequació d’espais lliures a l’eix Cotet 

Millora del mobiliari urbà amb criteris de gènere 

Incorporació de xarxes de recollida pluvials 

Eliminació de barreres arquitectòniques 

Millora dels punts de recollida de deixalles 

Il·luminació d’espais públics 

Dinamització comercial 

OBJECTIU 

o ACTUACIÓ EN L’ESPAI PÚBLIC  
     INTERIOR DEL BARRI 



Projecte  
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OBJECTIU 

MILLORA DE LA 
QUALITAT DE VIDA  

I LES OPORTUNITATS 
DEL BARRI 



Projecte  
d’intervenció integral 

Programa d’ajuts per a la rehabilitació i instal·lació 
d’ascensors en edificis privats 

Millora dels actuals equipaments de proximitat 

Lluitar contra l’escletxa digital 

Projecte de formació i ocupació per a dones i altres 
col·lectius 

Dinamització dels col·lectius infrarepresentats amb 
la dinàmica social 

Programa d’agents cívics 

Programa de recuperació de la història del barri 

OBJECTIU 

o MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA I  
      LES OPORTUNITATS DEL BARRI 
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OBJECTIU 

MECANISMES 
ESTABLES DE 

COL·LABORACIÓ 
Premià de Dalt  

i Premià de Mar 
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Col·laboració institucional 

OBJECTIU 
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Projecte  
d’intervenció integral 

Col·laboració institucional 

Participació ciutadana 

Iniciatives civils 

OBJECTIU 

o MECANISMES ESTABLES DE 
COL·LABORACIÓ ENTRE  

     Premià de Dalt i Premià de Mar 
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Camps d’actuació 

1 MILLORA DE L'ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D'ESPAIS VERDS  

2 EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COMUNS DELS EDIFICIS  

3 REHABILITACIÓ I PROVISIÓ D'EQUIPAMENTS PER A L'ÚS COL·LECTIU  

4 INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ (TIC) EN ELS EDIFICIS 

5 FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ  

6 EQUITAT DE GÈNERE EN L'ÚS DE L'ESPAI URBÀ I ELS EQUIPAMENTS  

7 PROGRAMES INCORPORANT MILLORES SOCIALS, URBANÍSTIQUES O ECONÒMIQUES  

8 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES  



1 MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC  
I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 

Camps d’actuació 



1 MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 

ACTUACIÓ 1.1. Urbanització de carrers 

Reurbanització d’avingudes i carrers del Barri amb 
canvi de secció de vial amb pacificació del trànsit. 
Eixamplament de voreres, provisió d’arbrat, 
eliminació d’obstacles públics i privats, col·locació 
de fitons, soterrament d’instal·lacions, substitució 
d’infraestructura i enllumenat públic i 
senyalització. 



1 MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 

ACTUACIÓ 1.2 Pacificació del trànsit al camí del Mig 

• Reurbanització del camí del mig. 
 
• Formació de plataforma única amb 

llambordes, soterrament o grapat 
d’instal·lacions aèries, substitució 
d’infraestructura, enllumenat públic i 
senyalització. 



MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 

ACTUACIÓ 1.4 Zona verda a la Biblioteca  

• Urbanització de la zona verda annexa a la 
Biblioteca amb criteris de jardí vinculats als 
usos culturals i adreçat a diferents trams 
d’edat. 



2 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS 
ELEMENTS COMUNS D’EDIFICIS 

Camps d’actuació 



2 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT D’ELEMENTS COMUNS D’ EDIFICIS 

ACTUACIÓ 2.1 
Ajuts per a la rehabilitació dels 
elements comuns dels edificis 

 
Línia d’ajuts adreçada a la rehabilitació dels edificis on, 
per les múltiples deficiències, la repercussió del cost de 
les obres superi els 12.000€ per habitatge.  
 
