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Benvolguts/des senyors/res: 

Castelldefels és una ciutat que, com molts altres municipis, va patir durant les 
dècades dels cinquanta i seixanta un desenvolupament urbanístic sense gaire 
planificació que va ser una pesada herència per als Ajuntaments democràtics. 
A Castelldefels, a més, es va donar un urbanisme diluït amb la creació de 
diferents urbanitzacions disseminades pel nostre territori. 

Aquesta particularitat va provocar que, fins fa ben poc, la nostra ciutat hagi patit 
un dèficit d’infraestructures sobre el qual hem hagut d’anar actuant i destinant 
recursos tècnics i econòmics tots aquests  anys. Aquest esforç sostingut ha 
permès que avui en dia aquest dèficit estigui pràcticament subsanat i puguem 
dedicar els nostres esforços a altres necessitats, que si bé no eren urgents sí 
que són importants. 

És el cas del barri de Vista Alegre, un barri de Castelldefels que es va 
configurar urbanísticament a partir dels anys cinquanta amb una població 
procedent principalment d’altres zones d’Espanya. El seu desenvolupament es 
va fer sense planificació, amb habitatges d’autoconstrucció aixecats en 
parcel·les de petites dimensions. Això va donar lloc a un teixit urbà molt 
compacte, amb carrers estrets i amb molta pendent per tal d’adaptar-se a la 
topografia del terreny.

D’aquesta manera, Vista Alegre presenta en l’actualitat una important 
mancança d’espais lliures i d’equipaments comunitaris, així com deficiències en 
la urbanització dels carrers i la dotació de serveis urbanístics. Tot això fa 
necessari un seguit d’actuacions per tal de dotar-lo de les condicions de 
qualitat suficients per a garantir els nivells mínims de qualitat de vida dels 
ciutadans i les ciutadanes. 

Així mateix, les condicions actuals dels edificis, amb un estat progressiu de 
deteriorament i amb problemes d’accessibilitat als habitatges, afecten a la 
qualitat de vida i la mobilitat de la població que ha anat envellint. Aquesta 
realitat social fa també que cada vegada hi hagin més persones que necessiten 
tant serveis d’assistència personal com espais per a la realització d’activitats 
d’esbarjo i lleure al seu entorn proper. 

D’altra banda, en aquests últims anys, s’ha registrat al barri un augment de 
població, com a conseqüència de l’arribada de persones provinents 
principalment de països extracomunitaris. Aquesta nova realitat demogràfica fa 
imprescindible la realització de programes d’integració que garanteixin el 
manteniment de la cohesió social que sempre ha caracteritzat Vista Alegre, un 
barri amb personalitat pròpia i activitat associativa molt arrelada dins de la 
ciutat de Castelldefels. 

Totes aquestes realitats que he anat desgranant són també arguments 
apropiats per considerar que Vista Alegre requereix una rehabilitació integral 
que contempli aspectes urbanístiques, d’accessibilitat, d’igualtat i cohesió 
social, de dinamització econòmica i de sostenibilitat ambiental. Precisament, 
són aspectes que preveu la Llei de millora de barris, àrees urbanes i viles de la 
Generalitat.

Per tant, i tal i com es descriu més profundament en aquesta sol·licitud, es pot 
considerar que el barri de Vista Alegre requereix una atenció especial i pot 
optar a la subvenció d’aquest Fons de millora de barris, per tal que es puguin 
dur a terme el conjunt d’actuacions definides al projecte adreçades a millorar el 
benestar de les persones que hi viuen.
Confio que aquesta proposta sigui valorada positivament, per tal que puguem 
continuar treballant conjuntament per afavorir la qualitat de vida dels ciutadans i 
les ciutadanes de Catalunya, especialment d’aquelles persones que 
requereixen més atenció. 

Cordialment, 

Joan Sau
 Alcalde 

Castelldefels, 14 d'abril de 2010 
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1.- Delimitació de l’Àmbit d’Intervenció. 
 
 
1.1.- Presentació.  
 
 
La fundació de la colònia Barcino entre els anys 18 i 15 aC va significar no només la presència d’un nucli 
més per a reforçar l’entramat urbà romà, sinó també un moment important en la distribució de la terra 
cultivable, ja que va comportar la implantació del sistema de villae i la desaparició definitiva dels poblats 
ibèrics. És precisament en aquesta conjuntura que té lloc la fundació de la villa del Turó del Castell (en 
l’actual terme de Castelldefels) i l’abandonament definitiu del poblat ibèric precedent i del que hi havia a 
la Muntanyeta (principalment les cases de pagès ibèriques de la serra d’en Llopart i cal Tiesso). 
 
D’alguna manera la villa va canviar el seu paper de lloc productiu, on alguns cops els propietaris anaven 
a reposar, pel de residència permanent de propietaris i treballadors, un lloc de treball i habitatge al 
mateix temps. Aquest procés tan ben representat a la comarca per la villa santboiana, té a Castelldefels 
un bon exponent amb la construcció de bell nou, entre els anys 225 i 250 dC, d’un edifici mig residència 
mig dependència rústica. 
 
El cessament de l’activitat en aquest indret no va ser gens brusc i sembla que el turó del Castell no va 
quedar despoblat a la fi de l’antiguitat. En aquest sentit cal concebre l’abandonament de la villa com un 
element determinant i al mateix temps un procés de disminució progressiva de l’activitat, fins arribar a 
un moment de superació del sistema productiu de villae, tot i que la recerca arqueològica fa creure que 
la villa funcionava encara després de la crisi del segle III, i que tal vegada podria haver prolongat la 
seva activitat fins a una època relativament tardana, ja dins el període visigòtic. 
 
Les torres del segle XVI contra els pirates atorguen una fesomia particular a la vila de Castelldefels i, 
amb algunes de les masies que fortifiquen, són els edificis més antics de la població. Destaca la de Can 
Ballester, que avui allotja la Casa de Cultura. És unida per un pont volat al mas que s’anomenà 
antigament Can Claret i Can Gomar. Va ser donada a la ciutat i, després de restaurada, fou inaugurada 
el 1975. Conté una col·lecció d’arqueologia local i s’hi celebren periòdicament exposicions de pintura 
contemporània. Cal Tiballa és una antiga torre rectangular, documentada el 1427, que hom anomena el 
Torricó. Té cinc pisos, l’inferior gairebé soterrat, i la porta d’accés, de mig punt, s’obre al segon pis. 
 
El castell de Castelldefels s’aixeca damunt un turó de 59 m. que domina la població. Va ser restaurat pel 
banquer Manuel Girona i pel seu fill, que prosseguí el projecte de l’arquitecte Enric Sagnier, el qual 
convertí l’antic castell en una obra neomedieval sense gaire rigor per a la fidelitat històrica. El castell és 
una fàbrica rectangular amb una torre circular adossada. Fou adquirit l’any 1988 per l’Ajuntament de 
Castelldefels, que ha elaborat, conjuntament amb la Diputació de Barcelona, un projecte de restauració 
que és desenvolupat per l’Escola Taller municipal. També està prevista la construcció d’un parc públic al 
seu voltant. Dins el recinte de l’antiga fortificació, envoltada per diverses dependències modernes, 
s’aixeca l’antiga església parroquial de Santa Maria de Castelldefels. És un temple romànic d’una nau 
amb transepte, on s’obren tres absis amb cimbori al creuer i un campanaret al damunt. Al capdavall de 
la nau es construí un cor de tradició gòtica, probablement a la fi del segle XVI o a la primeria del XVII, 
alhora que s’hi bastia una porta de tradició renaixentista. El braç meridional del transepte fou allargat a 
la fi del segle XVIII i conté, a més d’unes pintures ornamentals del mestre de dibuix de Barcelona 
Francesc Rodríguez, uns dibuixos d’un presoner de la guerra civil de 1936-39. 

 
 
 
 
 
 
L’església parroquial de Santa Maria va ser construïda a la primeria del segle actual per Manuel Girona, 
que havia adquirit el castell de Castelldefels. La nova església va ser beneïda i inaugurada pel bisbe 
Joan Laguarda el 19 de setembre de 1909. D’estil neobizantí, va ser saquejada i incendiada el 21 de 
juliol de 1936. Després, fins a l’acabament de la guerra civil, va servir de mercat públic. L’església va 
ser reconstruïda el 1948 per l’arquitecte Nilo Tusquets. L’edifici consta d’una nau amb transepte i tres 
absis semicirculars. Entre els anys 1950 i 1958 el pintor Serrasanta decorà l’altar major de la parròquia. 
La imatge actual de la Mare de Déu és obra de l’escultor Joaquim Sabaté. 
 
La moderna vila de Castelldefels (que té aquest títol des del 1967) és emplaçada sota el castell, a la 
plana (3 m. d’altitud). La població, la part central de la qual s’estén entre el castell i la línia de 
ferrocarril, és de formació recent, ja que fins a la primeria de segle era només la resta de petits 
agrupaments de masies que havien estat fortificades al segle XVI per a defensar-se dels pirates turcs. 
En aquest sentit, la cartografia dels anys 40 del segle passat mostra l’existència d’un nucli urbà edificat 
que es correspon amb el centre actual de la vila i un principi d’expansió urbana cap a ponent i cap a 
migdia, és a dir a línia de mar, mentre tots els contraforts de les masses muntanyoses del Garraf 
s’ocupen per conreus de secà i pinedes, amb la sola presència del Castell i alguna petita masia amb un 
nucli residencial.  
 
Castelldefels doncs no va tenir una estructura urbana fins ben entrat el segle XX. Fins aquell moment va 
comptar amb un petit nucli al Poble Vell, del qual quedaven molt allunyades les barraques dels 
pescadors de les Botigues, situades prop de l’actual autovia i l’avinguda dels Banys, i les cases del 
Llopart, on avui es localitza el barri de Vista Alegre. Disseminades per tot el terme municipal hi havia 88 
masies de construcció senzilla, envoltades d’estables, camps de conreu i alguns arbres fruiters. 
 
Al final del període 1950-75 es construeixen dues noves infrastructures: l’autovia de Castelldefels i l’A-2. 
Aquestes noves vies de comunicació atreuen l’interès per a la localització industrial, tot i les insuficients 
comunicacions per carretera i el quasi inexistent transport públic, ocupant en alguns casos zones 
inundables. Aquest fet té com a conseqüència l’inici de la degradació de la reserva aqüífera i dels 
conflictes ambientals, la incompatibilitat en certs casos entre els usos d’indústria i habitatge i l’ocupació 
intensiva d’espais d’alt valor natural, com són el vessant costaner del parc del Garraf o la plana dels 
Pins, en el límit costaner del municipi.  
 
Des dels anys 50 del segle XX ençà, s’han consolidat nous barris a l’entorn del nucli central històric de 
Castelldefels i fins a la platja (Vista Alegre, Lluminetes, la Pineda de la Marina, les Botigues, entre 
d’altres), de manera que una gran part del terme es troba actualment urbanitzat. Aquest fenomen 
d’ocupació intensiva del territori produït en els darrers anys s’ha aguditzat atès el creixement 
demogràfic causat per l’evacuació de la població resident de Barcelona. Molts d’aquests barris s’han 
convertit així en nuclis urbans de primera residència, tot i que les tipologies edificatòries van ser 
projectades per a un altre ús. 
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Entre 1950 i 1975 Castelldefels va passar de poc més de 2.000 habitants empadronats a excedir els 
20.000. Aquest increment exponencial va tenir com a resultat la taxa de creixement més alta dels 
municipis de la zona. A la xifra de persones empadronades calia sumar en èpoques d’estiu les 
nombroses famílies que ocupaven cases de segona residència i també aquelles que anaven a la platja a 
passar el cap de setmana. La major part de la població nouvinguda provenia del sud d’Espanya, 
principalment d’Andalusia, Extremadura i Múrcia, i una minoria de la resta de Catalunya, a més de 
quantitats inferiors de persones d’altres regions i de països europeus. Tots ells però eren atrets per la 
platja i la proximitat a l’aeroport.  
 
En la dècada dels 70 i principis del 80 del segle XX aquest creixement de la població va fer incrementar 
la demanda i, com a resposta, la producció d'habitatges, especialment en tipologies d’habitatges 
plurifamiliars. En aquesta conjuntura els barris que més van créixer van ser els perifèrics, on es van 
construir també apartaments d’estiueig que de mica en mica van ser ocupats per residents permanents. 
 
Pel que fa estrictament al barri de Vista Alegre, no és fins la segona meitat dels anys 50 que s’inicia un 
primer procés d’ocupació dispersa o constitució pròpiament dita del barri. Aquest ocupa el vessant de 
migdia d’un petit turó, bastant separat inicialment del nucli urbà existent. El primer assentament es va 
produir sobre un parell de finques rústiques ocupades en principi per les granges que les atenien. El 
creixement inicial es produeix amb una distribució relativament homogènia del sòl parcel·lat, amb una 
ocupació escassa i dispersa. Les primeres parcel·lacions per a construcció d’habitatges se situen al 
costat de les primitives parcel·les rústiques. El procés de divisió parcel·lària i d’ocupació es va fer 
seguint el camí d’accés fins a la cota superior de la finca originària (que correspon amb el actuals 
carrers d’Andalusia i de la Giralda), ja que aquest és el traçat que disposa de les condicions 
topogràfiques més favorables. 
 
En el període de 1961 a 1965 es produeix una compactació del sector anteriorment ocupat de manera 
dispersa, alhora que es parcel·len i s’ocupen porcions de sòl contigües que corresponen als que ara són 
els carrers de Mansió i d’Agustina d’Aragó. Tot això suposa un increment notable de l’edificació, que en 
un curt període de quatre anys comporta la parcel·lació, venda i construcció d’una bona quantitat dels 
nous habitatges. 
 

Fotoplans del barri de Vista Alegre de l’any 1967 (esquerra) i 1988 (dreta) 
 

Al llarg del període 1965-1969, tot i que Vista Alegre havia arribat ja a un grau d’ocupació molt elevat, 
es dóna una major densificació del barri. La gran majoria de les noves edificacions es produeixen sobre 
parcel·les que per la seva major dificultat d’ocupació (cantonades, terrenys amb pendents excessius, 
etc.) havien quedat buides fins al moment. També es produeixen els primers fenòmens de densificació 
de l’interior de parcel·les ja ocupades mitjançant l’alçament d’un pis més (“llevant” o “remunti”) o per la 
venda i/o lloguer de porcions d’habitatges o parcel·les. En aquesta fase de creixement es defineix amb 
major claredat el domini privat al davant a l’espai públic, amb l’establiment d’un sistema d’accés 
segregat per a cada propietat. Alhora que es produeix aquest procés de densificació del barri, els 
interessos immobiliaris i de propietaris del sòl promouen el Pla Parcial “El Castillo” (juny del 1965), que 
incorpora com a sòl urbà l’àrea intermèdia situada entre Vista Alegre i el nucli de Castelldefels.  
 
Els primers anys de la dècada dels 70 marquen la fi dels processos d’autoconstrucció que havien donat 
origen al barri i donen pas a les primeres intervencions immobiliàries de promocions d’habitatge per a la 
seva venda. Així mateix s’inicien els primers treballs d’urbanització i de construcció d’equipaments, amb 
la pavimentació de carrers i la construcció de la corresponent xarxa de clavegueram i les primeres 
dotacions escolars. 
 
Vista Alegre, igual que altres urbanitzacions marginals de la perifèria metropolitana producte d’un 
primer procés de creixement il·legal, apareix coincidint amb la primera onada de flux migratori més 
intens, en un moment en el qual la demanda de residència era primordial. Amb la justificació de 
proporcionar habitatges a preus assequibles es va donar una ocupació del territori indiscriminada, que 
va tenir com a resultat la provisió d’un sostre precari a preu moderat a costa d’oferir una reduïda 
superfície amb manca d’equipament i dins un conjunt de molt deficient urbanització. Amb l’esgotament 
dels terrenys edificables i la qualificació urbanística dels disponibles es veu bloquejat el creixement 
natural del barri, alhora que es fa impossible la localització de nous equipaments i dotacions. 
 
Vista Alegre manifesta doncs les deficiències d’un barri que va néixer com a nucli de segona residència 
per a famílies de baixos ingressos i que, amb el decurs del temps, s’ha convertit en barri de residència 
permanent, amb una elevada proporció d’habitatges que responen a un tipus d’edificació poc curós, 
amb mesures d’aïllament i d’accessibilitat molt deficients. D’aquesta manera no es rar trobar habitatges 
amb escales exteriors (de fet aquesta és una tipologia recurrent al barri), de 38 m2 útils sense ascensor, 
distribuïts de manera que la sala-menjador esdevé un rebedor en el qual, a més de la porta d’entrada, 
donen la cuina, el bany i els dos dormitoris (és el cas de l’edifici del carrer d’Agustina d’Aragó núm. 73 
per exemple) o també formes d’habitatges unifamiliars de 37 m2 (com per exemple l’edifici del carrer de 
Magallanes núm. 6).  
 
Aquest model, prou estès al litoral de l’àrea metropolitana de Barcelona, troba al llarg dels anys 
seixanta del segle XX i en l’àmbit de Vista Alegre un espai idoni per a desenvolupar aquesta tipologia de 
suburbanització. Situat a la perifèria del nucli urbà consolidat de Castelldefels, a l’inici del massís del 
Garraf, la zona gaudia d’una vertebració mínima respecte al centre de la població. A cavall d’una petita 
xarxa capilar que l’articulava amb la xarxa viària més general, tanmateix restava al marge de la resta 
d’estructures i serveis urbans. Amb una topografia abrupte, grans desnivells i terrenys d’accés difícil per 
a la conducció de xarxes de serveis, oferia en conseqüència els preus econòmics més adients per a 
garantir el negoci de la promoció residencial de més baix nivell. 
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En aquest sentit es pot dir que el barri de Vista Alegre va ser el resultat d’una ocupació aïllada d’uns 
terrenys amb vocació de parc regional, construït sobre un territori fortament desnivellat (el barri es 
desenvolupa entre la cota 19,24 i la cota 60,57, amb un desnivell de nord a sud de 41,33 m.) i 
desenvolupat seguint una lògica predominant d’inversor/promotor petit, quan no d’autoconstrucció. En 
aquest context els espais verds són pràcticament inexistents, els carrers són costeruts i fins i tot alguns 
d’ells amb escales. 
 
En resum, Vista Alegre manté uns clars dèficits arquitectònics, urbanístics i d’equipaments, que generen 
una percepció d’una certa marginalitat entre els seus veïns, diagnòstic compartit pels agents socials del 
barri. La dinàmica de canvi profund i ràpid de la realitat, juntament amb els nous reptes de la 
interculturalitat, han contribuït a un procés que, en el cas que no s’intervingui activament i a curt 
termini, pot abocar a una situació de difícil solució, amb la fugida precipitada de part de la població i les 
activitats econòmiques del barri, la creació de cercles de marginació social i l’allunyament i segregació 
de Vista Alegre respecte a la resta del municipi de Castelldefels.  
 
Per aquesta raó, el present Projecte d’Intervenció Integral es vol constituir com una eina bàsica per a 
regenerar el barri, afavorint la seva connexió, en el sentit ampli i integrador del terme, amb el conjunt 
del municipi. Així mateix pretén reforçar la identitat del barri i el sentit de pertinença entre els seus 
veïns i veïnes, alhora que millorar la imatge de Vista Alegre fora dels seus límits. 
 
 

 
 
1.2.- Delimitació de l’Àrea Urbana d’Atenció Especial. 
 
 
El barri de Vista Alegre està situat en l’extrem nord del municipi de Castelldefels (veure plànol 1.1). Els 
fronts oriental i meridional del barri ofereixen una continuïtat urbana amb la resta del casc urbà actual 
del municipi, mentre que els fronts occidental i septentrional limiten amb una extensa àrea qualificada 
de parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local segons el Pla General Metropolità. Els límits 
estrictes de l’àrea d’atenció especial són els següents (veure plànol 1.3): 
 
- al nord: límit de la delimitació de sòl urbà, 
- a l’est: vorera est del carrer de Ramon i Cajal fins al carrer d’Agustina d’Aragó, 
- al sud: vorera sud del carrer d’Agustina d’Aragó, entre els carrers de Ramon i Cajal i de Lola 

Anglada, i vorera nord del carrer de Lola Anglada fins al límit de la delimitació de sòl urbà, 
- a l’oest: límit de la delimitació de sòl urbà. 
 
L’àmbit territorial del Projecte d’Intervenció Integral engloba una superfície de 145.741,19 m2, que 
representa el 2,48% del sòl ocupat residencial de Castelldefels. 
 
La seva població és de 3.280 habitants (segons el padró a data d’1 de gener de 2009), que suposen 
el 5,28% de la població total del municipi (62.079 habitants). 
 
El nombre total d’habitatges existents és de 1.027 (segons dades del cadastre), que equivalen al 3,98% 
del parc municipal d’habitatges (25.814 habitatges). 
 
El barri de Vista Alegre se situa completament dins de sòl urbà, és geogràficament diferenciable, 
totalment residencial (majoritàriament amb habitatges de primera residència) i té continuïtat geogràfica 
i un caràcter homogeni, tant a nivell urbanístic com a nivell social. Tot i això, a causa dels diferents i 
consecutius processos de consolidació que s’han donat en aquest territori, es detecten diferents 
tipologies edificatòries, que van des dels habitatges unifamiliars entre mitgeres i les cases unifamiliars 
amb pas lateral, fins als habitatges plurifamiliars tant entre mitgeres com amb pas lateral. En la major 
part de la seva superfície, el barri respon a una tipologia d’obra de molt baixa qualitat residencial i 
marginalitat urbana, conseqüència de la seva gènesi, que es va donar en absència de planejament. Es 
tracta, com s’ha esmentat, d’una àrea d’urbanització marginal i que té una alta presència 
d’habitatges que no compleixen les condicions mínimes d’habitabilitat.  
 
Aquest àmbit acompleix per tant els requisits per a ser considerat com una àrea d’atenció especial, 
d’acord amb el que disposa l’article 5.1 de la Llei 2/2004, de millora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial i els criteris establerts en el Decret 369/2004, que desenvolupa 
aquesta Llei (veure capítol 2. Descripció de la Situació Urbanística i Socioeconòmica). 
 
Es sol·licita el cofinançament per part del Fons de foment de barris i àrees urbanes d’atenció especial 
de les actuacions que configuren l’actual Projecte d’Intervenció Integral, a l’empara del que s’estableix a 
la Llei 2/2004 i el Decret que la desenvolupa, a fi de superar l’estat de mancança funcional, social i 
econòmica que pateix actualment aquest barri.  
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A nivell censal, l’àrea d’atenció especial de Vista Alegre delimitada en aquest Projecte s’inclou dins de 
les quatre seccions censals següents: 0805601001, 0805601002, 0805601003 i 0805603003 (veure 
plànol 1.2). Els 3.280 habitants empadronats al barri (segons el Padró de l’Ajuntament) es distribueixen 
en 1.019 residents a la secció censal 1001 (100,7% de les persones empadronades en aquesta secció 
segons l’INE), 1.479 residents a la secció 1002 (68,1% dels empadronats a la secció), 708 a la secció 
1003 (23,2% de la població de la secció) i 74 a la secció 3003 (2,5% de la població de la secció). 
 
Per al càlcul dels indicadors que estableix el Decret 369/2004 per tal d’avaluar el grau d’intensitat dels 
problemes de l’àrea (veure Annex 1.1) i que únicament es poden calcular a partir de les dades 
facilitades per l’Institut d’Estadística de Catalunya o l’INE, s’utilitzen exclusivament les dades que 
corresponen a les seccions censals 0805601001 i 0805601002. Per al càlcul dels indicadors 
“Mitjana del valor cadastral”, “Densitat d’habitatges per hectàrea”, “Variació de la població en el període 
2004-2009”, “Percentatge de persones en risc d’exclusió social”, “Percentatge de zones verdes previstes 
en el planejament general que no s’han executat”, “Dèficit de transport públic” i “Dèficit de places 
d’aparcament” s’han utilitzat dades pròpies de l’Ajuntament de Castelldefels referides exclusivament a 
l’àrea d’atenció especial delimitada en aquest Projecte. Per al càlcul de l’indicador “Percentatge de 
persones beneficiàries de pensions assistencials i no contributives” s’han utilitzat dades facilitades per 
l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials (ICASS) referides també exclusivament a l’àrea delimitada 
en aquest Projecte. 
 
En la descripció de la situació urbanística, social, econòmica i ambiental del barri de Vista Alegre que 
s’efectua seguidament (veure capítol 2), quan no es disposa d’altres dades relatives a l’àmbit concret 
del barri delimitat en aquest Projecte, s’utilitzen les dades corresponents a les seccions censals 1001 i 
1002 completes que consten en els padrons municipals oficials i en el Cens de Població i Habitatges de 
l’any 2001 (dades facilitades per l’IDESCAT o l’INE). Cal tenir en compte doncs que aquestes fonts 
estadístiques no es corresponen estrictament amb l’àmbit considerat en el Projecte. 
 
Aquesta disfunció genera, en alguns casos, que les dades censals no s’ajustin a altres dades que es fan 
constar en la descripció de la situació del barri i que són fruit de treballs de camp específics o que 
provenen del padró d’habitants o altres bases de dades disponibles a l’Ajuntament de Castelldefels. En 
tot cas és de considerar que, en la majoria dels casos, les dades de procedència censal donen uns 
valors relatius per als indicadors de millor resultat que els que es donen realment en l’àmbit concret 
delimitat pel Projecte. En conseqüència, en la diagnosi de la situació actual cal tenir en compte que la 
situació real del barri és pitjor que la que es deriva dels indicadors elaborats amb dades del Cens de 
Població i Habitatges de l’any 2001. 
 