• Seguretat estructural i de paraments exteriors per tal 
de recuperar condicions de solidesa. 
• Salubritat dels habitatges adreçada a la correcció 
d’humitats, la substitució d’instal·lacions de 
subministrament i evacuació, la millora de ventilacions, 
la retirada ordenada de materials nocius i l’eliminació 
de plagues. 
• Connexió i adequació de les instal·lacions 
preexistents a les noves xarxes públiques. 



2 REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT D’ ELEMENTS COMUNS D’ EDIFICIS 

ACTUACIÓ 2.2 
Oficina d’habitatge al barri i de 
mediació de conflictes 

 
Les funcions de l’oficina seran: 
 
• Inventariar els edificis susceptibles d’acollir-se al 

Programa d’Ajuts.  
 

• En el cas que calgui rehabilitació, donar suport a les 
comunitats de propietaris en tots els passos i tràmits 
que cal fer.  
 

• Atendre els dubtes i requeriments dels veïns i veïnes 
del barri Santa Maria – Santa Anna - Tió. 
 



3 PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS  
PER A L’ÚS COL·LECTIU 

Camps d’actuació 



      

3 PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU 

ACTUACIÓ 3.3  

Adequació local social L’AAVV per a 
formació i ocupació per a les dones  
( Actuació 6.3 ) 

ACTUACIÓ  3.4 
 

Adequació espai per a oficina del Projecte 
de Barris 

 
• Punt de referència de l’Oficina de la Llei de Barris 
• Exposició permanent del projecte 
• Seguiment i evolució del projecte 
•  Oficina d’Habitatge (rehabilitació) Participació,           

Arbitratge i Mediació en conflictes 
 



      

3 PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU 

ACTUACIÓ 3.2  
Museització de la vila romana de Can 
Farrerons 

• L’adequació de l’edifici d’entrada. 
• El sanejament del sòl del jaciment. 
• La neteja de les parets. 
• Il·luminació. 

http://www.google.es/imgres?imgurl=http://i646.photobucket.com/albums/uu184/imagesbucket/images 2011/villa rural/vila_rural320px.jpg&imgrefurl=http://jacimentsromansalmaresme.jimdo.com/conclusions/il-lustracions-vil-la-romana/&usg=__5MgnXUJllpOKT9PWQvEdFMDRg7Q=&h=228&w=320&sz=36&hl=es&start=5&zoom=1&tbnid=ZUayxrCWX0s5XM:&tbnh=84&tbnw=118&ei=kmLGTor8C4m58gOluJyJAQ&prev=/search?q=vila+romana+can+farrerons+premi%C3%A0+de+mar&hl=es&sa=G&gbv=2&tbm=isch&itbs=1


4 INCORPORACIÓ DE LES 
TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ 

(TIC) EN ELS EDIFICIS 

Camps d’actuació 



4 INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ (TIC) EN ELS EDIFICIS 

ACTUACIÓ 4.1 Connetivitat intranet wimax amb la xarxa municipal 

Es proposa la creació d’una xarxa de connexió a internet mitjançant la tecnologia 
WIMAX que doni servei als diferents equipaments del barri. 



4 INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS 

ACTUACIÓ 4.2/4.3 Aules d’alfabetització digital. Programari i formació 

Es proposa habilitar una aula, amb 15 punts de connexió, amb els corresponents 
perifèrics, que permeten noves activitats  adreçades a fomentar la formació i 
l’ocupabilitat. 
El nou espai s’habilitaria a les actuals Aules de formació, sota responsabilitat del Servei 
Municipal d’Ocupació i Promoció Econòmica (SMOPE). 



4 INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS 

ACTUACIÓ 4.3 
Intergeneracionalitat digital a través de la recuperació de la 
història del barri 

Es tracta essencialment d’un projecte ciutadà, obert a la participació de tots els veïns i 
veïnes del barri, com també als altres premianencs que hi vulguin contribuir. 



5 FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT 
DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 

Camps d’actuació 



5 FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT I EL DESENVOLUPAMENT URBÀ 

ACTUACIÓ 5.1 Sostenibilitat de la Sala Polivalent Santa Anna 

Adequació de la nau de l’espai Santa Anna per poder 
acollir diverses activitats. 
 