La secció censal 1001 s’insereix en la seva totalitat, pel que fa a la superfície urbanitzada i a la població 
resident, dins de l’àrea d’atenció especial delimitada en aquest Projecte. 
 
La secció censal 1002 comprèn una àrea més extensa que la superfície inclosa dins de l’àmbit definit, ja 
que s’estén a l’est del barri de Vista Alegre fins al límit de terme amb el municipi de Gavà, entre el 
carrer de Ramon i Cajal, el carrer d’Agustina d’Aragó i el passeig de Lormont. En aquesta part de la 
secció 1002 que queda exclosa de l’àrea d’atenció especial s’ha donat en els darrers anys un intens 
creixement demogràfic fruit de la construcció de nous blocs d’habitatges. Els residents en aquest sector 
de recent desenvolupament tenen unes característiques socials molt diferenciades de la majoria dels 
habitants de Vista Alegre (població més jove, menor proporció de població estrangera d’origen 
extracomunitari, etc.). De tota manera, com que el 68,1% dels empadronats a la secció 1002 resideixen 

a Vista Alegre, aquesta secció s’ha tingut en compte per al càlcul dels indicadors que estableix el Decret 
369/2004. 
 
La secció censal 1003 també s’estén més enllà de l’àrea delimitada, arribant pel sud del barri de Vista 
Alegre fins als carrers de Rafael Casanova i Comas, del General Castaños i del General Palafox i per l’est 
fins al límit de terme amb Gavà. En aquesta part de la secció 1003 exclosa de l’àrea d’atenció especial 
també s’ha donat en els darrers anys un intens creixement demogràfic, gràcies als nous 
desenvolupaments residencials situats a l’est de la ronda d’Otero Pedrayo. Com en el cas de la secció 
1002, els residents en aquests nous sectors es diferencien sociològicament dels habitants de Vista 
Alegre. Com que només el 23,2% de la població de la secció 1003 resideix al barri, aquesta secció no 
s’ha tingut en compte per al càlcul dels indicadors que estableix el Decret 369/2004. 
 
En l’àrea delimitada en aquest Projecte també s’ha inclòs una petita part de la secció censal 3003. Es 
tracta de la zona situada en l’extrem nord-occidental del barri, entre els carrers d’Agustina d’Aragó i de 
Lola Anglada i el límit de la delimitació de sòl urbà. Aquesta àrea té unes característiques 
arquitectòniques, urbanístiques i socials molt similars a la resta del barri, fet que justifica plenament la 
seva inclusió dins de l’àrea d’atenció especial. De tota manera, com que només el 2,5% de la població 
de la secció 3003 resideix a Vista Alegre, aquesta secció no s’ha tingut en compte per al càlcul dels 
indicadors que estableix el Decret 369/2004. En la part de la secció 3003 situada al sud del barri de 
Vista Alegre, entre el carrer d’Agustina d’Aragó i la rambla de Blas Infante, també s’ha donat en els 
darrers anys un fort increment de població. 
 
Vista Alegre apareix doncs com un sector aïllat, envoltat de nous sectors de desenvolupament 
residencial. Les diferències que es donen entre aquests nous sectors i el barri, tant a nivell de qualitat 
dels habitatges i de la urbanització com de les característiques de la població resident, fan molt urgent 
una intervenció integral com la que es proposa en aquest Projecte. 
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2.- Descripció de la Situació Urbanística i Socioeconòmica. 
 
 
2.1.- Descripció de l’Estat de Conservació de l’Edificació.  
 
 
Tipologia edificatòria. 
 
Segons les dades del cadastre referides estrictament a l’àmbit d’intervenció delimitat en aquest 
Projecte, al barri de Vista Alegre hi ha 462 parcel·les cadastrals. Aquestes parcel·les són 
majoritàriament rectangulars (veure plànol 1.3), amb una disposició profunda i perpendicular respecte 
del carrer al qual donen front. Les façanes són doncs més aviat estretes (en 227 parcel·les, el 49% del 
total, no se superen els 9 m. de façana) i les profunditats oscil·len entre els 20 i els 35 m. Les 
superfícies de parcel·la també són força reduïdes: hi ha 170 parcel·les (el 37% del total) de menys de 
150 m2, 149 parcel·les (32%) de 150 a 200 m2 i només 10 parcel·les (2%) que sobrepassen els 800 m2. 
 
En el moment inicial de formació del barri aquestes parcel·les, la majoria d’elles autoconstruïdes al 
marge del planejament, no es venien sinó que se cedien en cens. Aquest cens representava un lloguer 
per al propietari, que no perdia la titularitat de les seves terres, i es calculava en percentatge sobre 
l’alienació o el traspàs dels béns immobles que es feien damunt de la seva parcel·la. Amb posterioritat, 
s’ha donat un procés progressiu de compra de les parcel·les per part dels inquilins. 
 
Si s’efectua una distinció tipològica elemental, des de la casa unifamiliar en parcel·la estreta i allargada, 
que és l’origen de la formació del barri, fins a les darreres construccions de cases plurifamiliars de 
renda, a la manera del mercat immobiliari més convencional, es poden distingir les següents tipologies 
edificatòries: 
 
1. Habitatges unifamiliars entre mitgeres amb alineació regulada: Aquesta tipologia reserva davant de 

la construcció un pati que dóna al carrer, de manera que permet la privatització de l’ús de les 
estades que donen a la façana. Els patis d’entrada són molt petits i no sobrepassen els 3 m. de 
profunditat. En molts casos s’han ocupat com a galeria coberta o porxo per a l’aparcament del 
vehicle propi. Aquests espais van aparèixer com a l’element que permetria unir l’accés de la casa 
amb el futur carrer, que no es trobava urbanitzat en el moment de l’edificació i del qual no es podia 
conèixer ni l’alineació ni la rasant. Quan la rasant resultant de la posterior urbanització del carrer no 
coincidia amb l’edificació ja existent, el pati va servir per a col·locar les escales d’accés des del 
carrer. Posteriorment ha permès la ubicació de les escales d’accés als pisos superiors aixecats més 
tard. Quan el desnivell entre el carrer i la planta baixa ha resultat superior als 2 m. han aparegut 
cossos construïts que s’utilitzen com a magatzems, garatges o locals comercials. 

 
2. Cases amb pas lateral i alineació regulada: Aquesta tipologia és similar a l’anterior, però l’ample de 

façana permet deixar un corredor d’entre 90 i 180 cm. que permet l’accés en tota la profunditat de la 
parcel·la. De vegades aquest pas lateral es comparteix amb la parcel·la veïna, sent menys habitual la 
presencia d’edificacions amb passos laterals als dos costats de la parcel·la. Els corredors laterals 
s’utilitzen per donar accés a habitatges situats a l’interior de la parcel·la i que no donen al carrer, o 
bé a les plantes situades a un nivell diferent del propi del carrer (tant en un nivell inferior en les 
parcel·les situades pendent avall com en un nivell superior en el cas de plantes de nova ampliació). 

 

 
3. Habitatges plurifamiliars: Dins aquest grup es poden distingir, d’acord amb les seves característiques 

físiques i de procés de formació, els subtipus següents: 
 

- Habitatge plurifamiliar desenvolupat sobre una parcel·la de fins a 9 m. de façana: correspon a 
l’habitatge més convencional de 45 a 90 m2. Les agregacions són d’un habitatge per planta. 
L’accés pot ser amb escala exterior (el cas més habitual) o bé amb un bloc d’escales incorporat a 
l’edifici. L’accés a l’escala es fa normalment per un pas lateral. 

 
- Habitatge plurifamiliar desenvolupat sobre una parcel·la de més de 9 m. de façana: correspon a 

habitatges de superfícies similars al cas anterior, amb agregacions de dos habitatges per planta. 
L’accés s’efectua amb un bloc d’escales incorporat a l’edifici, amb ingrés frontal o per pas lateral. 
Els promotors d’aquestes construccions solien ser similars als del mercat immobiliari convencional. 
Aquest habitatges, construïts per a la seva venda, van aparèixer a Vista Alegre en la darrera fase 
de compactació del barri, a la primera meitat de la dècada dels anys 70 del segle passat. 

 
Els habitatges unifamiliars, tant si són entre mitgeres com amb pas lateral, són els més usuals al barri i 
es distribueixen d’una manera més o menys homogènia en tot l’àmbit. Els habitatges plurifamiliars 
corresponen, en primera instància, a transformacions i agregacions a les construccions originals i se 
situen principalment en els carrers amb millor disposició topogràfica i de localització (carrers d’Agustina 
d’Aragó i de la Giralda especialment). Com s’ha esmentat, les cases plurifamiliars que provenen de 
promocions de mercat es van edificar en els darrers moments de construcció del barri i, per aquesta 
raó, ocupen els solars fins aleshores vacants, amb una distribució en absolut homogènia. Tot i això, per 
necessitats constructives, van procurar ubicar-se en trams de carrer a nivell. 
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Encara que el barri respon a una forma de creixement específicament residencial, en augmentar la 
població i consolidar-se la seva ubicació van aparèixer petits comerços destinats a satisfer les compres 
de primera necessitat. Aquest procés d’instal·lació d’unes dotacions comercials mínimes es produeix un 
cop consolidada l’ocupació residencial del barri i es completa al llarg dels anys 70 del segle XX, 
coincidint amb la construcció dels primers equipaments comunitaris. La disposició espacial dins el barri 
suposa una concentració més forta de les dotacions comercials i dels serveis més importants al llarg de 
l’eix viari inicial (carrers d’Andalusia i de la Giralda), mentre que la resta de locals (bars i cellers 
principalment) es reparteixen d’una manera més homogènia dins el conjunt. 
 
 
Estat de conservació dels edificis residencials. 
 
L’estat de les edificacions, així com la seva accessibilitat, són resultat de la forma que va ser construït 
originàriament el barri. La majoria dels edificis van ser realitzats per un sistema d’autoconstrucció i, per 
tant, els sistemes constructius utilitzats no s'ajusten a les actuals exigències de normatives ni del codi 
tècnic de la construcció vigent. Aquesta baixa qualitat constructiva, sumada a l’antiguitat dels edificis, 
es reflecteix en el seu estat de conservació, majoritàriament defectuós. 
 
Cal recordar que molts dels actuals edificis es van construir inicialment com habitatges unifamiliars de 
planta baixa i, amb el temps, han anat incorporant ampliacions que han comportat l’augment d’un o 
més pisos a la construcció inicial, convertint-se en habitatges plurifamiliars que conserven les plantes 
baixes amb les construccions originals. Aquestes obres d'ampliació van comportar l’ús de diferents 
sistemes constructius i solucions formals sovint no del tot correctes, especialment pel que fa a la millora 
de l'accessibilitat, ja que a causa de la manca d’espai es va optar molts cops per ubicar les escales a 
l’exterior de l’edifici, ocupant els passos laterals o espais buits que en el seu moment s’havien deixat. 
 

Edificis amb plata baixa inicial i creixement posterior de dues plantes 
(carrer d’Agustina d’Aragó 129, a l’esquerra i carrer del Lliri 15 a la dreta) 

 
Actualment poden identificar-se clarament aquest tipus de construccions, ja que en les obres 
d'ampliació es distingeixen diferents sistemes constructius i les solucions funcionals que ben sovint no 
són les més efectives. 

A causa de la topografia accidentada de la zona i de la profunditat que tenen les parcel·les, molts 
edificis construïts en parcel·les en pendent presenten cap al front del carrer dos o tres nivells, però a 
mesura que baixa la cota en relació a la vorera i el pendent canvia l’edifici guanya un o dos nivells més. 
 
Una altra característica de les edificacions del barri és la reduïda quantitat d’habitatges per edifici, ja 
que molts d’ells disposen d’un sol habitatge per planta. Aquest fet incrementa el cost d’execució de la 
rehabilitació per a cada propietari, ja que l’import total de la intervenció haurà de repartir-se entre un 
nombre reduït de propietaris. 
 
En les dades del Cens de 2001 per a les seccions 1001 i 1002 es pot apreciar que l’inici de la 
construcció del barri es dóna a la dècada 1951-60, quan van ser construïts el 7,4% del nombre total 
d’edificis destinats principalment a habitatge. La major part dels immobles residencials van ser 
construïts entre els anys 1961 i 1970 (72,8%). Posteriorment, la construcció s’alenteix i en el període 
1971-1980 només es construeixen el 13,3% dels edificis. Per tant, entre els anys 1951 i 1980 van ser 
construïts el 93,48% del total dels edificis residencials de Vista Alegre. 
 
Les zones que destaquen més per la seva antiguitat són les àrees centrals del barri, que comprenen les 
illes de cases situades entre el carrer de la Giralda i el carrer d’Andalusia. A causa de l’antiguitat de 
l’edificació, entre aquests dos carrers les construccions presenten problemes constructius més evidents. 
 
Un altre sector que presenta també un envelliment notable és el que es troba al nord del barri, entre els 
carrers de l’Alhambra, de Magallanes i de la Mesquita de Còrdova. En aquesta zona els edificis daten 
majoritàriament del període 1961-1970, però molt pocs dels habitatges han estat rehabilitats, fet que 
comporta un elevat nivell de deteriorament. És també en aquesta zona on s’ha produït un major 
nombre de promocions noves en els darrers anys, donant-se un contrast que fa més evident el 
deteriorament i/o abandonament de determinats edificis d’aquest sector. 
 
En la darrera dècada de la qual es disposa de dades al Cens de l’any 2001 (1991-2001) també es van 
construir nous edificis al sector nord-oest del barri, per sobre del carrer d’Agustina d’Aragó. 
 

Taula 1.1. Any de construcció dels edificis destinats principalment a habitatge (Font: INE, Cens de 
Població i Habitatges 2001) 

 
Vista Alegre 

(sec. 1001 i 1002) 
Castelldefels Catalunya 

 núm. % núm. % núm. % 
anteriors a 1900 0 0,00 25 0,40 126.059 11,85 
1900-1950 1 0,28 237 3,78 149.714 14,07 
1951-1960 26 7,37 677 10,95 95.288 8,96 
1961-1970 257 72,80 1.727 27,92 140.086 13,17 
1971-1980 47 13,31 1.613 26,08 214.817 20,19 
1981-1990 7 1,98 783 12,66 166.887 15,69 
1991-2001 15 4,25 1.126 18,21 171.045 16,08 
TOTAL 353 100 6.185 100 1.063.896 100 
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Edificis del carrers Manuel de Falla (esquerra) i Corts de Cadis, entre la Giralda i Cervantes (dreta) 

Edifici del carrer Magallanes, 20 (esquerra) i vista general del carrer Alhambra (dreta) 
 

Edifici del carrer Murillo, 15 (esquerra) i vista del carrer Mesquita de Còrdova (dreta) 

El barri de Vista Alegre està constituït majoritàriament per edificis de planta baixa i planta baixa més 
una planta pis. Tot i això, hi ha hagut algunes promocions més tardanes que han canviat la tipologia 
inicial i actualment es poden observar edificis de majors alçades. Aquest canvi és molt apreciable, per 
exemple, al carrer de la Giralda, on hi ha un sector entre el carrer de les Corts de Cadis i el carrer 
d’Agustina d’Aragó que presenta construccions per sobre de la planta baixa més dues plantes pis. 
Aquests edificis, que compten amb un o dos habitatges per planta i en molts casos no disposen 
d’ascensor, daten majoritàriament dels anys 70 del segle XX. 
 
Els edificis de planta baixa més una planta pis són els edificis unifamiliars i bifamiliars que en molts 
casos, com es pot apreciar especialment al passatge del Lliri, conserven la seva estructura inicial. 
Aquesta característica també es conserva força als carrers de Magallanes, de Cervantes, de la Mesquita 
de Còrdova, de Manuel Falla i en determinats trams dels carrers d’Andalusia, de l’Alhambra i de Ramon i 
Cajal. Tot i això, alguns d’aquests edificis van ser objecte d’ampliacions durant els anys 70 i 80 del segle 
passat, construint un nou nivell i adaptant la planta baixa com a aparcament o magatzem. També és 
d’esmentar que, en la darrera dècada, en alguns d’aquests edificis es va realitzar un canvi en la seva 
inscripció cadastral, passant de tenir un registre com a únic immoble a tenir un registre com a immoble 
amb divisió horitzontal, convertint la planta baixa i la planta primera en habitatges diferenciats. 
 
Aquesta tipologia d’edificis registra un deteriorament més elevat que la resta d’edificis del barri, en gran 
part a causa de les tècniques constructives que s’utilitzaven en el moment de la seva construcció, però 
també com a resultat de la seva major antiguitat. 
 
Els edificis de planta baixa més dues plantes pis estan ubicats en bona part sobre el carrer de Mansió i 
el tram del carrer de la Giralda més proper al carrer de Ramon i Cajal. Són conjunts d’edificis que daten 
dels anys 70 concebuts ja com a edificis plurifamiliars. Presenten generalment un habitatge per planta i, 
en molts casos, les escales d’accés a les plantes superiors estan emplaçades a l’exterior de l’edifici. 
L’estat d’aquests edificis en general és deficient. Els principals problemes que s’han detectat estan 
relacionats amb les façanes, els elements sortints com balcons, cornises o tribunes, la coberta i les 
instal·lacions elèctriques i de sanejament. 
 
Els edificis de planta baixa més tres plantes pis tenen una ubicació mes dispersa, tot i que es detecta 
una major concentració al tram del carrer de la Giralda entre els carrers de les Corts de Cadis i 
d’Agustina d’Aragó. Aquests edificis de finals dels anys 70 tenen un millor estat de conservació, si bé 
bona part d’ells presenten un deteriorament en alguns dels seus elements, a causa principalment de la 
manca de manteniment i no a deficiències constructives resultat d’una mala execució en el moment de 
la seva construcció. 
 
Pel que fa als edificis de planta baixa més quatre plantes pis, que en la seva gran majoria són edificis 
de construcció recent, tenen un estat de conservació bo. Es tracta de promocions on hi ha més de dos 
habitatges per planta. En el sector nord-est del barri, al carrer de les Corts de Cadis, hi ha una 
promoció d’habitatges construïda l’any 1973 que presenta un estat de conservació deficient, sobretot a 
la façana i els elements sortints que la componen. 
 
En el plànol que es presenta a continuació es mostra el nombre de plantes dels edificis per a cada una 
de les parcel·les del barri: 
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L’estat de conservació dels edificis del barri es pot classificar en general de deficient. Segons els Cens 
d’habitatges de l’any 2001, el 9,1% dels edificis de Vista Alegre destinats principalment a habitatge es 
troba en estat de conservació ruïnós o dolent i un 29,8% addicional té un estat deficient. Més del 87% 
dels edificis que presenten deficiències de diferent tipus es localitzen a la part central de barri, a les illes 
situades entre els carrers de la Giralda i d’Andalusia. La proporció d’edificis en estat ruïnós i dolent de 
Vista Alegre supera en més de 5 punts percentuals el percentatge que es dona al conjunt de 
Castelldefels (3,9%) i en més de 6 punts el de Catalunya (2,6%). Només el 61,2% dels edificis 
residencials del barri es troben en bon estat de conservació segons el Cens de 2001, quan aquest 
percentatge és del 82% a Castelldefels i del 90,5% a Catalunya. Aquestes dades són un clar reflex del 
procés de degradació de l’edificació que pateix el barri. És de destacar que el 8,3% dels edificis en estat 
ruïnós o en mal estat de Castelldefels es localitzen a Vista Alegre quan el barri concentra només el 
5,7% dels edificis destinats principalment a habitatge del municipi.  
 
Taula 1.2. Estat de conservació dels edificis destinats principalment a habitatge (Font: INE, Cens de 

Població i Habitatges 2001) 

 
Total 

edificis 
Estat ruïnós Estat dolent Estat deficient Estat bo 

 núm. núm. % núm. % núm. % núm. % 
Vista Alegre (sec. 1001 
i 1002) 

353 5 1,42 27 7,65 105 29,75 216 61,19

Castelldefels 6.185 60 0,97 179 2,89 872 14,10 5.074 82,04
Catalunya 1.063.896 10.404 0,98 17.285 1,62 73.576 6,92 962.631 90,48
 
L’Ajuntament de Castelldefels, en col·laboració amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, ha realitzat durant el mes de març de 2010 un estudi amb l’objectiu 
d’actualitzar les dades del Cens de l’any 2001 i avaluar l’estat actual de conservació de l’edificació i les 

patologies existents en els edificis de Vista Alegre destinats principalment a habitatge. En aquest estudi 
s’estableix també un pressupost estimat de les intervencions necessàries per a la seva rehabilitació i 
millora (veure annex 2.1). 
 
L’estudi s’ha centrat en els edificis plurifamiliars de la zona central del barri, entre els carrers d’Agustina 
d’Aragó i de Ramon i Cajal. Per tal d’avaluar l’estat de l’edificació s’ha efectuat en primer lloc un treball 
de camp sobre una mostra representativa dels edificis plurifamiliars d’aquesta àrea, extrapolant 
posteriorment els resultats obtinguts a la resta d’edificis. La selecció d’immobles a inspeccionar s’ha fet 
a partir d’un estudi de les característiques predominants dels edificis, realitzant prèviament una 
classificació del barri per zones homogènies. Així, s’han identificat tres zones homogènies diferenciades 
entre elles i una promoció amb característiques singulars. 
 
La delimitació de les zones homogènies detectades es presenta en el següent plànol: 
 

L’estat de conservació de l’edificació presenta situacions diferents segons la localització, l’antiguitat, el 
sistema constructiu i el manteniment efectuat en cada cas. Per aquesta raó, per a cada una de les 
zones homogènies establertes s’ha inspeccionat un nombre representatiu d’edificis. En total s’han 
inspeccionat 18 edificis d’habitatges, xifra que es correspon aproximadament amb el 10% de la totalitat 
dels edificis plurifamiliars existents a l’àrea d’estudi. 
 
El conjunt de la mostra té un 83% d'edificis aparionats i un 17% d'edificis aïllats. L'alçada mitjana dels 
edificis de la mostra és de 3,5 plantes i l’antiguitat mitjana és d’uns 40 anys. 
 
En cada edifici inspeccionat s'han  avaluat els elements comuns: façanes, cobertes, nucli d'escales, patis 
de llums i instal·lacions d'aigua, de sanejament, d’electricitat i de gas. Els resultats de l’anàlisi sobre els 
18 edificis de la mostra són els següents: 
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• el 17% dels edificis es troba en bon estat, tot i que presenten problemes lleus en alguns elements 
puntuals 

• el 44% dels edificis té un estat deficient, amb mancances constructives en algun dels elements 
comuns conseqüència de la manca de manteniment, principalment façanes 

• el 39% dels edificis presenta un estat dolent, amb greus deficiències constructives en parts 
importants de l’edifici 

 
Val a dir que en la mostra no s’ha inclòs cap edifici que presenti perill d’estabilitat o amb patologies 
molt greus, ja que l’objecte de l’estudi és l’anàlisi de les possibilitats de rehabilitació i, a més, la 
consideració d’aquests edificis distorsionaria el resultat final pel que fa als costos dels treballs a 
realitzar. Malgrat això, hi ha informes tècnics municipals que constaten l’existència d’immobles en un 
estat prou insegur com per aconsellar el seu enderrocament. Com a mínim dos edificis plurifamiliars del 
barri estarien en aquesta situació. Addicionalment, és d’esmentar que s’han detectat problemes 
d’aluminosi en un mínim de 6 edificis. 
 
Taula 1.3. Resultats del mostreig realitzat al març de 2010 sobre l’estat de conservació de l’edificació 

residencial a Vista Alegre 

 Total edificis Estat dolent Estat deficient Bon estat 
 núm. núm. % núm. % núm. % 
Edificis inspeccionats 18 7 

38,9 
8 

44,4 
3 

16,7 Extrapolació al nombre total 
d’edificis plurifamiliars del barri 

201 78 89 34 

 
Si s’extrapolen els resultats obtinguts per a la mostra d’edificis inspeccionats a la totalitat dels edificis 
plurifamiliars existents al barri i es considera que un 2% dels edificis presenten patologies estructurals 
que aconsellarien la seva demolició, s’obté que només 34 edificis estan en bon estat, 89 tenen un estat 
deficient i requereixen millores en alguns elements puntuals i 74 estan en un estat dolent i precisen 
d’una atenció urgent en algun dels elements comuns. Aquestes dades posen de manifest l’elevat grau 
de deteriorament del parc construït existent a Vista Alegre. 
 

Detalls d’elements en estat de conservació deficient en alguns edificis del barri 
 

L’estudi realitzat per l’Ajuntament de Castelldefels delimita sectors on predominen els edificis en bon 
estat, zones on els edificis requereixen majoritàriament de millores puntuals (estat deficient de 
conservació) i zones on es concentra un elevat nombre d'edificis en mal estat i que requereixen una 
intervenció integral. En el plànol que es presenta a continuació s’assenyala un sector continu que pot 
considerar-se com a zona de rehabilitació principal a causa de l’alta concentració d'edificis en mal estat. 
 

 
Les patologies més greus detectades en els edificis del barri es localitzen a les façanes, als espais 
comuns, a les instal·lacions de sanejament (el deteriorament dels conductes d’aigües produeix 
problemes de fuites i humitats que repercuteixen molt sovint en patologies a les façanes exteriors i 
interiors) i a la instal·lació elèctrica (l’escomesa és generalment aèria i en la majoria dels casos els 
comptadors no es troben centralitzats). Generalment la instal·lació amb millor estat de conservació es la 
de l’aigua potable, ja que molts dels comptadors estan instal·lats al carrer i tenen armaris propis. 
 
Les patologies més freqüents en el conjunt de les edificacions del barri són les següents: 
 
a) Estructures: En els informes d’inspeccions tècniques realitzats per l’Ajuntament de Castelldefels als 

edificis de Vista Alegre (veure annex 1.2), s’ha verificat que alguns edificis presenten problemes 
estructurals. En alguns casos s’han detectat problemes d’aluminosi i en d’altres problemàtiques amb 
el comportament de l’estructura (bombaments en forjats, sobretot als balcons, i armadures de ferro 
que es troben a la vista i tenen un nivell d’oxidació important. Un altre dels problemes que s’han 
detectat està relacionat amb els murs de contenció, que s’utilitzen força per a poder guanyar 
superfície construïda malgrat la topografia existent. La problemàtica que es dóna en aquests 
elements és que les vies d’evacuació d’aigua es troben molt cops obstruïdes i els murs podrien estar 
suportant més càrrega que la que es va calcular en el moment de la seva construcció. Aquests 
problemes s’afegeixen a la mala qualitat de construcció d’aquests murs i a la seva elevada antiguitat. 
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b) Façanes: Aquest element és un dels més deteriorats en el conjunt dels edificis del barri. Les façanes 
en general presenten un estat dolent i en algun cas fins i tot perillós. Les principals patologies 
detectades són les relacionades amb problemàtiques greus de despreniments i l’existència de 
fissures en l’arrebossat. Els elements sortints de la façana, com balcons, cornises i tribunes, generen 
sovint una situació de risc tant per als ocupants de l’edifici com per als vianants perquè hi ha 
despreniments de materials. Les baranes, que majoritàriament són metàl·liques, presenten un nivell 
molt alt de corrosió i els punts d’ancoratge estan deteriorats. En les façanes posteriors es detecten 
problemes de fissures i deteriorament provocat pel mal estat i les fuites de les instal·lacions de 
sanejament.  

 

Detalls de façanes en mal estat de conservació 
 
c) Patis de llums: Tot i que són pocs els edificis amb pati de llums, ja que la tipologia edificatòria més 

habitual al barri és l’aïllada o adossada i la ventilació de tots els ambients de l’habitatge es garanteix 
per les façanes, en els edificis amb patis de llum el seu estat és molt deficient, en part a causa de les 
instal·lacions subjectades a les parets que produeixen un gran deteriorament i també per la manca 
de manteniment de les fusteries antigues que provoquen humitats. 

 

Detalls de patis de llums en mal estat de conservació 
 
d) Cobertes: Els edificis del barri compten en bona part amb cobertes planes transitables i el seu estat 

és en general bo. En els edificis on s’ha detectat alguna problemàtica, és d’esmentar el 
deteriorament dels paviments i dels paraments verticals. També s’han detectat algunes cobertes 
inclinades que encara conserven les plaques de fibrociment, especialment en les construccions 
auxiliars sobre coberta. Aquests elements haurien de ser substituïts per un altre tipus de plaques que 
no comportin un risc per a la salut. Així mateix, és d’esmentar que molts dels baixants de pluvials no 
estan connectats al sistema de clavegueram i descarreguen directament a les voreres del carrer. 

 
e) Espais comuns: No tots els edificis plurifamiliars compten amb espais comuns de circulació definits, 

ja que en molts edificis es van instal·lar escales exteriors per a l’accés als habitatges superiors. Això 
va ser possible gràcies a l’existència d’espais exteriors que permetien instal·lar les escales i, a més, 
perquè aquests edificis tenien només un habitatge per planta. En els edificis on el nucli d’escales es 
localitza a l’interior, el seu estat de conservació és generalment deficient i es detecten problemes 
com fissures i deteriorament dels materials per l’ús i la qualitat original. Els edificis amb escales 
exteriors presenten freqüentment oxidació de l’estructura i deteriorament dels graons de l’escala. 

 

Detalls d’espais comuns en mal estat de conservació 
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f) Instal·lacions comunitàries: L’antiguitat dels edificis provoca que moltes de les instal·lacions estiguin 
en un estat de conservació dolent i majoritàriament no compleixin la normativa vigent. Els serveis 
d’electricitat, de gas i de sanejament transcorren la majoria dels cops per les façanes i tenen un 
sistema d’ancoratge precari, per la qual cosa són potencialment perillosos. 

 
En alguns casos les instal·lacions elèctriques no estan centralitzades, com estableix l’actual 
normativa, i presenten un nivell de deteriorament elevat. Com el barri no disposa de xarxa de baixa 
tensió soterrada, les escomeses als edificis són aèries i, a causa de les modificacions que s’han 
realitzat per ampliacions o derivacions del servei, les escomeses presenten un estat dolent. 

 
Les instal·lacions de sanejament no compleixen generalment amb les dimensions mínimes 
necessàries i tampoc tenen una execució d’obra correcta. Sovint es donen fuites d’aigua. Els 
materials en molts dels casos són obsolets i no estan permesos per l’actual normativa, provocant 
problemes de seguretat i higiene. Les instal·lacions d’evacuació d’aigües pluvials descarreguen 
directament a patis interiors o la vorera i no estan connectades a la xarxa general. 

 
La distribució d’aigua potable als habitatges segueix realitzant-se en alguns casos amb muntants de 
plom o de ferro. Tot i això, les escomeses i els comptadors tenen en general un bon estat de 
conservació. La majoria estan fora dels edificis i compten amb armaris controlats per la companyia 
subministradora. 

 
 
De les dades aportades es pot concloure que la baixa qualitat constructiva inicial de l’edificació (gran 
part dels edificis procedeixen de l’autoconstrucció), afegida a l’intens procés d’envelliment que ha patit 
el parc immobiliari i a la molt reduïda incidència de les intervencions de rehabilitació en els darrers 
anys, han tingut com a conseqüència un evident empitjorament de l’estat de conservació dels edificis. 
Vista Alegre pateix per tant un clar procés de degradació de l’edificació que requereix d’una intervenció 
decidida i urgent.  
 
 
De les estadístiques del Cens de 2001 no es deriva una greu manca d’instal·lacions d’aigua corrent i 
d’evacuació d’aigües residuals en els edificis residencials del barri. Les xarxes d’abastament públic 
d’aigua potable i de clavegueram donen cobertura a la totalitat dels edificis tret d’un, que representa el 
0,3% dels edificis existents destinats principalment a habitatge. 
 
Taula 1.4. Disponibilitat d’instal·lació d’aigua corrent i d’evacuació d’aigües residuals en els edificis 

destinats principalment a habitatge (Font: IDESCAT, Cens de Població i Habitatges 2001) 

 Total edificis Sense aigua corrent Sense evacuació 
d’aigües residuals 

 núm. núm. % núm. % 
Vista Alegre (sec. 1001 i 1002) 353 1 0,28 1 0,28 
Castelldefels 6.185 11 0,18 269 4,35 
Catalunya 1.063.896 8.180 0,77 15.676 1,47 
 
 
 
 

Detalls d’instal·lacions comunitàries en mal estat de conservació 
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Accessibilitat als edificis residencials. 
 
Segons els Cens del 2001 el 83,9% dels 31 edificis residencials de Vista Alegre de 4 plantes o més no 
disposen d’ascensor. Aquest percentatge supera en més de 21,5 punts percentuals el que es dóna al 
conjunt del municipi (62,3%) i en quasi 29 punts el que correspon a Catalunya (54,9%). Aquest fet es 
veu agreujat per l’elevat nivell d’envelliment de la població del barri (veure capítol 2.2. Descripció de la 
població), ja que l’absència d’ascensor genera unes dificultats de mobilitat que impedeixen, en molts 
casos, que la gent gran pugui accedir amb facilitat al carrer i, per tant, la confina a casa seva. Aquesta 
situació afecta també especialment les famílies amb infants i les persones amb mobilitat reduïda. 
 
És de destacar que a la secció censal 1002, situada en la part central de Vista Alegre (entre els carrers 
de la Giralda i d’Andalusia), el percentatge d’edificis de 4 plantes o més que no disposen d’ascensor 
assoleix el valor màxim del barri (87,5%). 
 
Taula 1.5. Disponibilitat d’ascensor en els edificis destinats principalment a habitatge de 4 plantes o 

més (Font: IDESCAT, Cens de Població i Habitatges 2001) 

 
Vista Alegre 

(sec. 1001 i 1002) 
Castelldefels Catalunya 

 núm. % núm. % núm. % 
Total edificis de 4 plantes o més 31 100 1.038 100 144.620 100 
Edificis de 4 plantes o més sense ascensor 26 83,87 647 62,33 79.437 54,93
 
Segons el cadastre, en l’àmbit estricte de l’àrea d’atenció especial delimitada en aquest Projecte hi ha 
54 edificis de 4 plantes o més, dels quals 52 no tenen ascensor (és a dir, el 96,3%). 
 
L’Ajuntament de Castelldefels, en col·laboració amb la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, ha realitzat durant el mes de març de 2010 un estudi amb l’objectiu de 
determinar el nombre d'edificis de Vista Alegre de 4 plantes o més en els quals es podria instal·lar un 
ascensor, identificar els principals problemes que tindria aquesta instal·lació i les possibles solucions 
tècniques i determinar el cost d'execució (veure annex 2.2). 
 
L’estudi s’ha centrat en els edificis plurifamiliars de la zona central del barri, entre els carrers d’Agustina 
d’Aragó i de Ramon i Cajal, on es localitza la totalitat dels edificis de 4 plantes o més existents. En 
primer lloc s’ha efectuat un treball de camp sobre una mostra representativa del conjunt d’edificis de 4 
plantes o més. S’han inspeccionat 10 edificis, que representen el 19,2% del total. Es considera que 
aquesta proporció és suficient per a determinar quines tipologies edificatòries són susceptibles 
d’admetre la instal·lació d'ascensor, així com les característiques que hauria de tenir aquesta instal·lació 
i la repercussió del cost per als propietaris. Posteriorment s’han extrapolat els resultats obtinguts per a 
la resta d’edificis de 4 plantes o més. 
 
El conjunt de la mostra té un 70% d'edificis adossats i un 30% d'edificis aïllats. L'alçada mitjana 
d’aquests edificis és de 4,1 plantes i la seva antiguitat mitjana de 39 anys. El nombre mig de registres 
cadastrals per edifici és de 7. Quatre edificis tenen totes les plantes construïdes sobre la cota de carrer i 
els altres 6 tenen una planta per sota rasant, fet que limita les possibilitats d’instal·lació d’ascensor. 
 
 
 

 
 
L’estudi conclou que només el 50% dels edificis inspeccionats permeten la instal·lació d’aparell 
elevador, segons es mostra en el plànol que es presenta a continuació. 

 
L’estudi també estableix que la solució adoptada per a la instal·lació d’un aparell elevador hauria de ser, 
en la majoria dels casos, la d’ascensor amb estructura metàl·lica i tancament exterior de xapa 
perforada, ja que ocupa menys espai i facilita el compliment dels requeriments establerts pel que fa a 
ventilació i il·luminació de les estances interiors dels habitatges. Quan és possible introduir l'ascensor en 
el buit de l'escala, també es preveu el tancament de l’ascensor amb xapa metàl·lica, ja que la majoria 
de buits són de dimensions reduïdes i les escales normalment compleixen estrictament el mínim de 80 
cm. d’amplada. 
 
Les solucions tècniques que es consideren factibles per a la instal·lació d’ascensor en els edificis de 4 
plantes o més del barri de Vista Alegre són les següents: 
 
• Tipologia A: ascensor pel forat de l'escala, sempre que l’espai ho faci possible. 
• Tipologia B: ascensor per façana exterior; aquesta solució s'aplicaria en els edificis aïllats on el replà 

del nucli de l'escala (ja sigui d’un o dos trams) estès en contacte directe amb una de les façanes i es 
comptés amb l'espai suficient per ubicar-hi l'ascensor. 

 
A causa de la tipologia dels edificis analitzats (cap d’ells es troba entre mitgeres), molts pocs compten 
amb celobert, cosa que fa que la mostra no reculli cap solució amb l'ascensor situat en aquest espai. 
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Propostes d’instal·lació d’ascensor: tipologia A (esquerra) i tipologia B (dreta) 

Edificis del c. Mansió 30 (esquerra) i c. Mesquita de Còrdova 9 (dreta, 
amb possibilitat d’instal·lació d’ascensor pel buit de l’escala 

 

Edificis del c. Cervantes 50 (esquerra) i ptge. del Lliri 15, 

amb possibilitat d’instal·lació d’ascensor per façana exterior 
Edificis del c. Agustina d’Aragó 115 (esquerra superior), Cervantes 41 (dreta superior), 

Cervantes 61 (esquerra inferior) i Mesquita de Còrdova 26, sense possibilitat d’instal·lació d’ascensor 
 
La necessitat d’instal·lació d’ascensors en els edificis existents a Vista Alegre entra sovint en conflicte 
amb diferents aspectes de la normativa vigent. Per aquesta raó, es creu convenient introduir una norma 
que possibiliti l’atorgament de llicències per a la instal·lació d’ascensors en edificis que no en tenen, així 
com el mecanisme necessari per a garantir que aquesta millora no comporti la vulneració dels 
paràmetres normatius que siguin d’aplicació. Addicionalment, és d’esmentar que la instal·lació 
d’ascensors només és possible, en alguns casos, ocupant una part de l’espai públic. En conseqüència, 
en aquests casos cal plantejar la possibilitat d’autoritzar una ocupació privativa del domini públic 
municipal. 
 
L'accessibilitat als edificis del barri també està condicionada per la topografia de la zona. El límit sud de 
Vista Alegre es troba a una cota altimètrica de 19 m. Mentre que el límit nord arriba als 71 m. Aquest 
desnivell de 52 m. en els 378 m. d’amplada del barri té com a resultat un pendent mig del 13%. Si 
aquest pendent es relaciona amb la fondària mitjana de les parcel·les (aproximadament 20-25 m.), la 
diferència de cota que és necessari salvar en cada parcel·la és d’uns 2,5-3,5 m. 
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Aquestes característiques topogràfiques han tingut conseqüències en la forma com s’han implantat els 
edificis en cada parcel·la. Així la intersecció de la secció constructiva amb el pendent ha donat com a 
resultat tres tipologies bàsiques, depenent de si la parcel·la es troba sobre la vorera sud o sobre la 
vorera nord del carrer. Quan la parcel·la es troba al sud l’accés es fa normalment a nivell de la rasant 
del vial, amb la variant de tenir una escala d’unió entre el carrer i el primer pis habitable si els baixos 
són comercials. Quan la parcel·la es troba al nord, l'edifici aprofita de la zona enjardinada de separació 
del vial per fer de la planta sota rasant un pis habitable que gaudeix de ventilació a la banda de carrer i 
a la façana posterior. En aquest cas l’accés es fa habitualment a peu pla per una fictícia planta baixa. 
 
Aquestes variacions tipològiques tenen efectes en el problema d’accessibilitat i en la instal·lació 
d’aparells elevadors, atès que un edifici de quatre plantes sovint és considerat únicament com de tres 
plantes, com a conseqüència de tenir l’accés per una de les plantes superiors, habitualment la planta 
segona real o planta baixa normalitzada. En els següents esquemes es representen les tres variacions 
tipològiques més usuals en els edificis del barri de Vista Alegre. 
 
 

  2  
  1  
accés  PB  
  -1  

 

  3  
  2  
  1  
accés  PB  

 

  3  
  2  
  1  
accés  PB comerç  

 

Edifici amb plantes 
sota rasant 

Edifici amb PB 
a nivell de rasant 

Edifici amb PB a nivell de 
rasant i accés per planta 1 

 

Edifici del carrer Mansió 30, amb planta sota la rasant del carrer 
 
El creixement en alçada que s’ha donat en molts dels edificis del barri, que es van construir inicialment 
com habitatges unifamiliars de planta baixa i amb el temps han incorporant ampliacions d’un o més 
pisos, ha provocat que alguns edificis presentin escales que ocupen una part de la distància de 
separació a vial obligatòria o els accessos laterals que es van dissenyar inicialment. En d’altres edificis hi 
ha trams d’escala que salven el desnivell existent entre la cota del carrer i l’entrada a l’edifici. Tot plegat 
fa que Vista Alegre presenti multitud de solucions improvisades destinades a densificar un barri poc 
pensat per acollir tipologies d’edificis amb alçades superiors a la planta baixa i pis. 

Els exemples següents mostren alguns edificis que caracteritzen la transformació tipològica esmentada, 
d’una planta baixa inicial fins arribar a la remunta de dues plantes o més, amb solucions forçades 
d’escala lateral, escanyats passadissos, barreres arquitectòniques als accessos, etc. 
 

 
Els problemes d’accessibilitat detectats en els edificis residencials de Vista Alegre també es posen de 
manifest en observar que el 95,5% dels edificis no són accessibles (segons el Cens del 2001 un edifici 
és accessible quan una persona en cadira de rodes pot accedir des del carrer fins a dins de cada un dels 
habitatges sense l’ajuda d’una altra persona). Aquesta elevada proporció supera en quasi 19 punts la 
mitjana de Castelldefels (76,8%) i en més de 15 punts la de Catalunya (80,2%). 
 
Taula 1.6. Accessibilitat dels edificis residencial (Font: INE, Cens de Població i Habitatges 2001) 

 Total edificis edificis accessibles edificis NO accessibles
 núm. núm. % núm. % 
Vista Alegre (sec. 1001 i 1002) 353 16 4,53 337 95,47 
Castelldefels 6.203 1.439 23,20 4.764 76,80 
Catalunya 1.063.896 210.498 19,79 853.398 80,21 
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Valor cadastral. 
 
El barri de Vista Alegre té un valor cadastral mig (comptabilitzant la totalitat de registres del cadastre) 
de 70.402 € per finca, que representa el 66,3% de la mitjana que correspon al conjunt de Castelldefels 
(106.144 € per finca cadastral). Si es consideren únicament les finques residencials el diferencial entre 
el barri i el municipi augmenta fins a quasi 40 punts percentuals (el valor mig cadastral dels habitatges 
de Vista Alegre es correspon amb el 60,4% del valor mig dels habitatges del municipi). Aquest fet és 
conseqüència de la baixa qualitat constructiva i habitacional general d’aquest àmbit en comparació amb 
el seu entorn. 
 
Taula 1.7. Valor cadastral mig (Font: Ajuntament, cadastre) 

 Vista Alegre Castelldefels 

 
núm. 

registres 
€ per 

registre 
% 

núm. 
registres 

€ per 
registre 

% 

Valor cadastral mig habitatges 1.027 79.176 60,39 25.814 131.114 100,0 
Valor cadastral mig total registres 1.265 70.402 66,33 39.820 106.144 100,0 
 
El conjunt de característiques de les edificacions de tipus residencial existents a Vista Alegre es veu 
agreujat pel dèficit en matèria de seguretat i de protecció contra incendis en els edificis. En resum, es 
pot afirmar que la majoria d’habitatges del barri es caracteritza per uns nivells d’habitabilitat i de 
seguretat significativament més baixos que al conjunt de Castelldefels i de Catalunya, així com per una 
falta d’adequació a les necessitats actuals de la població. Aquesta situació és producte de 
l’obsolescència i la manca de manteniment de gran part del parc immobiliari del barri i reflecteix l’actual 
procés de degradació progressiva de l’edificació que pateix l’àrea. 
 
L’habitatge és doncs un greu problema a Vista Alegre i la preservació de les edificacions requereix de 
mesures urgents. La rehabilitació de les finques ha de suposar la possibilitat de garantir les seves 
condicions d’habitabilitat i, per tant, que els habitatges puguin ser ocupats per veïns i veïnes i no que, 
donada la seva precarietat i les seves mancances d’accessibilitat o d’habitabilitat, s’acabin convertint en 
pisos sobreocupats, espais buits o magatzems. D’aquesta manera, aquest Projecte d’Intervenció 
Integral vol que Vista Alegre pugui seguir sent un barri per als seus residents, permetent que tota la 
població i especialment les persones grans, que són un alt percentatge de la població, puguin veure 
garantida la seva qualitat de vida dins d’una residència digna.  
 
 
 
Tipus d’habitatges i règim de propietat. 
 
Una característica diferencial de Vista Alegre en relació amb el parc residencial és l’elevada proporció 
d’habitatges principals convencionals (primeres residències), que suposen el 86,9% del parc total 
segons el Cens de 2001, quan a Castelldefels representen el 64,1%, és dir quasi 23 punts menys. Per 
contra, els habitatges secundaris tenen una incidència molt baixa al barri (1,4% del parc total), al 
contrari del que succeeix al conjunt del municipi (21,8%). Els habitatges buits representen un 
percentatge similar tant a Vista Alegre com al municipi (11,1% i 11,5% respectivament), amb una 
incidència inferior a la que es dóna a Catalunya (13,7%).  
 
 

 

Taula 1.8. Tipus d’habitatge familiar (Font: INE, Cens de Població i Habitatges 2001) 

 
Habitatges 
familiars 

Habitatges 
principals 

Habitatges 
secundaris 

Habitatges 
buits 

Altres tipus 
d’habitatge 

 núm. núm. % núm. % núm. % núm. % 
Vista Alegre (sec. 
1001 i 1002) 

887 771 86,92 12 1,35 98 11,05 6 0,68 

Castelldefels 25.891 16.585 64,06 5.648 21,81 2.966 11,46 692 2,67 
Catalunya 3.314.155 2.315.774 69,88 514.943 15,54 452.921 13,67 30.517 0,92 
 
Els edificis residencials de Vista Alegre són majoritàriament propietat d’una persona (75,1% del nombre 
total d’edificis), fet que és conseqüència de l’elevada presència d’edificis unifamiliars o de propietat 
vertical. De tota manera, aquest percentatge és lleugerament inferior al que es dóna a Castelldefels 
(76,5%) i molt inferior al de Catalunya (87%). Per contra, la incidència de la propietat horitzontal és 
més elevada al barri, ja que el 24,9% dels edificis residencials són propietat de la comunitat, una 
proporció que supera en quasi 2 punts la que correspon a Castelldefels (23,1%) i en més de 12 punts la 
de Catalunya (12,7%). Amb relació al tipus de propietari, també és d’esmentar que, segons el Cens de 
2001, a Vista Alegre no hi ha cap edifici propietat d’una societat o un organisme públic. 
 
Taula 1.9. Tipus de propietari dels edificis destinats principalment a habitatge (Font: INE, Cens de 

Població i Habitatges 2001) 

 
Total 

edificis 
propietat d’una 

persona 
propietat de la 

comunitat 

propietat d’una 
societat o 

organisme públic 
 núm. núm. % núm. % núm. % 
Vista Alegre (sec. 1001 i 1002) 353 265 75,07 88 24,93 0 0,00 
Castelldefels 6.203 4.744 76,48 1.434 23,12 25 0,40 
Catalunya 1.063.896 925.944 87,03 135.416 12,73 2.536 0,24 
 
El règim de tinença majoritari al barri és la propietat (que agrupa el 80,2% dels habitatges principals 
existents l’any 2001), mentre que el lloguer (13,4%) presenta una incidència significativament inferior 
de la que es dóna al conjunt del municipi (15,9%) i de Catalunya (16,6%). 
 
Taula 1.10. Règim de tinença dels habitatges principals convencionals (Font: INE, Cens de Població i 

Habitatges 2001) 

 
Total 

habitatges
En propietat En lloguer 

Cedit gratuït o 
a baix preu 

Altres formes 

 núm. núm. % núm. % núm. % núm. % 
Vista Alegre (sec. 
1001 i 1002) 

771 625 81,06 103 13,36 12 1,56 31 4,02

Castelldefels 16.585 13.308 80,24 2.638 15,91 213 1,28 426 2,57
Catalunya 2.315.774 1.830.721 79,05 384.423 16,60 37.343 1,61 63.287 2,73
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2.2.- Descripció de la Població. 
 
El barri de Vista Alegre té una població de 3.280 habitants segons el Padró municipal a data de 1 de 
gener de 2009, que representen el 5,28% dels 62.079 habitants empadronats a Castelldefels en la 
mateixa data. La població del barri es distribueix en 1.019 residents a la secció censal 1001 (100,7% de 
les persones empadronades en aquesta secció segons l’INE), 1.479 residents a la secció 1002 (68,1% 
dels empadronats a la secció), 708 a la secció 1003 (23,2% de la població de la secció) i 74 a la secció 
3003 (2,5% de la població de la secció) 
 
En l’anàlisi que s’efectua en aquest capítol s’utilitzen dades procedents tant del Padró facilitat per 
l’Ajuntament (referides estrictament a l’àmbit del barri de Vista Alegre delimitat en aquest Projecte), 
com del Padró aprovat per l’INE (que es refereixen a la totalitat de les seccions 1001 i 1002, com 
s’exposa en el capítol 1.2 d’aquest Projecte). Cal tenir en compte doncs que les dades procedents 
d’aquestes dues fonts d’informació presenten diferències ja que es refereixen a àmbits diferents. 
 
 
Evolució de la població. 
 
En els darrers 5 anys (2004-2009) Vista Alegre ha patit un estancament demogràfic, augmentant només 
en un 0,77% la seva població inicial (des dels 3.255 habitants de l’any 2004 als 3.280 habitants del 
2009 segons el Padró de l’Ajuntament). Aquest estancament ha coincidit en el temps amb un fort 
increment de la població resident al conjunt de Castelldefels, on s’ha produït un increment del 15,15% 
en el mateix període (segons el Padró de l’Ajuntament), una taxa que supera de llarg la mitjana de 
creixement de Catalunya (9,72%). Es dóna per tant un diferencial de més de 14 punts percentuals 
entre el comportament demogràfic del barri i el del conjunt del municipi. 
 
És d’esmentar, però, que si es consideren les dades de població de l’INE referides a la totalitat de les 
seccions censals 1001 i 1002, la població del barri hauria crescut en un 15,45% en el període 2004-
2009. Això és provocat per l’intens creixement demogràfic que s’ha donat en els darrers anys en la zona 
de recent desenvolupament situada dins de la secció 1002 però fora de l’àrea d’atenció especial 
delimitada en aquest Projecte (entre el carrer de Ramon i Cajal, carrer de Mansió, pl. de l’Amistat, 
carrer d’Agustina d’Aragó i passeig de Lormont). Mentre que l’any 2004 el 93% de les persones 
empadronades en aquesta secció el localitzaven al barri de Vista Alegre, aquesta proporció s’ha reduït al 
68,1% l’any 2009. 
 