• Instal·lació de panells mòbils  fono absorbents, que   
permetin adequar l’ús de l’espai a diferents activitats. 
• Instal·lació d’equips de climatització. 
• Dotació d’equips de so i imatge. 
• Instal·lació d’una bateria de plaques fotovoltaiques   
en coberta per autoconsum de l’equipament. 



5 FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT I EL DESENVOLUPAMENT URBÀ 

ACTUACIÓ 5.2 Xarxes separatives recollida pluvials 

Com operació complementària a la reurbanització de carrers, es proposa la introducció de les xarxes 
separatives de desguàs de pluvials. 



6 EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE 
L’ESPAI URBÀ I ELS EQUIPAMENTS 

Camps d’actuació 



6 EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I ELS 
EQUIPAMENTS 

ACTUACIÓ 6.2. Millora del mobiliari urbà del 
torrent Santa Anna amb criteris 
de gènere 

 
Al torrent Santa Anna s’observa un ús desigual de 
l’espai per part dels diferents col·lectius i fins i tot 
un cert nivell de competència per a l’ús i control 
d’aquest espai, on les dones i infants tenen un 
paper poc destacat contra una hegemonia per 
part dels homes jubilats i els joves. 
 
En bona mesura, aquesta monopolització de 
l’espai és deguda al mobiliari urbà, i especialment 
dels bancs que, encarats a banda i banda, creen 
un efecte corredor. 
 



6 EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I ELS EQUIPAMENTS 

ACTUACIÓ 6.3/6.4 Projecte de formació i ocupació per a les dones 

La formació bàsica de les dones orientada a augmentar l’ocupabilitat. 

ACTUACIÓ 6.4/6.5 Aplicació de criteris de gènere en el Projecte d’Intervenció Integral 

Incorporar les polítiques de gènere com a eix transversal en el disseny i desenvolupament 
de les actuacions públiques. 
 
• Taller de participació de les dones en la construcció del barri. 
• Treball en equip dels tècnics de les diferents àrees, per definir  criteris i establir un 

protocol d’actuació i aplicar-lo. 
• Avaluar la implementació de les polítiques de gènere. 



7 PROGRAMES QUE INCORPORIN 
MILLORES SOCIALS, 

URBANÍSTIQUES O ECONÒMIQUES 

Camps d’actuació 



7 PROGRAMES QUE INCORPORIN MILLORES SOCIALS, URBANÍSTIQUES O ECONÒMIQUES 

ACTUACIÓ 7.3 Dinamització col·lectius infrarepresentats en la dinàmica social 

• Reforç del casal de la gent gran per donar resposta a l’envelliment de la població del 
barri. 

• Aprofitament de la nova plaça central per donar cabuda a nous actes festius. 

ACTUACIÓ 7.2. Programa d’agents cívics 

Es considera apropiat recuperar el servei d’agents cívics, tot i que donant-li un nou caire 
per incorporar la informació, recollida de propostes i recollida de queixes per molèsties 
que es puguin produir derivades de l’execució de les actuacions previstes . 



7 PROGRAMES QUE INCORPORIN MILLORES SOCIALS, URBANÍSTIQUES O ECONÒMIQUES 

ACTUACIÓ 7.3. Programa de dinamització comercial. Subcentre comercial Cotet 

L’actuació proposa la realització d’un pla específic de dinamització, com a subcentre 
comercial, del barri Santa Maria – Santa Anna - Tió. 

ACTUACIÓ 7.4. Incentius per al lloguer de locals i obertura de nous negocis al barri 

L’actuació s’adreça a facilitar ajuts als emprenedors i emprenedores per a la creació de 
microempreses d’activitat comercial o de prestació de serveis, en locals de planta baixa. 