El fort augment de la població que s’ha donat darrerament en els sectors propers al barri també es fa 
palès en observar l’evolució demogràfica de la secció 1003, que ha vist créixer en un 46,13% el seu 
nombre d’habitants en el període 2004-2009 gràcies als nous desenvolupaments residencials situats a 
l’est de la ronda d’Otero Pedrayo. El mateix ha succeït amb els blocs d’habitatges situats a la vorera sud 
del carrer d’Agustina d’Aragó, entre el carrer de Lola Anglada i el carrer del Doctor Marañón. 
 
Aquestes consideracions justifiquen el fet que per al càlcul de l’indicador “Variació de la població en el 
període 2004-2009” i la seva comparació amb el creixement del municipi en el mateix període s’hagin 
tingut en compte les dades procedents del padró de l’Ajuntament en comptes de les dades de l’INE per 
a les seccions censals 1001 i 1002. 
 
 

 
 
Taula 2.1. Variació de la població en el període 2004-2009 (Font: Padró de l’Ajuntament i Padró de 

l’INE a 1 de gener de cada any) 

 Vista Alegre Castelldefels Catalunya 

 
Ajuntament 
(àmbit barri) 

INE 
(secc. 1001 i 1002) 

INE INE 

població 2004 3.255 2.758 53.964 6.813.319 

població 2009 3.280 3.184 62.080 7.475.420 

Variació relativa 04-09 +0,77% +15,45% +15,03% +9,72% 

 
Vista Alegre apareix doncs com un sector aïllat, en el qual la població es manté estancada, envoltat de 
nous sectors d’intens desenvolupament residencial. Les diferències que es donen entre aquests nous 
sectors i el barri, tant a nivell de qualitat dels habitatges i de la urbanització com de les característiques 
de la població resident, fan molt urgent una intervenció integral com la que es proposa en aquest 
Projecte, una intervenció de regeneració que afavoreixi la connexió de Vista Alegre, en el sentit ampli i 
integrador del terme, amb el conjunt del municipi, i que reverteixi la percepció d’una certa marginalitat 
que es detecta entre els seus veïns. 
 
 
Densitat de població. 
 
Vista Alegre concentra, a 1 de gener de 2009, el 5,28% de la població total del municipi i el 3,98% del 
parc municipal d’habitatges, mentre que la seva superfície representa només el 2,48% del sòl ocupat 
residencial de Castelldefels. Això provoca que la densitat de l’àrea delimitada sigui aproximadament el 
doble de la que correspon al municipi, tant si es té en compte la densitat en habitants per hectàrea 
(225 habitants/ha a Vista Alegre per 106 a Castelldefels) com en habitatges per hectàrea (70 al barri 
per 44 al municipi). 
 
Aquestes dades indiquen també que al barri de Vista Alegre es dóna una major ocupació dels 
habitatges, ja que el nombre mig de persones residents per habitatge és de 3,19 mentre que al conjunt 
del municipi és de 2,40. 
 
Taula 2.2. Densitat de població (Font habitants: Padró a 1 de gener de 2009; Font habitatges: 

Cadastre; Font superfície: àmbit d’intervenció per a Vista Alegre i AMB, sòl ocupat 
residencial any 2006 per al municipi) 

 Habitants 
(1 gener 2009) Habitatges Superfície 

(ha) 
Densitat 

(habitants/ha) 
Densitat 

(habitatges/ha)

Vista Alegre 3.280 1.027 14,57 225,12 70,48 

Castelldefels 62.080 25.814 586,7 105,81 44,00 
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Estructura per edats i gèneres. 
 
Quant a l’estructura per edats, s’aprecia un pes relatiu molt elevat de la població major de 64 anys, que 
suposa el 16,7% de la població total del barri a data d’1 de gener de 2009. Aquest percentatge supera 
en quasi 6 punts percentuals el pes d’aquest col·lectiu en el conjunt del municipi (10,9%) i en 0,4 punts 
a la mitjana de Catalunya (16,3%). 
 
Aquestes dades posen de manifest que la població de Vista Alegre està força més envellida que la del 
conjunt de Castelldefels i la de Catalunya. Mentre que la població del barri suposa el 5,3% de la 
població total del municipi, el 8,1% dels habitants majors de 64 anys de Castelldefels viuen a Vista 
Alegre. 
 
La població de 45 a 64 anys resident a Vista Alegre suposa el 21,8% de la població total del barri, un 
pes relatiu força inferior al del conjunt de Castelldefels (23,7%) i de Catalunya (24,3%). 
 
Els residents de 30 a 44 anys de Vista Alegre representen el 27,2% de la població total del barri, una 
proporció també força inferior a la que es dóna a Castelldefels (30,5%), però superior a la de Catalunya 
(26,4%). En aquest grup d’edat comença a detectar-se la influència que té l’elevat percentatge de 
població immigrant que resideix al barri sobre l’estructura per edats de la població, ja que aquest 
col·lectiu és majoritàriament d’edat laboral, seguint els paràmetres típics de la immigració. Les persones 
que emigren a un altre país ho fan principalment per raons de treball i tenen majoritàriament, en un 
primer moment, de 15 a 45 anys (posteriorment la piràmide d’edats tendeix a reequilibrar-se 
parcialment gràcies als processos de reagrupament familiar). Així, entre la població autòctona del barri 
els habitants de 30 a 44 anys suposen menys del 25%, mentre que entre els estrangers aquesta 
proporció augmenta fins a més del 35%. 
 
El mateix succeeix amb els joves de 15 a 29 anys, que tenen un pes relatiu lleugerament superior al 
barri (representen el 19,2% de la població total) en comparació amb el conjunt del municipi (18%) i de 
Catalunya (18,1%). La població autòctona d’aquest tram d’edat representa poc més del 16% del 
col·lectiu de nacionalitat espanyola de Vista Alegre, mentre que els joves estrangers suposen quasi el 
30% del total de població nouvinguda. 
 
La població infantil (de 0 a 14 anys) representa el 15,2% de la població total del barri, un percentatge 
que se situa entre el que correspon al conjunt de Castelldefels (17%%) i el de Catalunya (15%). Com 
en els casos anteriors, en aquest grup es donen també diferències significatives segons la nacionalitat 
dels habitants, ja que la població autòctona infantil suposa menys del 15% del total de població 
espanyola, mentre que la població estrangera infantil representa quasi el 18% del col·lectiu d’habitants 
de nacionalitat estrangera. Aquest fet és conseqüència dels processos de reagrupament de persones 
immigrades. 
 
D’aquestes dades es pot concloure que la població autòctona menor de 44 anys (especialment les 
parelles joves amb fills) està marxant del barri en una proporció força elevada per a instal·lar-se en 
zones més adequades a les seves necessitats (altres barris de Castelldefels o de municipis veïns). 
Aquesta població que marxa és substituïda per immigrants estrangers en edat laboral que, gràcies als 
processos de reagrupament familiar, porten els seus fills menors d’edat al barri. De fet, mentre que la 
població estrangera representa el 20,4% de la població total resident a Vista Alegre, en els trams de 
menor edat aquesta proporció augmenta significativament (els estrangers suposen quasi el 25% de la 

 
 
població de 0 a 14 anys, més del 31% del grup de 15 a 29 anys i el 28% del grup de 30 a 44 anys). 
Aquesta tendència pot repercutir negativament en la situació de molta gent gran (que continua residint 
al barri de forma majoritària), ja que aquest col·lectiu veu com s’allunya la seva xarxa social més 
propera, formada pels seus fills i familiars, de la qual depèn en gran mesura. És de preveure que 
aquesta tendència actual continuï a mig termini, afavorida pels reagrupaments familiars encara no 
assolits. 
 
La intensa arribada d’immigrants pot propiciar a més, per les condicions legals, econòmiques i socials 
d’aquests col·lectius, que en força habitatges hi convisqui un nombre de persones sovint superior a la 
seva capacitat. Aquestes situacions provoquen un augment de la densitat poblacional, una tendència a 
la congestió i la degradació del parc immobiliari. 
 
És necessari tenir en compte, en interpretar les dades disponibles, que es desconeix quin és el nombre 
de persones estrangeres en situació legal irregular, especialment de nacionalitats extracomunitàries, 
que viuen a Vista Alegre i que no consten al padró d’habitants. Es pot suposar però que el pes relatiu 
d’aquest col·lectiu és superior al que es reflecteix en les dades analitzades. 
 
Taula 2.3. Població per grups d’edat (Font: Padró de l’Ajuntament per a Vista Alegre i Padró de l’INE 

per al municipi i Catalunya a 1 de gener de 2009) 

 
Vista Alegre 
(àmbit barri) 

Castelldefels Catalunya 

 núm. % núm. % núm. % 
0 a 14 anys 497 15,15% 10.537 16,97% 1.119.851 14,98% 
15 a 29 anys 628 19,15% 11.166 17,99% 1.350.499 18,07% 
30 a 44 anys 892 27,20% 18.944 30,52% 1.974.198 26,41% 
45 a 64 anys 716 21,83% 14.700 23,68% 1.813.353 24,26% 
més de 64 anys 547 16,68% 6.733 10,85% 1.217.519 16,28% 

població total 3.280 100% 62.080 100% 7.475.420 100% 

 
Pel que fa a la distribució per gèneres, el barri de Vista Alegre destaca per l’elevada proporció de 
població masculina, ja que els homes suposen més del 51% de la població total, una proporció que se 
situa per sobre de la que es dóna al municipi (50,1%) i superior en quasi 2 punts a la de Catalunya 
(49,7%). Això és provocat especialment per la distribució entre gèneres de la població nouvinguda de 
nacionalitat estrangera, ja que la immigració sol ser en els moments inicials predominantment 
masculina, sobretot entre el col·lectiu més nombrós al barri (els marroquins), tot i que posteriorment 
els dos gèneres tendeixen a reequilibrar-se gràcies als processos de reagrupament familiar. Així, mentre 
que els homes representen poc més del 50% del total de població autòctona, en el col·lectiu 
d’estrangers aquest percentatge augmenta fins a quasi el 54%. 
 
És de destacar que la major proporció de població masculina es dóna a Vista Alegre en tots els grups 
d’edat, tret de la població major de 64 anys, col·lectiu en el qual les dones representen més del 55%. 
Les problemàtiques que s’han esmentat doncs en relació a la gent gran afecten especialment el 
col·lectiu femení. 
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Les majors proporcions de població infantil i de gent gran que es donen a Vista Alegre, en comparació 
amb les mitjanes de Catalunya, tenen com a conseqüència que la població dependent del barri (menors 
de 15 anys i majors de 64 anys) representi el 46,69% de la població de 15 a 64 anys, un percentatge 
que supera en més d’un punt el que correspon a Catalunya (45,49%) i en més de 8 punts el del conjunt 
de Castelldefels (38,54%). 
 
Si es consideren les dades de població de l’INE (referides a la totalitat de les seccions censals 1001 i 
1002), la proporció de població dependent seria del 45,12%. Aquesta menor taxa de població 
dependent és provocada per les diferents característiques de la població resident en el nou sector de 
desenvolupament residencial situat dins de la secció 1002, però fora de l’àrea d’atenció especial 
delimitada en aquest Projecte. En aquest nou sector la proporció de població major de 64 anys és molt 
baixa, fet que compensa amb escreix l’elevat percentatge de població infantil. 
 
Taula 2.4. Població dependent (Font: Padró de l’Ajuntament i Padró de l’INE a 1 de gener de 2009) 

 
 
 

Vista Alegre 
Castelldefels 

(INE) 
Catalunya 

(INE) 
  

Ajuntament 
(àmbit barri) 

INE (secc. 
1001 i 1002) 

Població total 
núm. 3.280 3.184 62.080 7.475.420 

% 100% 100% 100% 100% 

Població de 0 a 14 anys 
núm. 497 564 10.537 1.119.851 

% 15,15% 17,71% 16,97% 14,98% 

Població de 15 a 64 anys 
núm. 2.236 2.194 44.810 5.138.050 

% 68,17% 68,91% 72,18% 68,73% 

Població de més de 64 anys 
núm. 547 426 6.733 1.217.519 

% 16,68% 13,38% 10,85% 16,29% 

Població dependent núm. 1.044 990 17.270 2.337.370 
% població dependent sobre 
població 15-64 anys 

% 46,69% 45,12% 38,54% 45,49% 

 
 
Nacionalitat dels habitants. 
 
La població estrangera d’origen extracomunitari resident a Vista Alegre (442 habitants) representa el 
13,48% de la població total del barri segons el Padró de l’Ajuntament a 1 de gener de 2009. Aquesta 
proporció supera en quasi 2 punts percentuals els percentatges de població extracomunitària de 
Castelldefels (11,73%) i de Catalunya (11,80%). Tot i que el 6,07% dels habitants d’origen 
extracomunitari que viuen al municipi resideixen a Vista Alegre, quan la població del barri representa 
només el 5,28%% del total de població municipal, val a dir que Vista Alegre no és el principal barri 
d’acollida de població nouvinguda de Castelldefels, ja que hi ha altres zones amb proporcions més 
elevades de població de nacionalitats extracomunitàries. 
 
La concentració de la població extracomunitària és previsiblement superior a la que mostren aquestes 
dades, ja que al barri hi resideix un número indeterminat de persones en situació d’irregularitat i que, 
per tant, no consten al Padró.  

Si es tenen en compte les dades de l’INE referides a les seccions 1001 i 1002, el percentatge de 
població estrangera d’origen extracomunitari resident a Vista Alegre seria de l’11,87%. Aquesta menor 
proporció és provocada, com ja s’ha esmentat anteriorment, per les diferents característiques de la 
població resident en el nou sector de desenvolupament residencial situat dins de la secció 1002, però 
fora de l’àrea d’atenció especial delimitada en aquest Projecte. 
 
Taula 2.5. Població segons tipus de nacionalitat (Font: Padró de l’Ajuntament i Padró de l’INE a 1 de 

gener de 2009) 

 
 
 

Vista Alegre 
Castelldefels 

(INE) 
Catalunya 

(INE) 
  

Ajuntament 
(àmbit barri) 

INE (secc. 
1001 i 1002) 

Població total 
núm. 3.280 3.184 62.080 7.475.420 

% 100% 100% 100% 100% 

Població comunitària 
núm. 2.838 2.806 54.801 6.593.140 

% 86,52% 88,13% 88,27% 88,20% 

Població extracomunitària 
núm. 442 378 7.279 882.280 

% 13,48% 11,87% 11,73% 11,80% 
 
A Vista Alegre hi ha habitants de 34 nacionalitats diferents, de les quals 22 són extracomunitàries. Els 
col·lectius més importants són els marroquins i els romanesos, seguits a força distància dels habitants 
de diferents nacionalitats sud-americanes (principalment uruguaians, argentins, equatorians, brasilers i 
equatorians). És d’esmentar el col·lectiu de romanesos, tot i ser una nacionalitat comunitària, ja que el 
seu pes relatiu a Vista Alegre és significativament major que a Catalunya. En aquest sentit, destaca que 
a Vista Alegre els estrangers comunitaris representen el 6,95% de la població total i es concentren en 
un 58,8% en el col·lectiu de nacionalitat romanesa, mentre que a Catalunya només el 4,11% de la 
població total és estrangera comunitària i els romanesos suposen el 31,46% del total de població de 
nacionalitats de la Unió Europea tret de l’espanyola. 
 
Els habitants de nacionalitat marroquina suposen el 5,98% del total de residents a Vista Alegre, un 
percentatge molt superior a la seva proporció en el conjunt del municipi (1,27%). Representen el 
29,3% de la població estrangera del barri per només el 5,5% a Castelldefels (el 24,9% dels marroquins 
que viuen al municipi resideixen a Vista Alegre, quan aquest barri agrupa només el 5,3% del total de 
població municipal). És de destacar l’elevat percentatge de població infantil que hi ha en aquest 
col·lectiu, fruit dels processos de reagrupament familiar de persones immigrants. També destaca 
l’elevada proporció de gent jove. Així mateix, val a dir que dels habitants de nacionalitat marroquina són 
molt majoritàriament homes. 
 
La població de nacionalitat romanesa suposa el 4,09% del total de residents a Vista Alegre, un 
percentatge també superior a la seva proporció en el conjunt del municipi (2,99%). Els romanesos 
representen el 20% de la població estrangera del barri pel 12,9% al municipi (el 7,2% dels romanesos 
que viuen a Castelldefels resideixen a Vista Alegre). En aquest col·lectiu el percentatge de població 
infantil és inferior a la mitjana del barri i, per tant, és de suposar que s’han donat un menor nombre de 
reagrupaments familiars. Tot i això, la proporció de gent jove és molt elevada, així com la del tram de 
30 a 44 anys. 
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Aquests dos col·lectius agrupen el 49,25% de la població estrangera de Vista Alegre. La major part de 
la resta (33,7% de la població estrangera del barri) pertany a diferents nacionalitats d’Amèrica del Sud i 
Amèrica Central, que agrupen el 6,89% del total de residents a Vista Alegre, un percentatge inferior al 
del conjunt de Castelldefels (8,16%). En aquests col·lectius el percentatge de població infantil és 
semblant a la mitjana del barri, però tant la proporció de gent jove com especialment la del grup de 30 
a 44 anys és força més elevada. Els habitants d’aquestes nacionalitats són majoritàriament dones. 
 
Taula 2.7. Població segons nacionalitats (Font: Font: Padró de l’Ajuntament per a Vista Alegre i Padró 

de l’INE per al municipi a 1 de gener de 2009) 

 
Vista Alegre 
(àmbit barri) 

Castelldefels 

 núm. % núm. % 
Total població de nacionalitat espanyola 2.610 79,57 47.749 76,92 

Romania 134 4,09 1.854 2,99 
altres nacionalitats Unió Europea 94 2,86 5.198 8,37 

Total població d’altres nacionalitats 
comunitàries 

228 6,95 7.052 11,36 

nacionalitats europees no comunitàries 6 0,18 602 0,97 
Marroc 196 5,98 786 1,27 

altres països d’Àfrica 7 0,21 104 0,17 
Uruguai 45 1,37 778 1,25 

Argentina 42 1,28 1.115 1,80 
Brasil 32 0,98 787 1,27 

Equador 24 0,73 309 0,50 
altres països d’Amèrica 83 2,53 2.071 3,34 
països d’Àsia i Oceania 7 0,21 727 1,17 

Total població de nacionalitats 
extracomunitàries 

442 13,48 7.279 11,73 

Total població 3.280 100 62.080 100 
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2.3.-  Descripció de la Situació Econòmica.  
 
El sector serveis és la branca econòmica que genera la major part dels llocs de treball tant a 
Castelldefels com al barri de Vista Alegre. De tota manera, el diferencial que es dóna entre aquests dos 
àmbits territorials és molt significatiu. Mentre que els serveis ocupaven l’any 2001 el 70,1% de la 
població ocupada del conjunt del municipi (un percentatge que supera en més de 8 punts percentuals 
el que es donava a Catalunya), a Vista Alegre treballava en aquest sector el 53,2% de la població 
ocupada (és a dir, quasi 9 punts per sota de la mitjana de Catalunya, que és del 62%). 
 
Per contra, en el sector de la construcció es dóna un nivell d’ocupació molt superior al barri. El 31% de 
la població ocupada de Vista Alegre treballava en aquest sector, un percentatge que supera en uns 20 
punts tant el que correspon a Castelldefels (11,5%) com el Catalunya (10,4%). 
 
La indústria és el segon sector quant a nombre de llocs de treball generats a Castelldefels (17,8% dels 
ocupats treballen en el sector al municipi), però passa a ser el tercer sector al barri de Vista Alegre 
(14,8%), en veure’s superat per la construcció. Val a dir que el nivell d’ocupació de la indústria és molt 
inferior, tant al conjunt del municipi com al barri, que el que es dóna a Catalunya (25,2%). 
 
El sector agrícola té un pes molt marginal pel que fa a la població ocupada. L’any 2001 només l’1% dels 
treballadors ocupats de Vista Alegre treballaven en aquest sector. És d’esmentar però que aquesta 
proporció se situa entre la que correspon al conjunt del municipi (0,6%) i la de Catalunya (2,5%). 
 
Es pot concloure per tant que l’ocupació a Vista Alegre està molt relacionada amb l’evolució del sector 
de la construcció. 
 
Taula 3.1. Població ocupada de 16 anys i més per grans sectors d’activitat (Font: INE, Cens de 

Població i Habitatges 2001) 

 
Vista Alegre 

(secc. 1001 i 1002) 
Castelldefels Catalunya 

 núm. % núm. % núm. % 

Agricultura 10 1,03 138 0,62 69.287 2,46 
Indústria 143 14,79 3.992 17,80 708.921 25,18 
Construcció 300 31,02 2.584 11,52 291.482 10,35 
Serveis 514 53,15 15.711 70,06 1.745.436 62,00 

Població ocupada de 16 anys i 
més 

967 100,00 22.425 100,00 2.815.126 100,00 

 
Segons les dades d’afiliats a la Seguretat Social al tercer trimestre de l’any 2008 (règim general i 
autònoms), les diferències detectades l’any 2001 a Castelldefels entre el nivell d’ocupació dels diferents 
sectors d’activitat s’han accentuat en l’actualitat. Així el sector de serveis ha augmentat fins agrupar el 
80,4% dels afiliats a la Seguretat Social del municipi, la indústria ha reduït el seu pes fins a només el 
6,7% del total d’afiliats, la construcció ha augmentat lleugerament i agrupa l’any 2008 el 12% dels 
afiliats i l’activitat agrària suposa només el 0,9%. És de suposar que aquestes mateixes tendències 
s’han donat també al barri de Vista Alegre, amb el qual el percentatge de població del barri ocupada en 
la construcció pot ser superior al 31% que hi havia l’any 2001. 

 
 
Entre les característiques de la població del barri de Vista Alegre en relació amb el mercat de treball, 
destaca l’elevada taxa d’atur registrada segons el Cens de Població de l’any 2001. Aquesta taxa 
(13,58%) supera en quasi 3 punts percentuals la mitjana de Castelldefels (10,62%) i en quasi 3,5 punts 
la de Catalunya (10,18%). Aquest és un dels principals factors que posen en perill el nivell de 
convivència i la qualitat de vida dels habitants del barri. 
 
Taula 3.2. Taxa d’atur de l’any 2001 (Font: INE, Cens de Població i Habitatges 2001) 

 
Vista Alegre 

(secc. 1001 i 1002) 
Castelldefels Catalunya 

Nombre de persones actives (16 anys i més) 1.119 25.090 3.134.061 
Nombre de persones aturades 152 2.665 318.935 

Taxa d’atur 13,58% 10,62% 10,18% 
 
Si es consideren les dades d’atur registrat al mes de febrer de 2009 (veure taula 3.3), s’aprecia que 
mentre que l’atur ha augmentat a Catalunya respecte a l’any 2001 fins a assolir el 12,44% de la 
població activa, a Castelldefels (no es disposa de dades desagregades a nivell de seccions censals) ha 
disminuït i és actualment del 9,63%. Aquest fet és conseqüència del fort creixement econòmic que s’ha 
donat en el període 2001-2007 a Castelldefels, quan l’activitat i l’ocupació van augmentar 
considerablement (el nombre d’empreses va créixer un 30,5% i els llocs de treball un 33,9%). Malgrat 
això, les condicions específiques del barri de Vista Alegre, tant pel que fa a les característiques de la 
seva població com les dels llocs de treball en els quals s’ocupa la població activa, fan pensar que la taxa 
d’atur pot haver-se incrementat significativament al barri respecte a l’any 2001. 
 
Durant l’any 2008 l’evolució de l’ocupació a Castelldefels ha estat negativa, amb un decreixement del 
2,4% en el nombre de llocs de treball. Aquest decreixement ha estat de major magnitud que 
l’experimentat en el conjunt de la zona del Delta del Llobregat i de Catalunya. La destrucció d’ocupació 
a nivell municipal, tot i que s’ha donat en tots els sectors econòmics, respon sobretot a la pèrdua de 
llocs de treball en la construcció i segueix la tònica que ha caracteritzat el context català en el seu 
conjunt (a Catalunya la pèrdua de llocs de treball ha estat de l’1,9% durant l’any 2008). Així mateix, val 
a dir que durant l’any 2007 ja es va registrar un lleu decreixement en el nombre d’empreses, que s’ha 
vist accentuat al llarg del 2008, quan la disminució ha estat del 3,7%.  
 
Aquesta dinàmica recent s’ha reflectit en els nivells d’atur de la població, que al llarg del període 2001-
2007 s’havien mogut al voltant de les 1.900 persones aturades en el conjunt del municipi i que, en el 
darrer trimestre del 2008, ja havien assolit la xifra de 2.400 persones, amb la qual cosa la incidència de 
l’atur entre la població en edat de treballar havia superat el 5%. Posteriorment l’increment de l’atur 
encara s’ha accelerat més i al mes de febrer del 2009 la població aturada de Castelldefels supera les 
3.300 persones. 
 
Durant el període de febrer de 2008 a febrer de 2009 l’atur s’ha incrementat en major proporció a 
Castelldefels (augment anual del 74,34%) que a Catalunya (64,82%). El sector econòmic que més s’ha 
vist afectat per aquest increment de l’atur ha estat la construcció (veure taula 3.4), amb una variació 
interanual del 128,10% al municipi i del 128,32% a Catalunya. Si es té en compte que el percentatge 
de població ocupada que treballa en aquest sector és molt més elevat a Vista Alegre que al conjunt del 
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municipi i a Catalunya, i que totes les previsions econòmiques coincideixen en que l’evolució de la 
construcció ha estat negativa durant l’any 2009, el risc que l’atur hagi augmentat de forma accelerada 
al barri és molt elevat. 
 
Addicionalment, és d’esmentar que en el sector de serveis l’augment de l’atur al llarg de l’any 2008 ha 
estat força més elevat a Castelldefels que a Catalunya (variacions interanuals del 68,39% per 56,54% 
respectivament). En ser aquest sector el que genera un major nombre de llocs de treball a Vista Alegre 
i tenint en compte que, com es veurà més endavant, el barri està patint un accelerat procés de 
tancament d’establiments comercials, és previsible que l’augment de l’atur en aquest sector sigui més 
intens al barri que al conjunt del municipi i a Catalunya. 
 
Entre els aturats que cerquen la primera ocupació també s’ha produït una variació de l’atur durant l’any 
2008 molt superior a Castelldefels (variació interanual del 98,46%) que a Catalunya (62,25%). En ser la 
proporció de població jove de Vista Alegre (el 19,2% de la població té de 15 a 29 anys) major que la 
del conjunt del municipi (18%), i tenint en compte que el col·lectiu de joves és el principal afectat per 
l’atur entre les persones que cerquen la primera ocupació, la hipòtesi d’un major increment de l’atur al 
barri es fa més consistent. 
 
Una altra dada que recolza aquesta hipòtesi és que al llarg de l’any 2008 s’ha donat un major increment 
de l’atur entre els homes, amb un 93,88% més d’aturats, que entre les dones, amb una variació del 
57,52% (veure taula 3.3), i justament el barri de Vista Alegre destaca per l’elevada proporció de 
població masculina (els homes suposen més del 51% de la població total). Aquesta tendència de major 
afectació de les situacions d’atur entre la població masculina pot mantenir-se i fins i tot accentuar-se a 
curt termini, ja que els treballadors del sector de la construcció, que com s’ha vist és el principal sector 
afectat, són molt majoritàriament homes. També és de destacar el risc que l’actual crisi econòmica 
afecti especialment el col·lectiu d’immigrants estrangers, que treballen molt majoritàriament en el 
sector de la construcció. 
 
De tota manera, és de destacar que la problemàtica de l’atur és major entre les dones tant a 
Castelldefels com a Catalunya. La taxa d’atur que correspon al col·lectiu femení del municipi (10,55%) 
supera en 1,66 punts la dels homes (8,89%). Aquest diferencial és superior al que es dóna a Catalunya, 
on la taxa d’atur femenina supera en 1,42 punts la taxa masculina. 
 
Taula 3.3. Taxa d’atur al febrer de 2009 per gènere (Font: programa HERMES de la Diputació de 

Barcelona per a Castelldefels, i Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya per a 
Catalunya) 

 Castelldefels Catalunya (1) 
 Total homes dones Total homes dones 

Total aturats febrer 2009 3.323 1.710 1.613 479.487 253.934 225.553 
Variació interanual (%) 74,34% 93,88% 57,52% 64,82% 94,51% 40,65 
Taxa d’atur (%) 9,63% 8,89% 10,55% 12,44% 11,81% 13,23%
(1) La taxa d’atur per a Catalunya, que no consta en les dades del l’Observatori del Treball, s’ha calculat a partir 

del nombre d’aturats existents al febrer de 2009 sobre el total de població activa existent segons l’Enquesta de 
Població Activa del 4t trimestre de 2008 (Font: IDESCAT) 

 

Taula 3.4. Nombre d’aturats al febrer de 2009 i variació interanual per sectors d’activitat (Font: 
programa HERMES de la Diputació de Barcelona per a Castelldefels, i Observatori del Treball 
de la Generalitat de Catalunya per a Catalunya) 

  
Agricul- 

tura 
Indús- 

tria 
Construc- 

ció 
Serveis 

Sense ocupació 
anterior 

Total 

Castelldefels 

aturats febrer 
2009 

16 414 479 2.285 129 3.323 

variació 
interanual (%)

45,45% 57,41% 128,10% 68,39% 98,46% 74,34% 

Catalunya 

aturats febrer 
2009 

7.710 97.575 72.223 281.313 20.666 479.487 

variació 
interanual (%)

60,26% 57,32% 128,32% 56,54% 62,25% 64,82% 

 
En analitzar la incidència de l’atur per grups d’edat (veure taula 3.5), s’aprecia que el principal col·lectiu 
afectat al municipi són les persones majors de 44 anys (amb una taxa d’atur del 10,69%, quan a nivell 
de tota la població l’atur es redueix al 9,63%), a diferència del que succeeix a Catalunya on són els 
joves menors de 25 anys els principals afectats. De tota manera, durant l’any 2008 l’increment de l’atur 
ha afectat especialment la població jove i d’una forma molt més intensa a Castelldefels (augment de 
l’atur del 110,13% en la població menor de 25 anys) que a Catalunya (augment del 81,07%). Si es té 
en compte que l’11,8% de la població de Vista Alegre té de 15 a 24 anys (quan al conjunt del municipi i 
a Catalunya aquest percentatge es redueix al 10,2%), es recolza encara més la hipòtesi que l’actual 
taxa d’atur al barri pot ser força superior a les de Castelldefels i Catalunya. 
 
Taula 3.5. Taxa d’atur al febrer de 2009 per grups d’edat (Font: programa HERMES de la Diputació de 

Barcelona per a Castelldefels, i Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya per a 
Catalunya) 

 Castelldefels Catalunya (1) 

 menors 25 
anys 

25 a 44 
anys 

majors 44 
anys 

menors 25 
anys 

25 a 44 
anys 

majors 44 
anys 

Total aturats febrer 2009 332 1.898 1.093 52.792 261.323 165.372 
Variació interanual (%) 110,13% 77,88% 60,50% 81,07% 63,01% 
Taxa d’atur (%) 10,18% 9,02% 10,69% 13,47% 12,16% 12,59%
(1) La taxa d’atur per a Catalunya, que no consta en les dades del l’Observatori del Treball, s’ha calculat a partir 

del nombre d’aturats existents al febrer de 2009 sobre el total de població activa existent segons l’Enquesta de 
Població Activa del 4t trimestre de 2008 (Font: IDESCAT) 

 
A la problemàtica provocada per l’atur s’afegeix el baix nivell de qualificació professional de bona part 
dels llocs de treball de la població ocupada del barri (veure taula 3.6). 
 
Els treballadors no qualificats són el col·lectiu més nombrós a Vista Alegre i representen el 26,78% de 
la població ocupada major de 15 anys. Aquesta proporció supera en més de 17 punts percentuals la 
que es dóna a Castelldefels (9,32%) i a Catalunya (9,53%). El segon tipus de professió per nombre de 
persones ocupades del barri és el dels treballadors qualificats de la indústria, la construcció i la mineria i 
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artesans. Aquest col·lectiu suposa el 24% dels llocs de treball a Vista Alegre, un percentatge que se 
situa quasi 10 punts per sobre del que correspon a Castelldefels (14,13%) i quasi 7 punts per sobre del 
de Catalunya (17,14%). En tercer lloc apareixen els treballadors de serveis (de restauració, personals i 
de protecció) i venedors de comerç, que agrupen el 20,58% dels treballadors del barri (15,55% a 
Castelldefels i 14,61% a Catalunya). També són de destacar els operaris d’instal·lacions i maquinària i 
muntadors, que representen el 10,55% de la població ocupada de Vista Alegre. Aquesta proporció, tot i 
que se situa per sota de la que es dóna a Catalunya (12,50%), supera en més de 2 punts la que 
correspon a Castelldefels (8,10%). 
 
Si es considera l’evolució de l’atur durant l’any 2008 segons el tipus de professió (veure taula 3.7), es 
pot observar que els col·lectius amb major increment de l’atur a Castelldefels són precisament els que 
tenen una major presència a Vista Alegre. Així, la variació interanual de l’atur al mes de febrer de 2009 
ha estat del 89,81% entre els treballadors no qualificats (més de 15 punts per sobre de l’augment de 
l’atur per a la totalitat de la població activa del municipi, que ha estat del 74,34%), del 139,57% entre 
els treballadors qualificats de la indústria, la construcció i la mineria (més de 65 punts per sobre de la 
mitjana), del 122,99% entre els operaris d’instal·lacions i de maquinària i muntadors (més de 48 punts 
per sobre de la mitjana) i del 70,38% entre els treballadors de serveis i venedors de comerç (un 
increment molt significatiu, tot i ser inferior a la mitjana). 
 
Aquestes dades, que fan encara més consistent la hipòtesi que la taxa d’atur de Vista Alegre és 
actualment superior a les que es donen a Castelldefels i a Catalunya, tornen a posar de manifest que la 
problemàtica de l’atur és un dels factors més importants que poden posar en perill la qualitat de vida 
dels habitants del barri. 
 
Taula 3.6. Població ocupada de 16 anys i més per tipus de professió (Font: INE, Cens de Població i 

Habitatges 2001) 

 
Vista Alegre 

(sec. 1001 i 1002) 
Castelldefels Catalunya 

 núm. % núm. % núm. % 

Personal directiu d’empreses i 
d’administracions públiques 

14 1,45 2.720 12,13 243.637 8,66 

Tècnics i professionals científics i de 
suport i intel·lectuals 

85 8,79 6.563 29,27 703.365 24,99

Empleats administratius 62 6,41 2.422 10,80 299.914 10,65
Treballadors de serveis i venedors de 
comerç 

199 20,58 3.488 15,55 411.298 14,61

Treballadors qualificats (indústria, 
construcció i mineria) 

232 23,99 3.168 14,13 482.638 17,14

Treballadors qualificats (activitats agràries 
i pesca) 

13 1,35 133 0,59 51.175 1,82 

Operadors d’instal·lacions i maquinària i 
muntadors 

102 10,55 1.816 8,10 351.940 12,50

Treballadors no qualificats 259 26,78 2.091 9,32 268.389 9,53 
Forces armades 1 0,10 24 0,11 2.770 0,10 

Total població ocupada 967 100 22.425 100 2.815.126 100 

Taula 3.7. Nombre d’aturats al febrer de 2009 i variació interanual per tipus de professió (Font: 
programa HERMES de la Diputació de Barcelona) 

 Castelldefels 
 aturats 

febrer 2009 
variació interanual 

(%) 

Personal directiu d’empreses i d’administracions públiques 127 20,95 
Tècnics i professionals científics i de suport i intel·lectuals 557 56,02 
Empleats administratius 585 51,55 
Treballadors de serveis i venedors de comerç 673 70,38 
Treballadors qualificats (indústria, construcció i mineria) 448 139,57 
Treballadors qualificats (activitats agràries i pesca) 27 68,75 
Operadors d’instal·lacions i maquinària i muntadors 194 122,99 
Treballadors no qualificats 708 89,81 
Forces armades 4 sense dades 

Total 3.323 74,34 
 
De la distribució de la població ocupada segons el seu tipus de professió (veure taula 3.6) també és de 
destacar que les professions incloses sota els epígrafs de personal directiu d’empreses i 
d’administracions públiques i de tècnics i professionals científics i de suport i intel·lectuals només 
agrupen el 10,24% dels treballadors del barri, quan a Castelldefels representen el 41,4% dels llocs de 
treball i a Catalunya el 33,65%. Precisament, aquestes professions són les que han tingut un menor 
augment de l’atur al llarg de l’any 2008 (veure taula 3.7), juntament amb els empleats administratius 
(que també tenen una menor presència relativa a Vista Alegre en comparació amb la situació que es 
dóna al conjunt de Castelldefels). 
 
En el context econòmic que s’ha donat a Castelldefels al llarg dels darrers mesos, l’Àrea de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament ha vist com s’incrementava de manera exponencial el nombre de peticions 
de serveis. La causa d’aquest augment ve donada per la situació conjuntural econòmica actual que s’ha 
descrit anteriorment (empreses que redueixen el nombre de treballadors, que redueixen la producció, 
que tanquen, etc.).  A més de l’increment de la taxa d’atur, altres variables que estan provocant aquest 
augment del nombre de serveis són les següents: 
 
- increment de la taxa de població activa: la crisi econòmica i les seves conseqüències fan que no 

només augmenti el nombre de persones aturades, sinó que s’incorporin persones de col·lectius que 
en altres moments econòmics globals no farien recerca activa de feina. 

 
- reducció del nombre d’ofertes de treball gestionades des de la borsa de treball de l’Àrea de Promoció 

Econòmica: el nombre d’ofertes de treball gestionades en els darrers temps ha estat molt inferior al 
de períodes anteriors. 

 
- increment del nombre de persones interessades en rebre informació i assessorament per iniciar una 

activitat empresarial: l’efecte “crisi” ha fet incrementar la figura de “l’emprenedor per 
circumstàncies”, persones d’una edat laboralment madura que són acomiadades i busquen en 
l’autoocupació una sortida ocupacional (aquest ha estat un dels serveis que més ha augmentat). 
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- increment de l’oferta formativa vinculada a les especialitats aeroportuàries: a causa de l’obertura de 
la nova terminal a l’aeroport del Prat, els municipis de la Zona Delta (inclòs Castelldefels) han signat 
un conveni de col·laboració amb el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya amb 
l’objectiu de gestionar la formació necessària per a poder cobrir les noves ofertes de treball que es 
generen. Aquest fet implica més possibilitats d’ocupació, però també un augment en les demandes 
de serveis. 

 
- Fons estatals d’inversió local (FEIL i FEOSL): les obres finançades pel Ministeri d’Administracions 

Públiques i les contractacions vinculades a aquests fons han obert una via de col·laboració entre les 
empreses adjudicatàries i el Centre de suport a l'economia de Castelldefels La Guaita, així com un 
“efecte crida” que incrementa el nombre de ciutadans i ciutadanes que visiten el centre interessats 
pel tema. 

 
Per a poder donar resposta a aquesta situació, l’oferta de programes i serveis dins l’àmbit de la 
promoció econòmica, és a dir, el ventall de polítiques actives d’ocupació, és cada vegada més ampli. I 
no només augmenta el ventall de possibilitats, sinó que també s’incrementa el nombre de persones 
usuàries dels diferents serveis. En aquesta línia, els serveis que s’ofereixen des de l’Àrea de Promoció 
Econòmica, Foment de l’Ocupació i Comerç de l’Ajuntament de Castelldefels són els següents: 
 
Borsa de treball 
La Borsa de Treball és un servei que pretén cobrir, mitjançant la intermediació entre l’oferta i la 
demanda, les necessitats plantejades per les empreses quant a recursos humans i les necessitats 
plantejades per les ciutadanes i ciutadans que cerquen feina de forma activa o volen millorar la que 
tenen. Una característica innovadora de la Borsa de Treball és que ofereix a les persones que cerquen 
feina i a les empreses, la possibilitat de realitzar totes les gestions, des del principi fins al final, a través 
d’Internet (donar-se d’alta, inscriure’s a ofertes, consultar les ofertes, rebre els currículums, etc.). Tot i 
així, hi ha un control sobre tot allò que es publica (tant les ofertes com els currículums han de passar 
per la validació municipal). 
 
Orientació laboral 
Mitjançant l’orientació laboral es vol afavorir la inserció laboral dels i les demandants d’ocupació, oferint 
els recursos i serveis necessaris per aconseguir-la. Són diversos els programes que en formen part, de 
manera que en funció de les característiques i necessitats de cada persona es pot adreçar cap a un o 
altre: Club de Feina, SIL, PEMO, IPIS, etc. 
 
Club de Feina 
Espai de lliure accés pensat perquè qualsevol usuari/a tingui a la seva disposició els recursos i serveis 
necessaris per a la recerca de feina. 
 
Foment de l’ocupació 
L’Ajuntament de Castelldefels col·labora amb altres administracions competents en matèria laboral 
portant a terme programes de polítiques actives d’ocupació. És a dir, es generen llocs de treball de 
caràcter temporal per a realitzar activitats d’interès social, al mateix temps que els usuaris i les usuàries 
aprenen una professió i fan pràctiques. Aquesta experiència laboral adquirida durant un període 
temporal els posiciona millor per aconseguir la inserció laboral. Alguns dels programes que es porten a 
terme en aquesta línia són: Tallers d’Ocupació, Nous Jaciments d’Ocupació, Plans d’Ocupació, Cases 
d’Oficis, etc. 

Assessorament a persones emprenedores i Formació empresarial 
Es presta un servei d’assessorament a les persones que tenen idees de negoci i se les ajuda a fer 
viables aquestes idees i a fer-les realitat, acompanyant-les en l’elaboració del pla d’empresa i orientant-
les sobre l’obtenció de recursos econòmics, subvencions, etc.  Així, des de La Guaita s’ofereixen serveis 
i programes destinats a recolzar a les persones a l’hora de posar en marxa l’empresa: assessorament 
individualitzat, formació i informació imprescindibles per a mitigar la incertesa de la persona 
emprenedora i per a millorar l’eficàcia de les decisions que cal prendre per a la creació i consolidació de 
la futura empresa. En definitiva, es tracta de donar eines i recursos a les persones emprenedores per 
ajudar-les a tirar endavant la seva idea de negoci. 
 
Seminaris per fomentar l’esperit emprenedor 
Emmarcats sota frases tant suggerents, però que alhora comporten tanta complexitat, com “tenir 
idees”, “crear un negoci”, etc.  s’han iniciat un seguit de seminaris que tenen com a objectiu fomentar 
entre la població l’esperit emprenedor i al mateix temps tractar tota una sèrie de qüestions al voltant de 
la creació de l’empresa. 
 
Formació modulada 
Amb aquest programa es vol posar a l’abast de les persones emprenedores una formació que les ajudi 
en la gestió de les seves empreses, sempre tenint en compte que sigui adequada a les seves 
necessitats. En aquest sentit, la formació que s’ofereix és modulada per tal que cada persona pugui 
assistir als temes que més l’interessin o en els que tingui més mancances, per tal de millorar i ampliar 
els coneixements de les futures persones empresàries i alhora millorar la gestió i la competitivitat de les 
empreses ubicades a Castelldefels. 
 
Conveni de Microcrèdits  
El sistema de microcrèdits, que va introduir per primera vegada el Grameen Bank de Bangla Desh fa 25 
anys, s’ha consolidat com unes de les eines més eficaces i sostenibles per combatre desigualtats. La 
pràctica de microcrèdits ha suposat una gran revolució cultural, ja que s’han atorgat crèdits per a 
micro-negocis a aquelles persones que, per la seva condició de pobresa i/o discriminació social, estan 
normalment excloses d’aquests privilegis, ja que no poden aportar avals quan sol·liciten un crèdit a una 
entitat financera 
 
Organització de Premis 
Amb la finalitat de fomentar principalment la creació d’empreses i, en altres casos, per a premiar els 
esforços destinats a millorar la competitivitat de les empreses, s’organitzen premis d’àmbit local. 
També, conjuntament amb altres municipis propers, s’organitzen premis d’àmbit comarcal. Així mateix, 
es fomenta i es dóna suport a la presentació de candidatures d’empreses locals a certàmens que 
organitzen altres entitats: 
 
- PREMIS CASTELLDEFELS DIGITAL: Premi d’àmbit local promogut per l’Ajuntament de Castelldefels 

de manera bianual, l’objectiu del qual és fomentar i promoure l’ús de les Tecnologies de la 
Informació i la Comunicació per part de les empreses de la ciutat. 
 

- PREMIS D’ÀMBIT COMARCAL I/O D’ALTRES ENTITATS: Des de l’Àrea de Promoció Econòmica, 
Foment de l’Ocupació i Comerç de l’Ajuntament s’informa a les empreses del territori de les 
convocatòries a premis que promouen altres entitats, com la Diputació de Barcelona, el CIDEM, etc. 
Així mateix, es facilita la documentació i s’assessora tècnicament en l’elaboració de la documentació.  
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Servei facilitador d’espais 
Aquest és un servei que té per objectiu facilitar espais i recursos compartits a les empreses. En el Servei 
de Domiciliació d’empreses de la Guaita les microempreses, els emprenedors i les emprenedores poden 
disposar de domiciliació postal de l’empresa, l’ús no privatiu de taula i cadira, equip informàtic, connexió 
a internet, etc. També es gaudeix de l’ús privatiu d’un armari i bústia per a cada usuari del servei. A 
més, es pot fer ús d’altres prestacions complementàries. 
 
Incubadora virtual 
Bitàgora és un espai virtual, creat en el marc del Projecte Delta Emprèn, que busca la interrelació entre 
persones emprenedores, empreses i inversors, amb l’objectiu d’oferir recursos, instruments i espais que 
facilitin la posada en marxa de l’activitat empresarial. 
 
Així mateix, l’Ajuntament de Castelldefels elabora cada any un pla formatiu, amb l’objectiu de difondre 
entre els ciutadans/nes i les empreses de la ciutat les darreres tendències i els canvis produïts en 
diferents professions, per tal que puguin aprofitar tots els avantatges que la societat del coneixement i 
la informació obrirà durant els propers anys. L’objectiu de les diferents accions programades és que les 
persones que les realitzin (responsables i/o directius d’empreses i treballadors) adquireixin nous 
coneixements o habilitats, millorin les seves actituds i/o ajustin les seves capacitats als canvis que 
s’estan produint en l’entorn laboral. És per això que es parla de la formació com a eina de 
desenvolupament humà i, de retruc, eina de desenvolupament de les empreses, de manera que la 
formació intenti desplegar el potencial de les persones i el de les organitzacions. En definitiva, es tracta 
d’oferir i millorar les competències professionals d’àmbit majoritàriament transversal de manera que els 
i les destinatàries d’aquesta formació apliquin en cada context professional els coneixements, 
experiències i comportaments adquirits. 
 
Aquest conjunt de serveis que s’ofereixen des de l’Àrea de Promoció Econòmica i Comerç demostren la 
voluntat de l’Ajuntament de Castelldefels de dotar el municipi de suficients recursos i infraestructures de 
polítiques de promoció econòmica, formació i ocupació, que responguin de manera adequada a les 
necessitats existents. De tota manera, és d’esmentar que la gran majoria d’aquests serveis es presten 
de forma centralitzada des de la seu del Centre de Suport a l'Economia de Castelldefels, La Guaita, 
situat a la carretera de la Sentiu núm. 1. Al barri de Vista Alegre únicament es realitza actualment un 
taller d’ocupació (aula de formació de pintura, als baixos del Centre Sociocultural situat al carrer de la 
Giralda 26-28, que són d’ús municipal). 
 
Les característiques esmentades pel que fa a la població de Vista Alegre en relació amb el mercat de 
treball conviuen amb un baix nivell d’activitat econòmica. És de destacar en aquest sentit la forta 
presència de locals inactius. El 30% dels 50 locals existents al barri es troben tancats segons el Cens de 
l’any 2001. Aquesta proporció supera en quasi 13 punts percentuals la mitjana de locals inactius del 
conjunt de Castelldefels (17,31%) i en quasi 6 punts el percentatge que es dóna a Catalunya (24,23%). 
 
Aquesta problemàtica s’ha agreujat intensament en els darrers anys a causa de diferents factors. El 
procés d’estancament de la població que està patint Vista Alegre, la seva difícil accessibilitat des de 
l’exterior i la seva situació perifèrica en relació amb la resta del municipi han provocat una reducció en 
el nombre potencial de clients (tant residents al mateix barri com en sectors adjacents) dels 
establiments comercials i, per tant, el desinterès dels empresaris per a continuar la seva activitat en 
aquesta ubicació. En aquest mateix sentit, el tancament del CEIP Vista Alegre, abans ubicat a l’illa 
delimitada pels carrers de Ramon i Cajal, Mansió, Pep Ventura i Cervantes, que va ser traslladat l’any 

2007 a unes noves instal·lacions educatives situades al barri veí dels Canyars, ha fet que desaparegués 
el principal focus d’atracció del barri. Això ha tingut com a conseqüència una intensa disminució de les 
activitats ciutadanes i la vida social que tenia lloc a Vista Alegre, així com una reducció en el nombre de 
veïns i veïnes que circulen de forma quotidiana pels carrers del barri. 
 
Taula 3.8. Nombre i nivell d’activitat dels locals (Font: INE, Cens de Població i Habitatges 2001) 

 Locals existents Locals inactius 
 núm. núm. % 

Vista Alegre (seccions 1001 i 1002) 50 15 30,00 
Castelldefels 2.137 370 17,31 
Catalunya 405.351 98.222 24,23 
 
D’altra banda, el procés de degradació de l’edificació que es dóna a Vista Alegre és un factor addicional 
que empitjora la seva imatge i suposa un increment de costos tant per a la continuïtat de les activitats 
empresarials existents com per a l’obertura de nous negocis. En conseqüència el barri de Vista Alegre 
s’està transformant en un barri eminentment residencial, en el qual cada cop hi ha més locals inactius. 
 

 
El percentatge de locals inactius és un indicador d’activitat en relació amb els locals susceptibles de ser 
dedicats a activitats econòmiques terciàries i, en especial, al comerç. Reflecteix, per tant, el grau de 
desaprofitament de les possibilitats de desenvolupament econòmic derivades de les possibles activitats 
que es podrien desenvolupar. Però aquest indicador també pot tenir una lectura més optimista, que 
consisteix en les possibilitats de desenvolupament de les activitats econòmiques en un futur a mig 
termini. En aquest sentit, més locals tancats suposen la possibilitat d’un major nombre d’activitats que 
es poden generar en el futur. Així, l’elevat nombre de locals susceptibles de ser ocupats per noves 
activitats a Vista Alegre suposa una important oportunitat de potenciació comercial i de serveis. 
 