7 PROGRAMES QUE INCORPORIN MILLORES SOCIALS, URBANÍSTIQUES O ECONÒMIQUES 

ACTUACIÓ 7.4. Dinamització de la Biblioteca Martí Rosselló 

Engegar un seguit d’accions per aconseguir la integració de la biblioteca al barri mitjançant 
el coneixement en profunditat dels seus serveis 



7 PROGRAMES QUE INCORPORIN MILLORES SOCIALS, URBANÍSTIQUES O ECONÒMIQUES 

ACTUACIÓ 7.5/7.6 Programa de participació ciutadana 

 
La participació ciutadana s’estructurarà a dos nivells: 
 
• La creació d’espais i òrgans que es reuneixin de forma permanent ja tinguin funcions 
     de creació d’activitats i treball conjunt o bé d’avaluació i seguiment. 
 
• La incorporació de la visió dels veïns i veïnes del barri als grans projectes d’intervenció 
     en l’espai públic. 
 



7 PROGRAMES QUE INCORPORIN MILLORES SOCIALS, URBANÍSTIQUES O 
ECONÒMIQUES 

ACTUACIÓ 7.6. Formació i ocupabilitat 

 
Les actuacions a portar a terme estan dirigides a incrementar l’oferta de formació 
professional ocupacional i realitzar programes de formació i treball. 
 
Formació especialitzada. Atenció a les persones: 
 
• Monitor/a Sociocultural per a la gent gran 
• Director/a d’activitats de lleure infantil i juvenil 
• Auxiliar de bugaderia i neteja  
• Altres 



7 PROGRAMES QUE INCORPORIN MILLORES SOCIALS, URBANÍSTIQUES O ECONÒMIQUES 

ACTUACIÓ 7.7. Equip humà per a la gestió del Projecte d’intervenció integral 

 
La convocatòria del 2009 de la llei de Barris contempla la possibilitat que els ajuntaments 
de menys de 10.000 habitants percebin un ajut extraordinari per reforçar els seus mitjans 
de personal en la gestió i execució dels projectes d’intervenció integral. 
 
L’Ajuntament de Premià de Dalt, atesos els mitjans i recursos personals propis, considera 
que cal preveure un possible reforç per garantir el correcte desplegament i gestió d’aquest 
projecte. 



7 PROGRAMES QUE INCORPORIN MILLORES SOCIALS, URBANÍSTIQUES O ECONÒMIQUES 

ACTUACIÓ 7.8/7.7 Despeses de gestió 4% 

Aquest Projecte d’Intervenció Integral preveu la creació d’un Equip gestor únic per al 
seu desenvolupament. L’equip estarà format per les persones següents: 
 
• Coordinador/a del projecte de barri. 
• Tècnic/a del projecte de barri. 
• Tècnic/a Auxiliar del projecte de barri. 
 
Les despeses que origini la creació de l’Equip Gestor són cofinançades per tots dos 
ajuntaments. 



8 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ 
DE BARRERES 

ARQUITECTÒNIQUES 

Camps d’actuació 



8 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

ACTUACIÓ 8.1. 
Eliminació de barreres arquitectòniques en l’espai públic 
 

El present Projecte d’intervenció Integral aposta per la recuperació de l’espai públic per als 
vianants que inclou, específicament, l’eliminació de barreres arquitectòniques en els 
espais públics on s’intervé. 

ACTUACIÓ 8.2. 
Eliminació de barreres arquitectòniques als actuals locals 
socials/comercial 

Els locals socials al voltant de la plaça del Mil·lenari pateixen problemes localitzats d’accés 
que requereixen resolució. Es tracta de problemes molt puntuals atès que la totalitat de 
locals són en planta baixa. Es proposa una partida d’obra amb aquesta finalitat, 
bàsicament adreçada a l’eliminació de graó d’accés i la substitució per rampes. 



 

• Creació del Punt d’Informació del Pla de Barris 

• Il·luminació d’espais públics 

• Millora del mobiliari urbà 

• Projecte de formació i ocupació per a les dones 

• Programa d’Agents cívics 

• Programa de Participació Ciutadana 

• Formació i ocupabilitat 

• Programa d’alfabetització digital 

ACTUACIONS DEL PLA DE BARRIS ANY 2012 