A fi de poder efectuar una anàlisi de l’oferta comercial existent al barri amb dades més actualitzades i 
que s’ajustin exactament a l’àmbit territorial delimitat en aquest Projecte (les dades del Cens són de 
l’any 2001 i fan referència a les seccions censals 1001 i 1002, amb la problemàtica de representativitat 
que s’exposa en el capítol 1.2 d’aquest Projecte), s’utilitzen les dades que consten al cadastre. 
 



 
Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre.  Ajuntament de Castelldefels  

 

33 

Segons aquesta font d’informació a Vista Alegre hi ha 214 locals, que representen l’1,6% dels locals 
existents a Castelldefels. Sense tenir en compte els locals industrials i els magatzems i aparcaments, el 
nombre de locals del barri és de 48, que suposen el 2,1% dels locals comercials i de serveis existents al 
conjunt del municipi. Si es recorda que a Vista Alegre hi viu el 5,3% de la població total de Castelldefels 
i que disposa del 4% del parc municipal d’habitatges, la problemàtica de la baixa activitat econòmica 
del barri es fa encara més palesa. 
 
De les dades del cadastre també és de destacar que el percentatge de locals existents al barri sobre el 
nombre de locals existents al municipi per a cada una de les tipologies definides és força inferior al 
percentatge de població municipal que correspon a Vista Alegre. Així, al barri només es localitzen el 
2,4% dels establiments comercials de Castelldefels, l’1,3% dels locals d’oci i hoteleria (1 establiment), el 
0,7% de les oficines (2 locals) i el 3,5% dels locals culturals (1 local). Així mateix, no hi ha cap local 
d’espectacles, esportiu, religiós o de sanitat i beneficència. Per tant, l’oferta complementària és molt 
reduïda, un factor que es pot considerar com a molt negatiu per al conjunt de l’activitat econòmica. De 
forma addicional, l’elevat nombre de locals tancats en planta baixa representa un problema significatiu, 
tant a nivell quantitatiu com en termes de la falta de continuïtat comercial que implica. 
 
Taula 3.9. Tipus de locals existents i percentatge de locals ubicats al barri de Vista Alegre sobre el 

nombre de locals del municipi per a cada tipologia (Font: Ajuntament, cadastre) 

 Vista Alegre (àmbit barri) Castelldefels 
 núm. % núm. % 

locals comercials 44 2,38 1.852 100 
locals d’oci i hoteleria 1 1,28 78 100 
locals d’espectacles 0 0,00 3 100 
oficines 2 0,68 296 100 
locals culturals 1 3,45 29 100 
locals esportius 0 0,00 51 100 
locals religiosos 0 0,00 4 100 
locals de sanitat i beneficència 0 0,00 25 100 

Locals comercials i de serveis 48 2,05 2.338 100 

locals industrials 7 3,57 196 100 
magatzems i aparcaments 159 1,50 10.574 100 

Total locals 214 1,63 13.108 100 

Total habitatges 1.027 3,98 25.814 100 
Total habitants (a 1/1/2008) 3.220 5,32 60.572 100 
 
Segons les dades del cadastre, l’índex de dotació comercial de Vista Alegre (13,7 establiments 
comercials per cada 1.000 habitants) es troba molt significativament per sota del valor del mateix 
indicador per al conjunt de Castelldefels (30,6), la província de Barcelona (20,5) i la totalitat de 
Catalunya (22,1). Aquesta dada posa de manifest la necessitat de potenciar la implantació de més 
comerços al barri, cosa que és assolible gràcies a la disponibilitat de locals tancats. Es tracta, doncs, 
d’un barri amb un elevat potencial de creixement comercial (i d’activitats de serveis, d’oci 
complementari i restauració), però que requereix d’una potenciació activa per tal de millorar l’ocupació 
comercial dels establiments en plantes baixes. És necessari doncs endegar polítiques que aturin el 

tancament de comerços, donin suport a la iniciativa d’obertura de nous operadors al barri i promoguin 
l’augment de l’oferta comercial. Així mateix, s’ha d’afavorir també la redefinició i/o rehabilitació dels 
establiments actualment existents. 
 
Taula 3.10. Índex de dotació comercial (Font: Cadastre, per a Vista Alegre i Castelldefels, i Anuari 

econòmic de La Caixa de l’any 2009, per a la província de Barcelona i Catalunya) 

 
Vista Alegre 
(àmbit barri) 

Castelldefels 
Província de 
Barcelona 

Catalunya 

Nombre d’establiments comercials per 
1.000 habitants 

13,66 30,58 20,5 22,1 

 
La reduïda oferta comercial existent a Vista Alegre es caracteritza, en la seva totalitat, per un important 
component de proximitat, és a dir, es tracta d’establiments dedicats a satisfer les necessitats de consum 
quotidià de la població del barri. No hi ha cap local comercial que comporti un atractiu per als habitants 
de la resta del municipi. Així mateix, en determinats sectors del consum quotidià la població de Vista 
Alegre i ha d’accedir a establiments ubicats fora del barri per a cobrir les seves necessitats. 
 
Com s’ha esmentat, el procés de tancament d’establiments, vinculat a la reducció del consum de 
proximitat, està relacionat amb la degradació general de la trama urbana. Una de les majors fonts de 
dinamització d’un barri és l’existència de petits comerços, per l’activitat, les relacions i les xarxes 
interpersonals que aquests generen. Per tant, la baixa activitat comercial existent actualment a Vista 
Alegre és un factor que afavoreix la manca de sentiment col·lectiu i identitari dels veïns.  
 
L’entorn urbà és un dels principals factors crítics per a la millora i la modernització del comerç de 
proximitat, així com per a la seva adaptació a les necessitats de la població resident i visitant. En aquest 
sentit, són importants les condicions de l’espai públic urbà i la seva capacitat per a potenciar o 
condicionar el desenvolupament sostenible d’una activitat comercial, de caràcter urbà, estretament 
relacionada amb la vida ciutadana de Vista Alegre, sense oblidar que una potenciació de l’activitat 
comercial i de serveis podria suposar una major capacitat d’atracció del barri sobre el seu entorn 
immediat. 
 
En relació amb aquest aspecte de l’urbanisme comercial, val a dir que a Vista Alegre no hi ha 
actualment cap carrer que actuï com a eix comercial d’atractivitat. A la manca d’una oferta comercial i 
complementària equilibrada, s’afegeix el fet que la immensa majoria dels carrers presenta voreres molt 
estretes, en mal estat de conservació i amb obstacles que dificulten el pas dels vianants, que els carrers 
estan envaïts pels vehicles privats, que hi ha una manca de mobiliari urbà i de senyalització, que moltes 
de les façanes d’edificis i locals amb baixos comercials es troben en mal estat de conservació i que el 
transport públic és deficitari. En algunes zones també es detecta una il·luminació deficient de l’espai 
públic (especialment al carrer d’Agustina d’Aragó) i l’existència de desnivells físics que generen 
problemes de mobilitat. 
 
Aquestes situacions afecten molt negativament el dinamisme comercial del barri. La millora d’aquests 
elements contribuiria a impulsar comercialment Vista Alegre i, al mateix temps, afavoriria el 
desenvolupament de l’activitat econòmica, l’ocupació i la convivència. Es requereix doncs una 
intervenció decidida i integral, tant en matèria urbanística com en matèria comercial que contempli la 
dinamització i modernització d’estructures i la millora de la imatge del barri. 



 
Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre.  Ajuntament de Castelldefels  

 

34 

 
Com s’ha posat de manifest en el capítol anterior, la proporció de població nouvinguda de procedència 
estrangera resident a Vista Alegre és molt important. Aquesta realitat sociocultural, i la seva important 
transcendència en la realitat econòmica del barri, requereixen d’actuacions que fomentin la integració i 
l’adequació comercial entre la població nouvinguda i la població autòctona. 
 
En aquest capítol s’analitza també la mobilitat laboral obligada. El 56,1% de la població ocupada de 16 
anys i més de Vista Alegre treballa fora del municipi (o a Castelldefels i altres municipis). Aquest 
percentatge, tot i que és força inferior al 64,1% que correspon als treballadors de Castelldefels (una 
proporció que és provocada pels elevats fluxos de mobilitat laboral que es donen entre municipis de 
l’àrea metropolitana de Barcelona), supera en més de 10 punts percentuals la proporció de treballadors 
de Catalunya que treballen fora del municipi on resideixen (45,7%). És de destacar especialment la 
relativament elevada proporció d’ocupats del barri que estan obligats a efectuar desplaçaments laborals 
a diversos municipis, ja que suposen el 19,5% dels treballadors residents a Vista Alegre, un percentatge 
que supera en més d’11 punts el que correspon a Castelldefels (7,9%) i en més de 13 punts el de 
Catalunya (6,4%). Així mateix, també destaca el baix percentatge de treballadors del barri que treballen 
al seu domicili (0,7%), força inferior al que es dóna al conjunt de Castelldefels (2,4%) i a Catalunya 
(3,3%).  
 
A mode de conclusions, es pot afirmar que els indicadors bàsics de l’activitat econòmica del barri de 
Vista Alegre situen l’activitat econòmica com un dels elements problemàtics més rellevants del barri, en 
la mesura que la incidència de l’atur és elevada i el nombre de locals tancats o inactius també. 
 



 
Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre.  Ajuntament de Castelldefels  

 

35 

2.4.- Descripció de la Situació Social. 
 
 
Nivell adquisitiu de la població 
 
En aquest capítol s’analitza en primer lloc el pes relatiu de la població inactiva, ja que els col·lectius que 
conformen aquest grup de població es caracteritzen majoritàriament per un baix nivell de renda i, per 
tant, un menor poder adquisitiu. 
 
La població inactiva del barri de Vista Alegre suposa el 52,6% de la població resident, un percentatge 
que supera en 7 punts percentuals el que correspon al conjunt del municipi (45,6%) i en més de 2 
punts el de Catalunya (50,3%). Aquesta situació és provocada especialment per l’elevada inactivitat de 
la població femenina. En aquest col·lectiu la taxa d’inactivitat és del 64,8%, amb un diferencial de més 
de 10 punts en relació amb el municipi (54,1%) i de més de 6 punts amb Catalunya (58,5%). Per 
contra, entre el homes la població inactiva del barri suposa el 41,2%, només 4 punts més que a 
Castelldefels (37,2%) i fins i tot per sota de la taxa de Catalunya (41,7%). El diferencial entre la taxa 
d’inactivitat dels homes i de les dones supera el 23 punts a Vista Alegre, mentre que al conjunt del 
municipi i a Catalunya aquesta diferència es redueix a uns 17 punts, sempre amb una menor activitat 
entre el col·lectiu femení. Al barri es detecten per tant unes marcades desigualtats de gènere que tenen 
una repercussió directa en l’accés a la renda. 
 
La principal causa de l’elevada inactivitat laboral entre la població femenina de Vista Alegre és l’elevada 
incidència del col·lectiu conformat per dones que es dediquen a les feines de la llar sense tenir una 
ocupació laboral remunerada (31,4% al barri, per 19,4% a Castelldefels i 17,6% a Catalunya). Així 
mateix, també és molt elevada la proporció de dones pensionistes per viduïtat o orfandat (7,9% a Vista 
Alegre, per 4,7% al municipi i 6,6% a Catalunya). 
 
Entre els homes, els col·lectius que més fan augmentar la taxa d’inactivitat al barri són els pensionistes 
per jubilació (13% a Vista Alegre per 8,7% a Castelldefels) i per invalidesa (3,7% al barri i 2% al 
municipi). 
 
És de destacar que, malgrat l’elevada taxa d’inactivitat de la població femenina de Vista Alegre, el 
percentatge de dones que cobren algun tipus de pensió (jubilació, invalidesa, viduïtat o orfandat) és 
força inferior al que es dóna a Catalunya (11,9% per 18% respectivament). Aquest diferencial de més 
de 6 punts percentuals és un clar reflex del menor nivell de renda de la població del barri, ja que hi ha 
una part important de la població, especialment entre el col·lectiu femení, que no es troba activa i no 
percep cap tipus d’ingrés. En conseqüència, es pot deduir que el principal col·lectiu afectat (és a dir, on 
poden donar-se un major nombre de problemàtiques socials causades per un baix nivell de renda) és el 
de les dones, i especialment el de dones grans. 
 
El percentatge d’escolars i estudiants residents a Vista Alegre (17,7%) se situa més de 2 punts per sota 
del que es dóna al conjunt del municipi (19,7%) i també és inferior al de Catalunya (18%). Com es 
comprovarà més endavant, i tenint en compte que al barri hi ha una elevada proporció de població 
infantil i juvenil, aquest fet pot ser reflex de la menor taxa d’escolarització d’aquests col·lectius a Vista 
Alegre. 
 
 

 
 
 
 
 
Taula 4.1. Població inactiva i situació per gènere (en percentatges sobre total de població de cada 

gènere) (Font: INE, Cens de Població i Habitatges 2001) 

  
Vista Alegre 

(secc. 1001 i 1002) 
Castelldefels Catalunya 

  núm. % núm. % núm. % 

Escolars i estudiants 
homes 216 17,66 4.553 19,75 564.579 18,26 
dones 202 17,69 4.538 19,65 571.962 17,80 
Total 418 17,67 9.091 19,70 1.136.541 18,03 

Pensionistes per 
jubilació 

homes 159 13,00 2.009 8,71 470.088 15,20 
dones 33 2,89 840 3,64 304.313 9,47 
Total 192 8,12 2.849 6,17 774.401 12,28 

Pensionistes per 
invalidesa 

homes 45 3,68 464 2,01 76.714 2,48 
dones 13 1,14 282 1,22 60.082 1,87 
Total 58 2,45 746 1,62 136.796 2,17 

Pensionistes per  
viduïtat o orfandat 

homes 5 0,41 63 0,27 8.630 0,28 
dones 90 7,88 1.074 4,65 213.452 6,64 
Total 95 4,02 1.137 2,46 222.082 3,52 

Feines de la llar 
homes 13 1,06 97 0,42 13.818 0,45 
dones 359 31,44 4.447 19,39 563.780 17,55 
Total 372 15,73 4.574 9,91 577.598 9,16 

Altres situacions 
homes 66 5,40 1.379 5,98 155.772 5,04 
dones 43 3,77 1.271 5,50 165.753 5,16 
Total 109 4,61 2.650 5,74 321.525 5,10 

Total població 
inactiva 

homes 504 41,21 8.565 37,15 1.289.601 41,71 
dones 740 64,80 12.482 54,06 1.879.342 58,50 
Total 1.244 52,60 21.047 45,61 3.168.943 50,27 

Total població 
homes 1.223 100 23.058 100 3.091.844 100 
dones 1.420 100 23.090 100 3.212.522 100 
Total 2.365 100 46.148 100 6.304.366 100 

 
Com a segona aportació per a confirmar l’elevada presència al barri de persones amb un baix nivell de 
renda i un reduït poder adquisitiu, s’analitza la proporció de població beneficiària de pensions 
assistencials i pensions no contributives. A Vista Alegre el percentatge de persones que reben aquest 
tipus de pensions és de l’1,40%, un valor superior en 0,84 punts percentuals a la mitjana de 
Castelldefels (0,56%) i en 0,63 punts a la de Catalunya (0,77%). 
 
És de destacar que els beneficiaris d’aquestes pensions a Vista Alegre són majoritàriament dones 
(65,2% dels beneficiaris) i que, tot i que hi ha un elevat nombre de persones que reben pensions no 
contributives per invalidesa, es tracta majoritàriament de residents amb 65 anys o més (65,2%). De fet, 
el 5,5% dels residents a Vista Alegre que tenen més de 64 anys reben algun tipus de pensió assistencial 
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o no contributiva. Es torna a detectar per tant que el col·lectiu més afectat per situacions socials 
problemàtiques causades per un baix nivell de renda és el de la gent gran, i especialment el de dones 
d’edat avançada. 
 
Taula 4.2. Beneficiaris de pensions no contributives i assistencials a 31/12/2008 (Font: ICASS per al 

barri i el municipi, veure annex 1.3. Llistat de beneficiaris de pensions assistencials i no 
contributives a Castelldefels, i IDESCAT per a Catalunya) 

 
Vista Alegre 
(àmbit barri) 

Castelldefels Catalunya 

 núm. % núm. % núm. % 
Pensions no contributives d’invalidesa 20 0,61 148 0,24 25.033 0,33
Pensions no contributives de jubilació 26 0,79 200 0,32 32.652 0,44
Pensions assistencials per vellesa i malaltia 0 0,00 0 0,00 113 0,002
Total beneficiaris 46 1,40 348 0,56 57.798 0,77
Total població 1/1/2009 (Padró 
Ajuntament i IDESCAT) 

3.280 100,00 62.080 100,00 7.364.078 100,00

 
 
Nivell educatiu 
 
Una de les principals característiques diferencials del barri de Vista Alegre amb relació al conjunt del 
municipi de Castelldefels és el baix nivell d’instrucció dels seus habitants. El 84,5% dels veïns i veïnes 
de 10 anys i més que viuen al barri no té títol de batxillerat ni ha cursat cicles de formació professional. 
Aquesta proporció se situa més de 28 punts percentuals per sobre de la mitjana del municipi (56,3%) i 
quasi 19 punts per sobre de la de Catalunya (65,5%). És important destacar aquestes dades, ja que el 
nivell educatiu és un factor clau per a permetre la reinserció en el món laboral i el desenvolupament de 
les capacitats d’adaptació dels ciutadans i ciutadanes. 
 
Taula 4.3. Població de 10 anys i més sense títol de batxillerat o sense cicles de formació professional 

(Font: IDESCAT, Cens de Població i Habitatges 2001) 

 
Vista Alegre 

(sec. 1001 i 1002)
Castelldefels Catalunya 

 núm. % núm. % núm. % 
Població de 10 anys i més amb baix 
nivell educatiu 

1.774 84,44 23.040 56,33 3.751.154 65,53

Total població de 10 anys i més 2.101 100,00 40.904 100,00 5.724.420 100,00
 
El major diferencial amb relació al conjunt del municipi i de Catalunya es dóna en el col·lectiu de 
persones sense estudis (persones que saben llegir i escriure però que han anat menys de 5 anys a 
l’escola), ja que mentre a Vista Alegre un 25,7% de la població major de 9 anys no té estudis, a 
Castelldefels (10,7%) i a Catalunya (11,5%) aquesta proporció està més de 14 punts per sota. També 
són molt elevats els diferencials en el col·lectiu de persones que tenen només estudis de primer grau 
(han anat a l’escola 5 anys o més sense completar EGB, ESO o batxillerat elemental). En aquesta 
situació es troba el 30,6% de la població de 10 anys i més del barri, un percentatge que supera en 
quasi 10 punts el que es dóna al conjunt del municipi i en més de 4 punts el de Catalunya. Així mateix, 
és de destacar l’elevada la incidència al barri de les persones que no saben llegir o escriure, que 

representen el 6,3% de la població de 10 anys i més, quan a Castelldefels aquest percentatge és del 
2,3% i a Catalunya del 2,6%. 
 
Aquests tres grups de persones de Vista Alegre amb els més baixos nivells educatius (es tracta del 
habitants que no han finalitzat l’ensenyament obligatori) representen el 9,5% dels habitants de 10 anys 
i més del municipi que no havien finalitzat l’ensenyament obligatori l’any 2001. Aquest percentatge 
assoleix una gran importància si es compara amb la proporció que suposa la població de 10 anys i més 
del barri sobre la de Castelldefels (5,3%). 
 
Taula 4.4. Nivell d’instrucció de la població de 10 anys i més per gènere (Font: IDESCAT, Cens de 

Població i Habitatges 2001) 

  
Vista Alegre 

(sec. 1001 i 1002) 
Castelldefels Catalunya 

  núm. % núm. % núm. % 

No sap llegir o 
escriure 

homes 45 4,16 293 1,44 40.460 1,45 
dones 88 8,64 640 3,11 89.530 3,06 
Total 133 6,33 933 2,28 129.990 2,27 

Sense estudis 
homes 271 25,02 1.953 9,60 286.269 10,24 
dones 268 26,33 2.432 11,83 370.394 12,64 
Total 539 25,65 4.385 10,72 656.663 11,47 

Primer grau 
homes 343 31,67 4.168 20,49 720.669 25,79 
dones 300 29,47 4.329 21,06 780.292 26,63 
Total 643 30,60 8.497 20,77 1.500.961 26,22 

ESO, EGB o 
batxillerat elemental 

homes 261 24,10 4.613 22,67 748.083 26,77 
dones 198 19,45 4.612 22,43 715.457 24,42 
Total 459 21,85 9.225 22,55 1.463.540 25,57 

FP de grau mitjà 
homes 52 4,80 1.274 6,26 163.487 5,85 
dones 43 4,22 1.167 5,68 145.811 4,98 
Total 95 4,52 2.441 5,97 309.298 5,40 

FP de grau superior 
homes 25 2,31 1.537 7,55 166.915 5,97 
dones 33 3,24 1.135 5,52 133.906 4,57 
Total 58 2,76 2.672 6,53 300.821 5,26 

Batxillerat superior 
homes 61 5,63 3.004 14,77 319.741 11,44 
dones 60 5,89 2.834 13,78 310.293 10,59 
Total 121 5,76 5.838 14,27 630.034 11,01 

Diplomatura, 
llicenciatura o 
doctorat 

homes 25 2,31 3.503 17,22 348.747 12,48 
dones 28 2,75 3.410 16,59 384.366 13,12 
Total 53 2,52 6.913 16,90 733.113 12,81 

Total població de 10 
anys i més 

homes 1.083 100,00 20.345 100,00 2.794.371 100,00 
dones 1.018 100,00 20.559 100,00 2.930.049 100,00 
Total 2.101 100,00 40.904 100,00 5.724.420 100,00 

 
En la resta dels nivells educatius la incidència que es dóna a Vista Alegre és inferior tant a la del conjunt 
del municipi com a la de Catalunya. En aquests col·lectius les diferències més significatives es donen en 
els nivells més alts d’instrucció. A Vista Alegre només han finalitzat el batxillerat superior el 5,8% dels 
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majors de 9 anys, mentre que a Castelldefels ho han fet el 14,3% i a Catalunya l’11%. Igualment, el 
nombre de titulats superiors representa el 2,5% de la població del barri de 10 anys i més, una proporció 
inferior en uns 14 punts a la del municipi (16,9%) i en uns 10 punts a la de Catalunya (12,8%). 
 
Per tal de detectar les desigualtats de gènere que es creen en funció del nivell d’instrucció, s’analitzen 
les diferències existents entre homes i dones. De les dades disponibles es deriva que el més baix nivell 
educatiu té una incidència molt més elevada entre la població femenina. El 8,6% de les dones de Vista 
Alegre no saben llegir o escriure, quan aquesta proporció es redueix al 4,2% entre els homes. Malgrat 
que aquestes diferències de gènere es donen també a nivell municipal i a Catalunya, els diferencials 
que es donen al barri són molt superiors (4,5 punts percentuals de diferència al barri, per 1,7 punts a 
Castelldefels i 1,6 punts a Catalunya, en tots els casos amb un menor nivell d’instrucció en el col·lectiu 
femení). Aquest fet és provocat per l’elevada proporció de dones de 65 anys i més que no saben llegir o 
escriure: 31% de les dones d’aquesta edat residents al barri, una proporció superior en més de 17 
punts a la que correspon als homes de la mateixa edat (13,8%). 
 
Tot i la major proporció de dones en els nivells més baixos d’instrucció, el percentatge de població 
femenina de Vista Alegre que no disposa de títol de batxillerat o de cicles de formació professional és 
lleugerament inferior al dels homes (83,9% i 85% respectivament). Es pot concloure per tant que les 
diferències de gènere detectades al barri es donen exclusivament en els nivells de persones que no 
saben llegir o escriure o que no tenen estudis, mentre que si es tenen en compte els nivells mitjans o 
superiors els nivells dels dos gèneres tendeixen a igualar-se. Tot i això, són de destacar les diferències 
esmentades, ja que generen una desigualtat d’oportunitats en l’accés al món laboral i tenen una 
repercussió directa en l’accés a la renda. El col·lectiu més afectat és, com s’ha esmentat, el de les 
dones de major edat. 
 
A fi de tenir una visió més acurada del nivell d’instrucció de la població del barri, s’analitza aquest 
aspecte per grups d’edat. D’aquestes dades es desprèn que els nivells educatius més baixos tenen una 
incidència molt més elevada en la població de major edat, que com s’ha esmentat representa una 
important proporció de la població de Vista Alegre. Així, el 81,5% de les persones de 65 anys i més no 
saben llegir o escriure o no tenen estudis primaris i el 17% tenen només estudis de primer grau. Això 
vol dir que el 98,5% de la població d’aquesta franja d’edat no ha finalitzat l’ensenyament obligatori. Si 
s’afegeixen les persones que només han finalitzat els estudis d’ESO, EGB o batxillerat elemental s’obté 
que el percentatge de persones majors de 65 anys sense títol de batxillerat o cicles de formació 
professional és del 99,4%, és a dir pràcticament la totalitat del col·lectiu de gent gran. 
 
En el grup d’edat immediatament inferior (de 50 a 64 anys) es redueix significativament el percentatge 
de persones que no saben llegir o escriure en cap idioma o que no tenen estudis (51,6%). De tota 
manera, més de 8 de cada 10 persones d’aquesta franja d’edat (85%) no han finalitzat l’ensenyament 
obligatori i la proporció de persones que no tenen títol de batxillerat o cicles de formació professional és 
manté a un nivell molt elevat (96%). 
 
Les persones de 30 a 49 anys que no han finalitzat l’ensenyament obligatori representen poc més de la 
meitat del total de població del grup d’edat (50,7%), però el percentatge d’habitants d’aquesta edat 
que no disposa de títol de batxillerat o cicles de formació professional és encara molt elevat (81,4%). 
És d’esmentar però que en aquesta franja d’edat comencen a aparèixer amb proporcions significatives, 
tot i que força baixes, els nivells de cicles de formació professional (9%), batxillerat superior (6,7%) i 
diplomatura, llicenciatura o doctorat (2,9%). 

Els veïns de Vista Alegre de 20 a 29 anys conformen el grup d’edat amb un nivell d’instrucció més 
elevat, ja que el percentatge de persones que no han finalitzat l’ensenyament obligatori es redueix al 
32,3% i el de persones que no tenen títol de batxillerat o cicles de formació professional al 64,4%. Tot i 
això, aquests valors es troben molt per sobre del que correspon als residents de les mateixes edats del 
municipi i de Catalunya. Destaca en aquesta franja d’edat que el 18,1% dels habitants del barri han 
cursat estudis de formació professional, l’11,6% tenen el títol de batxillerat superior i el 5,9% tenen una 
diplomatura, llicenciatura o doctorat. La major acceptació que tenen en aquest grup d’edat els cicles de 
formació professional, en comparació amb el batxillerat superior, pot estar provocada per l’entrada dels 
joves nouvinguts al sistema educatiu en edats més avançades del normal i per la tipologia d’estudis que 
aquest col·lectiu prefereix per a inserir-se en el mercat laboral. 
 
En el grup de 10 a 19 anys torna a despuntar el percentatge de persones que no saben llegir o escriure 
o que no tenen estudis (16,9%). Aquest fet és segurament provocat pel baix nivell educatiu amb el qual 
arriba la major part dels joves immigrants al barri. Tot i que en aquest grup d’edat és normal trobar 
joves que estan cursant estudis de primària o secundària, es detecta un cert retard en l’obtenció de les 
corresponents titulacions a Vista Alegre, ja que només el 28,7% dels joves de 10 a 19 anys han 
finalitzat ESO, EGB o batxillerat elemental. 
 
Taula 4.5. Nivell d’instrucció de la població de 10 anys i més de Vista Alegre per grups d’edat (Font: 

IDESCAT, Cens de Població i Habitatges 2001) 

 10-19 anys 20-29 anys 30-49 anys 50-64 anys 
65 i més 

anys 

Total 
població 10 
anys i més 

 núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % núm. % 
No sap llegir o 
escriure 

4 1,57 3 0,66 22 3,14 26 7,37 78 23,21 133 6,33

Sense estudis 39 15,35 37 8,08 111 15,86 156 44,19 196 58,33 539 25,65
Primer grau 138 54,33 108 23,58 222 31,71 118 33,43 57 16,96 643 30,60
ESO, EGB o batx. 
elem. 

55 21,65 147 32,10 215 30,71 39 11,05 3 0,89 459 21,85

FP de grau mitjà 4 1,57 54 11,79 35 5,00 2 0,57 0 0,00 95 4,52
FP de grau 
superior 

0 0,00 29 6,33 28 4,00 1 0,28 0 0,00 58 2,76

Batxillerat superior 14 5,51 53 11,57 47 6,71 7 1,98 0 0,00 121 5,76
Diploma., llicenc. o 
doct. 

0 0,00 27 5,90 20 2,86 4 1,13 2 0,60 53 2,52

Total població grup 
d’edat 

254 100 458 100 700 100 353 100 336 100 2.101 100 

 
En resum, el nivell d’instrucció de la població de Vista Alegre és en general molt baix, fet que 
condiciona gran part dels habitants del barri tant pel que fa a les seves possibilitats d’inserció laboral 
com al desenvolupament de les seves capacitats d’adaptació. També és especialment greu l’existència 
d’un col·lectiu de població que no sap llegir o escriure, ja que aquest grup es troba en risc d’exclusió 
social. Si es té en compte l’elevada taxa d’atur que es dóna al barri, el futur que es dibuixa és molt 
preocupant. És de destacar, així mateix, l’existència de diferències de gènere, amb un menor nivell 
d’instrucció de les dones, que generen una desigualtat d’oportunitats en l’accés al món laboral. 
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Escolarització de la infància i la joventut 
 
Les estadístiques sobre el nivell d’instrucció comentades fins ara no fan referència a la població escolar i 
quines són les seves necessitats. Per aquesta raó s’analitza específicament en aquest apartat el nivell 
d’escolarització de la infància, aprofundint també en el dels joves menors de 35 anys. 
 
A Vista Alegre la taxa d’escolarització (percentatge de persones que estan rebent algun tipus 
d’ensenyament respecte al total de població de cada grup d’edat) és del 38,3% de les persones de 0 a 
34 anys, un percentatge inferior en més de 8 punts al que es dóna al conjunt de Castelldefels (46,9%) i 
en més de 10 punts al de Catalunya (48,3%). Aquestes dades confirmen doncs el baix nivell 
d’escolarització de la població infantil i juvenil del barri. 
 
Aquest fet és provocat principalment per la major incidència de l’abandonament d’estudis que es dóna a 
Vista Alegre a partir dels 15 anys, especialment entre la població masculina, agreujat segurament per 
una falta d’accés al sistema educatiu d’una part de la població jove nouvinguda, ja que part dels joves 
immigrants passen directament al món laboral mantenint el baix nivell educatiu amb el qual arriben 
majoritàriament al país. Això repercuteix negativament en les possibilitats d’adaptació, d’inserció laboral 
i de millora professional de la joventut del barri, creant una evident desigualtat d’oportunitats. 
 
En aquest sentit, és d’esmentar que la taxa d’escolarització dels joves de 15 a 19 anys del barri (48,1%) 
es troba més de 24 punts per sota de la de Castelldefels (72,1%) i de la de Catalunya (72,7%). En el 
col·lectiu masculí (amb una taxa d’escolarització del 41,4% a Vista Alegre) aquest diferencial augmenta 
fins a 27 punts, mentre que en el femení (taxa d’escolarització del 55,7%) és d’uns 20 punts. A partir 
dels 20 anys, el barri presenta sempre nivells d’escolarització molt inferiors als del conjunt de 
Castelldefels i de Catalunya. Els majors diferencials es donen en el grup de 20 a 24 anys. 
 
Taula 4.6. Percentatge de població de 0 a 34 anys que rep algun tipus d’ensenyament respecte al total 

de població de cada grup d’edat (Font: INE, Cens de Població i Habitatges 2001) 

 
Vista Alegre 

(sec. 1001 i 1002) 
Castelldefels Catalunya 

 
% 

dones 
% 

homes 
% 

total 
% 

dones 
% 

homes 
% 

total 
% 

dones 
% 

homes 
% 

total 
0 a 4 anys 60,32 63,38 61,94 57,40 56,70 57,03 60,26 60,63 60,45 
5 a 9 anys 98,36 98,55 98,48 97,27 97,41 97,34 97,65 97,60 97,62 
10 a 14 anys 100,00 98,46 99,19 98,10 97,79 97,94 97,49 97,49 97,49 
15 a 19 anys 55,74 41,43 48,09 75,50 69,00 72,12 77,14 68,36 72,65 
20 a 24 anys 16,82 9,02 12,66 41,93 34,33 38,07 43,30 34,80 38,95 
25 a 29 anys 7,37 11,94 10,04 19,31 16,57 17,93 20,63 16,87 18,70 
30 a 34 anys 5,71 0,93 3,29 12,79 12,62 12,70 12,28 11,31 11,78 
Total població de 
0 a 34 anys 

40,18 36,62 38,27 47,85 45,90 46,86 50,06 46,63 48,30 

Com s’ha esmentat l’abandonament d’estudis en edats relativament joves i la manca d’accés al sistema 
educatiu de part de la població jove nouvinguda afecten molt especialment la població masculina, com 
també succeeix a nivell municipal i autonòmic. De tota manera, són de destacar les molt baixes taxes 
d’escolarització dels homes de 15 a 34 anys residents a Vista Alegre. 
 

Persones en risc d’exclusió social 
 
De l’anàlisi de les dades que des dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Castelldefels s’han pogut 
comptabilitzar per a l’àmbit de Vista Alegre, queda patent un major risc de vulnerabilitat i d’exclusió 
social al barri en comparació amb el conjunt de Castelldefels, especialment entre el col·lectiu de 
nouvinguts i les persones amb problemàtiques econòmiques. 
 
Pel que fa a la incidència de les diferents problemàtiques econòmiques, és de destacar que a Vista 
Alegre es dóna un major percentatge d’habitants que reben ajuts per a pagar el lloguer de l’habitatge o 
altres deutes (principalment rebuts de subministraments), així com ajuts per a cobrir les necessitats 
bàsiques (vals d’aliments). També és major la proporció de persones beneficiàries de pensions 
assistencials i no contributives, PIRMI, famílies que reben ajudes a l’escolarització dels seus fills i filles, 
etc. Aquesta situació és provocada pel menor nivell de renda de la població de Vista Alegre en 
comparació amb la del conjunt del municipi i es veu agreujada pels baixos nivells de formació i 
instrucció de gran part de la població del barri, per la major proporció de població inactiva i l’elevada 
taxa d’atur. 
 
Des de l’Àrea de Serveis Socials i Dependència de l’Ajuntament es creu que la difícil situació econòmica i 
sociolaboral que pateixen alguns segments de la població del barri pot agreujar-se a curt termini i, per 
tant, les problemàtiques detectades aniran en augment, a causa de l’actual crisi econòmica que està 
vivint al país. Aquesta perspectiva es pot veure agreujada per l’elevat índex de població immigrant 
resident al barri, ja que sovint aquest col·lectiu és el primer en rebre els efectes de la crisi econòmica. 
En aquest sentit, és necessari tenir en compte que un nombre indeterminat d’immigrants residents a 
Vista Alegre es troba en situació legal irregular, amb la dificultat per a treballar, les precàries condicions 
de vida i la limitació dels drets que aquesta situació comporta. És necessari doncs intervenir amb 
polítiques d’inserció laboral destinades especialment als col·lectius més afectats per l’atur a fi de 
resoldre la seva situació econòmica actual i futura. 
 
Malgrat que des dels serveis municipals no es disposa de dades que permetin avaluar els nombre 
d’habitants afectats a Vista Alegre per problemàtiques d’infrahabitatge, sobreocupació dels habitatges o 
d’altres relacionades amb les condicions d’habitabilitat dels habitatges, la seva incidència al barri és de 
ben segur superior a la del conjunt de Castelldefels. En aquest sentit, ja s’ha esmentat al capítol 2.1 
que Vista Alegre pateix un procés de degradació progressiva de l’edificació i, especialment, del seu parc 
residencial. Un nombre significatiu dels habitatges del barri es caracteritza per uns nivells d’habitabilitat 
i de seguretat més baixos que els del conjunt del municipi i de Catalunya, així com per una falta 
d’adequació a les necessitats actuals de la població, especialment de la gent gran a causa dels greus 
problemes d’accessibilitat.  
 
De les dades analitzades es deriva l’existència de greus problemes i dèficits socials entre la població de 
Vista Alegre. Amb l’objectiu de disposar d’un únic indicador que reflecteixi el percentatge d’habitants 
que es troben en aquesta situació, s’han comptabilitzat les persones en seguiment des dels Serveis 
Socials de l’Ajuntament, que representen el 20,95% de la població del barri, mentre que al conjunt del 
municipi aquest percentatge es redueix al 13,48%. Es dóna per tant un diferencial de 7,47 punts 
percentuals, que reflecteix la pitjor situació social i econòmica d’un col·lectiu molt important de la 
població de Vista Alegre, ja que representa més d’una cinquena part de la població del barri. 
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Aquestes dades es veuen confirmades en comparar el nombre d’expedients familiars oberts pels serveis 
socials municipals a Vista Alegre (570 expedients, que representen el 34,50% del nombre de nuclis 
familiars existents al barri) amb el mateix paràmetre per al conjunt de Castelldefels (5.224 expedients 
familiars, que representen el 22,18% dels nuclis familiars de tot el municipi). En aquest cas, el 
diferencial entre el barri i el municipi és de més de 12 punts. 
 
Taula 4.7. Persones en situació o risc d’exclusió social (persones ateses des dels serveis socials 

municipals) (Font: Ajuntament) 

 Vista Alegre (àmbit barri) Castelldefels 
 núm. % núm. % 
Població en risc d’exclusió social 687 20,95 8.368 13,48 

Total Població 3.280 100,0 62.079 100,0 
 
 
Percepció de seguretat ciutadana 
 
A fi d’analitzar la sensació de seguretat ciutadana a Vista Alegre, s’analitzen els resultats obtinguts a la 
pregunta sobre l’existència de problemes a la zona amb relació a la delinqüència i el vandalisme, que 
s’adreça a les persones de referència de cada llar en el Cens de Població i Habitatges de l’any 2001. 
 
Al barri es respon afirmativament en el 13,5% de les llars, un percentatge inferior en més de 8 punts a 
la proporció que es dóna al conjunt del municipi (22,2%) i quasi 11 punts per sota de la de Catalunya 
(24,4%). Malgrat l’antiguitat d’aquestes dades, es pot afirmar doncs que no hi ha una elevada sensació 
d’inseguretat ciutadana a Vista Alegre. 
 
De tota manera, és d’esmentar que al barri, com succeeix a Catalunya però a l’inrevés de la situació 
que es dóna al conjunt de Castelldefels, la percepció de delinqüència i vandalisme és lleugerament més 
elevada en les llars en les quals la persona de referència és una dona (14,3% perceben aquesta 
problemàtica) que en les llars on el cap és un home (13,1%). 
 
Taula 4.8. Percepció de les llars quant a l’existència de problemes de delinqüència o vandalisme a la 

zona (en percentatge sobre el nombre de llars existent per a cada col·lectiu) (Font: INE, 
Cens de Població i Habitatges 2001) 

 
Vista Alegre 

(sec. 1001 i 1002) 
Castelldefels Catalunya 

 núm. % núm. % núm. % 

Llars que perceben 
delinqüència o vandalisme 

cap de llar dona 36 14,34 1.392 22,02 232.045 24,83
cap de llar home 68 13,08 2.282 22,24 333.633 24,15

Total llars que perceben delinqüència o 
vandalisme 

104 13,49 3.674 22,15 565.678 24,43

Total llars 771 100,0 16.585 100,0 2.315.856 100,0

 
Com a conclusió d’aquest capítol, es pot afirmar que les característiques de la població de Vista Alegre 
comporten l’existència de greus problemes i dèficits socials. 
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2.5.- Associacionisme i Participació Ciutadana. 
 
La història del barri de Vista Alegre es desenvolupa de forma paral·lela a la de la ciutat de  
Castelldefels. 
 
Entre 1950 i 1975 Castelldefels va passar de tenir només 2.000 habitants empadronats a més de 
20.000. Aquest increment del 900% suposa la taxa de creixement més alta dels municipis de la zona. A 
la xifra dels habitants empadronats cal sumar les persones que ocupaven segones residències i les que 
anaven a la platja els caps de setmana. El sorgiment a Barcelona d’una nova classe enriquida i la 
millora de les comunicacions (construcció de l’autovia l’any 1954) comporta un descobriment de 
Castelldefels com lloc per a estiuejar o de segona residència. 
 
En el cas del barri de Vista Alegre la majoria de la seva població, en aquella època, provenia d’Andalusia 
(un terç del total), d’Extremadura, de Múrcia i de la resta de Catalunya.  
 
L’elevat creixement de la població municipal va provocar òbviament un augment en la construcció 
d’habitatges, especialment de blocs de pisos durant la dècada dels setanta del segle XX i d’habitatges 
d’autoconstrucció. A la fi dels anys setanta, el mapa de Castelldefels ja està dividit en cinc districtes que 
engloben un conjunt de barris que presenten tipologies diferents. Un d’ells és Vista Alegre. 
 
Després de la primera onada d’immigració procedent de l’interior d’Espanya, a partir de principis de 
l’any 2000 la ciutat viu, com tota Catalunya, l’arribada d’una gran quantitat de nous ciutadans i, amb 
l’arribada de gent procedent de països d’arreu del món, apareix una nova situació per al municipi. 
 
Actualment, segons la divisió territorial vigent, el barri de Vista Alegre forma part del Districte I, en el 
qual viuen més de 16.000 persones de les més de 62.000 que actualment es troben empadronades a 
Castelldefels. 
 
Amb un percentatge de població estrangera del 20,4%, Vista Alegre ha viscut un creixement sostingut 
de la immigració llatinoamericana (amb un fort augment de l’arribada de població argentina, uruguaiana 
i equatoriana). També te una presència important la població romanesa, que representa el 4,1% de la 
població del barri, així com la immigració d’origen africà, bàsicament marroquina, que representa el 6% 
de les persones empadronades al barri. De tota manera, no es pot parlar de creació de guetos ni de 
confrontació, ans al contrari, ja que existeix una excel·lent convivència entre les diferents cultures que 
conviuen al barri i una perfecta integració de les persones nouvingudes en la vida de Vista Alegre. 
 
A nivell del teixit associatiu, al barri de Vista Alegre destaca pel seu caràcter històric i reivindicatiu 
l’Associació de veïns i propietaris del barri de Vista Alegre, creada l’any 1968. Aquesta associació 
impregna de dinamisme el barri, amb les activitats i serveis que presta a la gent del barri, destacant 
una guarderia i un servei d’assessorament jurídic. La seva tasca ha estat fonamental per al 
desenvolupament, millora i dinamització del barri. A títol d’exemple organitza, juntament amb 
l’Associació de Veïns de El Castell - Poble Vell i amb el suport de l’Ajuntament, les festes del barri des 
de fa més de 20  anys. 
 
A més, el barri compta amb tot un ventall d’entitats que ajuden a la seva configuració i que mostren la 
seva diversitat cultural. D’aquesta manera, a nivell esportiu es troba la Unió Deportiva Vista Alegre, 
 

 
 
amb més de 300 socis, el Club de Petanca Vista Alegre, el Club de Bàsquet Castelldefels, la Peña Bética 
i l’Associació Mediterrània blanc i blava de Castelldefels. 
 
A nivell educatiu hi ha dues associacions de mares i pares, com l’AMPA del CEIP Margalló i l’AMPA del 
CEIP Els Pins (antic CEIP Vista Alegre) 
 
Les entitats de caire més social existents són l’Asociación de Voluntariado Social de Castelldefels, 
l’Asociación de Alcohólicos rehabilitados, Càrites Parroquial i l’associació Delta Col·lectiu de professionals 
del desenvolupament infantil. 
 
Les associacions culturals, que esdevenen una petita mostra de la diversitat i origen de les persones 
que viuen al barri, són la Hermandad del Cristo de la Paz, el Coro Rociero Blanca Paloma, l’Associació 
Cultural Sueño Andaluz, l’Associació Cultural Islàmica de Castelldefels i l’Asociación de Rumanos y 
Rumanas de Castelldefels. 
 
A més, al barri es localitza un equipament municipal, el Centre Municipal Vista Alegre, des del qual es 
porten a terme una sèrie d’iniciatives locals. Una d’elles és el Cibercast, que s’entén com un espai 
destinat a la divulgació de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC). Disposa d’un 
espai amb sala de navegació, sala de formació i aules d’estudi, amb punts gratuïts d’accés a internet.  
El Cibercast és un servei dirigit principalment a la joventut, però també resta obert a la resta de la 
ciutadania, sobretot en l’organització de cursos de formació, com per exemple el projecte Dones en 
Xarxa, desenvolupat en col·laboració amb l’àrea municipal de Polítiques d’Igualtat, a través del qual es 
treballa per incorporar les dones a les tecnologies de la informació i la comunicació, com a oportunitat 
de relació, de recerca de feina, de creació d’espais de debat i discussió a la xarxa, etc. 
 
A més, al Cibercast es duen a terme cursos d’autoaprenentatge d’informàtica, de formació i 
d’alfabetització digital, així com d’aprenentatge de català de manera virtual, principalment de nivells 
bàsics (especialment adreçats als joves del barri, tot i que es tracta d’un servei obert a tota la 
ciutadania que tingui dificultats d’assistir a classes presencials de català). 
 
En el Centre Municipal Vista Alegre es localitza també el Centre de Mediació i Convivència Ciutadana de 
Castelldefels, posat en marxa el gener de 2009, i les aules del Pla de Garantia Social. Igualment, s’han 
cedit espais a l’associació Delta Professionals pel desenvolupament infantil. 
 
Sota la denominació de “participació ciutadana” es fa referència a la filosofia, plantejaments i 
estratègies destinades a promoure la relació, el diàleg i la generació de complicitats entre 
l’administració i la ciutadania. És un procés que incrementa la complicitat de l’administració local amb la 
ciutadania i que comporta un procés de deliberació sobre la cosa pública, ajudant a la construcció de la 
ciutat, com a valor afegit a la democràcia representativa. 
 
Al barri existeix un altre equipament municipal, situat als baixos del carrer de la Giralda, 28, on diverses 
associacions del municipi, com ara el Grup de Dones, que realitza tallers de tapissos i restauració de 
mobles, l'Associació de Veïns de Vista Alegre, que desenvolupa tallers de costura, brodats i pintura per 
a la gent del barri i l'Associació de Cornetes i Timbals, que té en aquest equipament la seva sala 
d'assaig. 
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Les ciutats actualment estan assolint un alt grau de complexitat que precisa, cada cop més, d’un 
compromís col·lectiu per tal de garantir l’eficàcia de les polítiques municipals. En aquest sentit, 
l’Ajuntament de Castelldefels entén la participació ciutadana com un dels eixos principals del Pla d’Acció 
Municipal, no com una finalitat en si mateixa sinó com una eina o mitjà a través del qual es milloren les 
polítiques municipals. En aquest àmbit, l’Ajuntament es va dotar fa més de 7 anys d’un Reglament de 
Participació Ciutadana, concretament el febrer del 2003, en el qual es recullen no només els drets de 
participació de la ciutadania de Castelldefels, sinó normes d’obligatori compliment per part de 
l’organització municipal.  L’Ajuntament promou, doncs, una concepció de ciutadania implicada en el bon 
funcionament de la ciutat i que es faci copartícip de la vida de la ciutat. 
 
El Reglament de Participació Ciutadana preveu diferents instruments i mecanismes de participació, com 
ara les audiències públiques, les iniciatives ciutadanes o les consultes populars, així com nous espais 
estables de participació, com són els consells territorials i el consell de ciutat, atès que els consells 
sectorials, també previstos al Reglament, ja estaven en funcionament des de l’any 1995. 
 
Però la participació ciutadana no es limita a allò que es recull en el Reglament de Participació, que 
actualment es troba en procés de revisió a través d’un procés participatiu, sinó que la participació es 
fomenta des del dia a dia, amb trobades constants tant amb les persones que viuen a Castelldefels com 
amb les entitats de la ciutat. 
 
En aquest sentit, és de destacar que des de l’Ajuntament s’han mantingut diverses reunions 
informatives sobre aquest Projecte d’Intervenció Integral amb l’Associació de Veïns i Propietaris de Vista 
Alegre i les altres entitats del barri. En la primera d’aquestes reunions, que va tenir lloc el 26 de gener 
de 2010, l’Alcalde de la ciutat, Joan Sau, la regidora d’Urbanisme, Maria  Miranda, i la regidora de 
participació ciutadana, Núria Milà, van explicar el Projecte i el procediment de sol·licitud. Les 
associacions assistents van refermar el seu compromís vers aquesta iniciativa i van mostrar la seva 
voluntat de col·laborar amb l'Ajuntament en aquest Projecte i especialment en l'organització del taller 
de barri que es va desenvolupar posteriorment amb la ciutadania (veure capítol 3.7). 
 

D’altra banda, la ciutadania i les entitats de Vista Alegre han participat en alguns dels processos 
participatius que s’han i s’estan desenvolupant a la ciutat, els més rellevants dels quals són els 
següents:  
 
 
Pla local de joventut 
 
El Pla Local de Joventut és un dels compromisos inclosos en el Pla d’Actuació Municipal (PAM) 2007-
2011. Es concep de manera transversal ja que, més enllà de les accions que impulsa la Regidoria de 
Joventut, la població jove presenta necessitats i demandes a les quals cal donar resposta des d’altres 
àrees. 
 
El Pla Jove, serà una eina que servirà per ordenar, planificar i orientar totes les accions que en matèria 
de joventut impulsi l’Ajuntament de Castelldefels, per atendre les necessitats dels joves i les joves del 
municipi i, d’aquesta manera, aconseguir millorar la qualitat de vida d’aquest sector de la població. 
 
Per a  poder crear noves polítiques de joventut és necessari fer una bona anàlisi de la realitat juvenil de 
Castelldefels, una radiografia que mostri com és el jovent de Castelldefels, des de tots els punts de 
vista. Amb aquest objectiu s’ha desenvolupat una primera fase que ha inclòs les següents actuacions: 
 
• Elaboració d’una anàlisi quantitativa (per a saber quants joves hi ha a Castelldefels, si estudien o no, 

quina edat tenen, etc.) i a la vegada qualitativa (per a saber les inquietuds, les necessitats i les 
preocupacions del jovent de la ciutat). 
  

• Creació d’un mapa dels recursos per a joves existents a Castelldefels, per a conèixer quins són els 
serveis i les infraestructures amb què compta actualment aquest col·lectiu i per poder-ne fer, 
posteriorment, una valoració.  

 
Això ha implicat un treball de reflexió col·lectiva, del qual han format part els diferents agents implicats, 
és a dir, polítics, tècnics i, especialment, els i les joves de Castelldefels. 
 
Un cop finalitzada aquesta fase, que es va desenvolupar al llarg de l’any 2009, es coneix ja la realitat 
juvenil de Castelldefels des de tots els punts de vista possibles. A partir d’ara la tasca de l’Ajuntament 
és encaminar les polítiques de joventut cap a les línies d'actuació que dóna aquesta realitat juvenil, per 
tal de satisfer les necessitats detectades i millorar la qualitat de vida del jovent a Castelldefels. Tot això 
es plasmarà en el Pla Jove resultant. 
 
S'ha fixat la data de la presentació i devolució del document final de la diagnosi. Aquest document 
reflecteix la realitat juvenil més actual a Castelldefels. A partir d’aquesta diagnosi i fent especial 
incidència en les demandes i necessitats dels joves que no queden cobertes pels serveis que s'ofereixen 
al municipi, l'Àrea de Joventut elaborarà les noves línies polítiques d'actuació, és a dir, elaborarà el Pla 
Local de Joventut.  
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Pacte pel civisme 
 
El pacte pel civisme vol ser un acord entre tots els agents de la ciutat (entitats, mitjans de comunicació, 
ciutadania no associada i Ajuntament) per a treballar de manera conjunta amb la voluntat d’aconseguir 
millorar la qualitat de vida i l’ús adequat i en convivència dels espais. 
 
En aquest sentit i per assolir aquest objectiu, l’Ajuntament de Castelldefels ha endegat el Pacte pel 
Civisme, vehiculat a través de la Regidoria de Participació Ciutadana i liderat per l’Alcaldia, mitjançant 
metodologies participatives. 
 
Aquest pacte per la convivència i l’ús de l’espai públic contempla no només el pacte entre els principals 
agents socials, sinó també un pla d’acció per a la promoció del civisme, posant en marxa un procés 
d’implicació i dinamització dels diferents agents que faciliti la concreció i desenvolupament del pacte. 
L’acord té l’objectiu d’implicar no només el nivell institucional, sinó també el nivell ciutadà associat i no 
associat, imbricats ambdós gràcies a la participació ciutadana. 
 
El Pacte pel Civisme, juntament amb totes les accions i activitats que ha comportat, ha suposat un canvi 
substancial dins l’estructura organitzativa municipal, en tant que es tracta d’un projecte totalment 
transversal, liderat per l’Alcaldia i que implica diverses àrees municipals d’índole molt diversa, com són 
les següents: 
 

• Alcaldia  
• Participació Ciutadana  
• Imatge Corporativa  
• Comunicació  
• Via Pública  
• Policia Local  
• Medi ambient  
• Educació 

 
 
Portal de les Entitats 
 
El Portal de les Entitats de Castelldefels és un projecte que s’engloba dins el Portal de les Associacions 
de la província de Barcelona, i al qual l’Ajuntament de Castelldefels s’ha adherit a través d’un conveni 
de col·laboració amb el Centre per a la Participació Ciutadana de la Diputació de Barcelona, signat el 
maig de 2007. 
 
El Portal és una eina de comunicació adreçada a les entitats i associacions de Castelldefels per a 
dinamitzar, prestigiar i millorar les capacitats del moviment associatiu de la ciutat, així com per donar a 
conèixer les seves activitats, serveis i notícies, tot respectant-ne l’autonomia i la identitat. 
 
Per tant, el Portal de les Entitats de Castelldefels és una eina que l’Ajuntament de Castelldefels ofereix 
al teixit associatiu de la ciutat perquè les entitats i associacions creïn la seva pàgina web dins el portal 
associatiu municipal. Per formar part del projecte cal estar inscrit al Registre Municipal de les Entitats de 
Castelldefels i tenir les dades actualitzades. 
 

 
 
Dins el domini propi www.entitatscastelldefels.cat, l’Ajuntament de Castelldefels proporciona un 
subdomini gratuït a les associacions interessades en el projecte, així com la formació necessària en 
l’aplicatiu informàtic cedit per la Diputació de Barcelona per a la creació de les seves pàgines web. 
 
El Portal de les Entitats de Castelldefels disposa de 4 grans apartats:  
 

- Notícies 
- Agenda 
- Serveis de les entitats 
- Recursos per a les entitats  

 
La informació que contenen els apartats de notícies, agenda i serveis de les entitats prové de les webs 
de les diferents associacions que formen part del projecte, de manera que les seves activitats, les 
notícies i els serveis que ofereixen a la ciutadania es presenten de forma directa al Portal. 
 
D’altra banda, l’Ajuntament inclou en l’apartat de “recursos per a les entitats” la informació municipal o 
d’altres administracions que afecta i és rellevant per a les associacions de la ciutat. 
 
Actualment, existeixen 73 subdominis cedits per l’Ajuntament a 73 associacions de la ciutat que ja han 
creat la seva pàgina web a partir de la formació realitzada. Els continguts de les webs de les 
associacions dels apartats notícies, agenda i serveis accedeixen de manera directa al portal municipal. 
D’altra banda, val a dir que les entitats que ja disposin d’una web i no vulguin modificar-la, poden 
igualment incloure els seus continguts al portal municipal a través de la eina denominada “web 
reduïda”, variant que permet l’aplicació informàtica del portal.      
 
 
Pla Municipal per la Igualtat 
 
El Pla Municipal per a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes de Castelldefels és el punt de 
partida i el marc de referència indispensable a l’hora d’implementar la perspectiva de gènere en les 
diferents àrees municipals i guiar les actuacions de la Regidoria de Polítiques d’Igualtat. 
 
La implementació del Pla Municipal per la Igualtat s’està desenvolupant a partir d’un progressiu 
augment de volum de treball transversal amb les diferents àrees municipals, ja sigui a partir de les 
comissions de treball específiques d’implementació del pla que l’Àrea de Polítiques d’Igualtat ha 
començat a realitzar de manera sistemàtica al llarg de l’any 2008, com també a partir d’altres 
plataformes, comissions i consells liderats per altres àrees o entitats en les quals l’Àrea de Polítiques 
d’Igualtat participa com a membre, vetllant per la introducció de la perspectiva de gènere. D’altra 
banda, totes aquestes accions de sensibilització realitzades per l’administració repercuteixen sobre la 
ciutadania que, a la vegada, contribueix a impulsar altres iniciatives socials de promoció de la igualtat 
dins de la ciutat. 
 
Entre els objectius assolits són de destacar els següents: 
 
• Vetllar perquè la comunicació i la imatge de l’Ajuntament siguin igualitàries. 
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• Crear estructures de coordinació per a la implementació del pla (comissions de treball) que generin 
una dinàmica de treball transversal en perspectiva de gènere permanent amb totes les àrees 
municipals. 

• Donar a conèixer i difondre informació en perspectiva de gènere a tots els àmbits d’actuació 
municipal, a través de la creació d’una secció específica del pla d’igualtat dins de la intranet 
municipal i a partir de l’enviament periòdic d’informació a les persones referents del pla d’igualtat de 
cada àrea municipal. 

 
 
Procés de revisió del Reglament de Participació Ciutadana 
 
L’any 2003 es va procedir a l’aprovació del Reglament de Participació Ciutadana de Castelldefels. Al llarg 
del mandat passat, el Reglament i els instruments que es preveien es van posar en marxa i, amb la 
pràctica, s’ha pogut comprovar que alguns dels aspectes que contempla el Reglament, tot i ser 
correctes a nivell teòric, impliquen certes dificultats que compliquen el seu desenvolupament. 
 
A banda d’aquesta situació més particular i casuística del Reglament de Participació Ciutadana, tant la 
Diputació de Barcelona com la Federación Española de Municipios y Províncias han elaborat els seus 
models de Reglament de participació que inclouen les línies bàsiques que haurien de quedar recollides 
en els reglaments que elaborin els Ajuntaments. Val a dir que aquests documents, juntament amb 
altres que des de l’àrea municipal de participació s’han elaborat (alguns de manera participada amb les 
entitats que formen part dels consells i que es recullen en un informe d’autoavaluació dels consells de 
participació i en l’informe de la comissió de seguiment del Reglament), han servit per ajudar a dissenyar 
el procés de revisió de l’actual Reglament. 
 
S’ha dissenyat un procés amb l'objectiu principal de revisar el Reglament de Participació però, a més, 
existeix la voluntat d’identificar el seu grau d’aplicació, definir les millores que s’han d’incorporar, així 
com concretar les accions i mesures per tal de facilitar la seva aplicació, adaptant el seu redactat al 
funcionament ordinari. 
 
La revisió del Reglament es concretarà en les següents fases: 
 
Fase A  
• Elaboració, per part de l’equip de govern, d’un primer esborrany de Reglament de Participació 

Ciutadana. 
• Revisió de la metodologia i el calendari proposats. 
• Presa de contacte amb els grups polítics de l’oposició per a presentar el document i la metodologia 

per a la revisió del Reglament. 
 
Fase B  
• Constitució d’una Comissió mixta (externa i interna) per a debatre el primer esborrany i elaborar, si 

s’escau, la segona proposta d’esborrany del Reglament de Participació Ciutadana. Aquesta Comissió 
mixta s’encarregarà de valorar l’esborrany presentat per l’equip de govern i incorporar, en el seu cas, 
les seves aportacions per a millorar el text proposat. 

 
 
 

Fase C 
• Realització d’una jornada amb l’objectiu de presentar l’esborrany del nou reglament (un cop 

incorporades les millores aportades per la Comissió mixta) i recollir aportacions al mateix. Es 
convocaran totes les associacions de la ciutat, així com tots els membres dels consells i aquells 
ciutadans/es individuals que participen de manera habitual però que no pertanyen a cap associació 
ni cap consell de participació. En aquesta jornada es procedirà a presentar l’esborrany de Reglament 
i es desenvoluparà amb metodologies participatives, de manera que quedi garantida la recollida de 
propostes i suggeriments. 

 
Fase D 
• Valoració de les aportacions rebudes, debat a nivell polític, tant entre els membres de l’equip de 

govern com amb l’oposició, i aprovació del nou Reglament de Participació Ciutadana de Castelldefels, 
seguint el procediment que la llei estableix. 

 
Fase E  
• Devolució dels resultats del procés i difusió del nou Reglament de Participació Ciutadana de 

Castelldefels. 
 
Actualment, el procés es troba en el debat a nivell polític entre els portaveus dels diferents grups 
municipals sobre la proposta de Reglament de Participació Ciutadana elaborada a partir de les 
consideracions tècniques i les aportacions ciutadanes recollides en una jornada celebrada el mes de 
juliol de 2009. 
 
El model participatiu de Castelldefels, també desenvolupat al barri de Vista Alegre, a més de sustentar-
se en els processos, instruments i mecanismes de participació esmentats, se sustenta en altres àmbits 
d’actuació, com per exemple, les polítiques d’informació i de comunicació i la qualitat i les cartes de 
serveis. 
 
El present Projecte d’Intervenció Integral planteja donar continuïtat, consolidar i ampliar els òrgans 
estables i processos de participació ciutadana ja existents al municipi, integrant-los en el procés 
participatiu que es desenvoluparà per a la concreció, el desplegament i el seguiment de les actuacions i 
programes inclosos en aquest Projecte.  
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Vista aèria de la zona verda del carrer de 
García Lorca 

2.6.- Descripció de la Situació Mediambiental.  
 
El barri de Vista Alegre va néixer amb importants dèficits ambientals, fruit d’una configuració inicial 
portada a terme des de la posició d’un mercat incontrolat pels agents públics i condicionada pels forts 
desnivells que es donen a la zona i els orígens residencials d’apartaments de temporada que té el barri. 
Aquesta característiques, que han generat un teixit edificatori molt compacte, provoquen que la 
disponibilitat i accessibilitat dels espais públics i zones verdes d’ús quotidià per als veïns i veïnes siguin 
molt limitades. En conseqüència, l’espai comú existent no dóna ni pot donar resposta a les necessitats 
de la ciutadania.  
 
Actualment a Vista Alegre només hi ha part d’una petita zona verda qualificada com a tal pel 
planejament vigent (clau 6b, parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local, segons el Pla 
General Metropolità) i executada, a més d’una sèrie d’espais residuals del sistema viari (clau 5, sistema 
viari, segons el PGM) que són utilitzats pels veïns com a espai públic de relació i trobada. La única zona 
verda existent es localitza al carrers de García Lorca, a tocar del carrer de Mansió. 
 
Es tracta d’una zona de 357,72 m2 de superfície total segons el planejament, de la qual només 255,52 
m2 es troben executats com a zona verda d’us efectiu per als ciutadans. La part executada, situada de 
forma paral·lela al carrer de García Lorca, disposa de dos bancs, diverses jardineres i dues columnes 
d’enllumenat públic. Mostra mancances a nivell de d’acabats i de manteniment i el pendent existent al 
carrer de García Lorca ha obligat a instal·lar en tot el perímetre un muret de contenció coronat per una 
barana metàl·lica de seguretat. Aquest disseny fa que l'espai únicament sigui accessible des del carrer 
per un pas d’uns 2 m. d’amplada. Aquesta característica, a més de la reduïda dimensió de la zona verda 
i el seu disseny (sense zones de jocs infantils o altres àrees diferenciades que afavoreixin la multiplicitat 
d’usos), no afavoreix la seva funcionalitat com a espai de lleure i lloc de trobada d’ús quotidià. 
 

La part d’aquesta zona verda que no es troba 
executada té una superfície de 102,20 m2. Se 
situa de forma perpendicular al carrer de García 
Lorca, del qual queda separada per un talús amb 
restes d’un antic enjardinament que està 
actualment ocupat per males herbes. En l’àrea 
més allunyada del carrer, de topografia més 
planera, hi ha un grup d’arbres sobre un terreny 
sense cap tipus d’urbanització ni mobiliari urbà. 
Al fons d’aquest espai es localitza una caseta de 
serveis que redueix la superfície disponible. 
 
Vista Alegre, per tant, no posseeix pràcticament 
cap espai verd en condicions. No obstant això, el 
planejament vigent preveu la transformació de 
sòls perquè esdevinguin àrees verdes. Aquests 
espais no executats, a més de la part esmentada 
de la zona verda del carrer de García Lorca, 
estan qualificats amb la clau 6b (parcs i jardins 
urbans de nova creació de caràcter local) segons 
el Pla General Metropolità. 

 
 

Part executada la zona verda del c. García Lorca (esquerra) i part no executada (dreta) 
 
Es tracta, en primer lloc, de la zona situada a la cruïlla dels carrers de Murillo i de l’Alhambra, a la part 
més elevada del barri, a la qual es pot accedir també des del passatge que neix al carrer de la Mesquita 
de Còrdova en direcció nord. La superfície total de la zona és de 3.176,28 m2, dels quals 1.124,28 m2 
són de propietat municipal i 2.052,00 m2 de propietat privada. Aquest espai, que es caracteritza per 
l’existència de pendents molt elevats, està ocupat majoritàriament per terreny natural boscós, matolls i 
vegetació arbustiva, sense cap tipus d’intervenció de tractament paisatgístic ni d’urbanització. També hi 
ha una sèrie de dipòsits d’aigua en un estat deficient de conservació i diverses edificacions privades. 
Addicionalment, part de la zona de propietat privada es troba tancada a l’accés públic. 
 

Vista aèria de la zona verda no executada de la cruïlla dels carrers de Murillo i de l’Alhambra 
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En l’actuació 1.1 d’aquest Projecte es proposa l’expropiació del sòl privat d’aquesta zona i la 
urbanització de tota la seva superfície, amb l’objectiu de pal·liar el dèficit de zones verdes que 
actualment pateix el barri. 

Detalls de la zona verda no executada de la cruïlla dels carrers de Murillo i de l’Alhambra 
 
A la zona nord-occidental del barri hi ha també dues zones qualificades amb la clau 6b (parcs i jardins 
urbans de nova creació de caràcter local) segons el Pla General Metropolità que no es troben 
executades.  
 
D’una banda, entre els carrers d’Agustina d’Aragó, de Lola Anglada i del Chotis hi ha una àrea de 
3.890,70 m2 de superfície, de característiques molt similars a la de la zona verda no executada de la 
cruïlla dels carrers de Murillo i de l’Alhambra, és a dir, amb una topografia accidentada i ocupada 
majoritàriament per terreny boscós i vegetació arbustiva, sense cap tipus d’intervenció paisatgística ni 
d’urbanització. Així mateix, hi ha una diverses edificacions privades a la part més propera al carrer de 
Lola Anglada i en la zona adjacent al carrer del Chotis. 
 
D’altra banda, a la cantonada dels carrers del Chotis i de la Cibeles hi ha una zona de 533,30 m2 
ocupada quasi totalment per un edifici residencial i una horta privada. 
 

Zona verda no executada entre els carrers d’Agustina d’Aragó, de Lola Anglada i del Chotis 
 

Zona verda no executada a la cantonada dels carrers del Chotis i de la Cibeles 
 
Malgrat que la superfície de Vista Alegre qualificada en el Pla General Metropolità com a zona verda és 
de 7.958,00 m2, únicament s’ha executat el 3,21% d’aquestes previsions. La superfície efectiva de zona 
verda disponible per habitant del barri és actualment de 0,08 m2/habitant, un valor que es troba molt 
per sota del que es pot considerar com a òptim i fins i tot del mínim acceptable. La gravetat de la 
situació es posa de manifest en tota la seva magnitud si es compara la dotació de Vista Alegre amb la 
dotació mitjana de les ciutats europees incloses en l’informe Urban Ecosystem Europe de l’any 2005 (44 
m2 per habitant). 
 
Vista Alegre pateix doncs un elevat dèficit de zones verdes d’ús quotidià per als veïns i veïnes del barri. 
La manca d’execució del planejament vigent és la causa d’aquest dèficit actual. Amb l’objectiu de 
pal·liar aquesta problemàtica és necessari executar, en la mesura de les possibilitats, les zones verdes 
previstes pel planejament vigent que no estan executades. Aquest Projecte d’Intervenció Integral inclou 
actuacions en aquesta línia. De fet, la urbanització de la zona verda situada a la cruïlla dels carrers de 
Murillo i de l’Alhambra (veure actuació 1.1) suposarà un increment de 0,97 m2 de zona verda per 
habitant del barri. 
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Taula 6.1. Superfície de zones verdes previstes a Vista Alegre pel planejament vigent segons el seu 
estat d’execució (Font: Ajuntament, 2009) 

 Vista Alegre (àmbit barri) 
 m2 % 
Zones verdes previstes en el planejament vigent 7.958,00 100,00 
Zones verdes executades 255,52 3,21 
Zones verdes no executades 7.702,48 96,79 
 
En darrer lloc, en aquest apartat es descriu la percepció de l’existència de problemes ambientals a la 
zona a partir dels resultats obtinguts a quatre preguntes (existència de problemes provocats per sorolls 
exteriors, per contaminació o males olors, per falta de neteja als carrers o per escassetat de zones 
verdes). Aquestes preguntes s’adrecen, en els Cens de Població i Habitatges de l’any 2001, a les 
persones de referència de cada llar. 
 
Segons aquestes dades, l’escassetat de zones verdes és el principal problema ambiental de Vista 
Alegre. Aquesta percepció és justificada plenament per les dades abans comentades. En el 29,57% de 
les llars del barri es manifesta que hi ha aquesta problemàtica a la zona, un percentatge que de tota 
manera es inferior a les mitjanes del conjunt de Castelldefels (33,81%) i de Catalunya (33,95%). 
 
La manca de neteja als carrers és una problemàtica esmentada en el 25,16% de les llars el barri, una 
proporció que també se situa per sota dels percentatges corresponents a Castelldefels (44,60%) i a 
Catalunya (33,99%). El mateix succeeix quant a la percepció de problemes provocats per sorolls 
exteriors (22,33% de les llars de Vista Alegre perceben aquesta problemàtica, pel 37,00% de les llars 
de Castelldefels i el 34,28% a Catalunya) i per contaminació o males olors (18,16% al barri per 23,79% 
al municipi i 21,04% a Catalunya). 
 
Taula 6.2. Percepció de les llars amb relació a l’existència de problemes ambientals a la zona (Font: 

INE, Cens de Població i Habitatges 2001) 

 
Vista Alegre (sec. 

1001 i 1002) 
Castelldefels Catalunya 

 núm. % núm. % núm. % 
Llars amb percepció de problemes 
d’escassetat de zones verdes 

228 29,57 5.608 33,81 786.335 33,95

Llars amb percepció de problemes de poca 
neteja als carrers 

194 25,16 7.411 44,60 787.108 33,99

Llars amb percepció de problemes de sorolls 
exteriors 

179 22,33 6.136 37,00 793.781 34,28

Llars amb percepció de problemes de 
contaminació o males olors 

140 18,16 3.945 23,79 487.246 21,04

Total Llars 771 100,0 16.585 100,0 2.315.856 100,0
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2.7.- Descripció de la Situació Urbanística, Xarxes de Serveis i Dotacions d’Equipaments. 
 
Urbanització 
 
L’espai públic de les ciutats constitueix un dels principals indicadors de la qualitat de vida dels seus 
habitants. Aquest espai, com a lloc d’intercanvi, ha de ser per als ciutadans l’escenari on es garanteixen 
els valors essencials pel que fa a la justícia social i ha de tenir un caràcter democràtic i d’igualtat. 
 
El barri de Vista Alegre, com s’ha esmentat en capítols anteriors, disposa d’una urbanització iniciada 
durant els anys 60 i 70 del segle passat, construïda a partir d’una manca de control urbanístic i amb 
unes exigències de compliment i respecte dels estàndards d’equipament molt limitades. La zona on 
s’ubica el barri estava en aquella època totalment separada del nucli urbà consolidat i en un lloc on, fins 
aleshores, la pagesia resident no havia gosat bastir cap edificació, tret de les pròpies que exigien les 
seves activitats de conreu. Les construccions de cases plurifamiliars i unifamiliars van ser construïdes de 
forma més o menys aleatòria, seguint un parcel·lari costerut, fent-se un lloc entre l’arbrat existent, amb 
carrers forçats per una topografia més pròpia d’activitats ramaderes que residencials. 
 
Vista Alegre no ha gaudit amb la mateixa intensitat dels processos de renovació urbanística i de serveis 
que s’han produït a la resta del municipi de Castelldefels, ja que l’Ajuntament ha prioritzat en els 
darrers anys la dotació de serveis bàsics urbans, com la xarxa de clavegueram, en les zones on aquests 
eren molt deficitaris o fins i tot inexistents. Les aportacions introduïdes pels darrers ajuntaments 
democràtics no han aconseguit dotar el barri d’un nivell d’urbanització suficient. En aquest sentit no s’ha 
millorat l’acabat de la pavimentació dels vials (actualment deficient, de poc gruix i en certs indrets 
gairebé inexistent), l’amplada dels carrers (molts d’ells sense voreres o reduïdes a la mínima expressió 
de voravia) ni la resta de serveis (que es troben en un estat igualment precari). En conseqüència, a 
Vista Alegre es mantenen encara els greus dèficits urbanístics i d’equipaments inicials, que generen 
entre els veïns del barri una certa sensació de marginalitat i una percepció de greuge comparatiu amb 
altres zones de Castelldefels, especialment amb els nous sectors residencials desenvolupats en l’entorn 
del barri. 

 

 
 
 
 
L’elevada compacitat del teixit edificatori que caracteritza el barri, a més de la seva situació al límit nord 
del municipi, al llindar del parc natural del Garraf, i els seus orígens residencials d’apartaments de 
temporada, han generat una important manca d’espais públics d’ús quotidià per als veïns i veïnes. 
L’únic espai qualificat com a zona verda pel planejament vigent i executat com a tal és el que se situa al 
carrer de García Lorca, que ja s’ha esmentat en el capítol anterior. A més, el barri disposa de tres 
petites placetes que estan qualificades de sistema viari pel planejament vigent i que són utilitzades pels 
veïns com a espai públic de relació i trobada. 
 
La primera d’aquestes places interiors es localitza a l’encreuament dels carrers de la Mesquita de 
Còrdova i de les Corts de Cadis. Comprèn un espai d’aproximadament 78 m2 i presenta un estat 
relativament bo, atès que recentment ha estat objecte d’obres de reforma. 
 

Placeta dels carrers de la Mesquita de Còrdova i de les Corts de Cadis 
 
La segona plaça a la qual es feia esment s’ubica a la cruïlla dels carrers de la Giralda i de les Corts de 
Cadis i ocupa una superfície aproximada de 125 m2. El seu paviment és de sauló, està equipada amb 
uns jocs infantils i l’estat de conservació del conjunt és bastant deficient. 
 
En darrer lloc és d’esmentar la plaça formada per l’espai situat entre els carrers d’Andalusia, Mansió i 
García Lorca. Aquest espai mostra mancances a nivell de d’acabats i l’estat de conservació és també 
prou defectuós. Addicionalment la plataforma plana de la placeta obliga a la construcció d’uns murets 
de contenció en tot el seu perímetre, fent d’aquest espai una zona accessible únicament per un dels 
seus angles, on s’ha instal·lat una bústia de correus que dificulta encara més l’accés. 
 
La dependència funcional de Vista Alegre respecte dels sector adjacents i del centre de Castelldefels és 
provocada per la manca d’un sub-centre proporcional a escala del barri que proporcioni un conjunt de 
serveis bàsics a la població. Aquesta servitud fa encara més evident els problemes de mobilitat i 
d’accessibilitat del sector, dificultant la relació de les persones amb mobilitat reduïda amb els serveis 
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que ofereix el centre de la població i, per tant, confinant aquest col·lectiu al reduït espai que els 
proporciona la seva llar, ja que ni tan sols poden gaudir d’espais oberts accessibles a l’interior del barri. 
 

Placeta dels carrers de la Giralda i de les Corts de Cadis 
 

Placeta dels carrers d’Andalusia, de Mansió i de García Lorca 
 
Els carrers de Vista Alegre com a espai públic tampoc compleixen amb una funció substitutòria de les 
places com a espai de relació veïnal. Això es deu a la morfologia del propi barri, amb pendents molt 
acusats (la diferència de desnivell d’un extrem a l’altre del barri en sentit nord-sud és d’uns 41 m.), i a 
la secció dels propis carrers, pràcticament sense voreres o d’amplada molt reduïda i ocupades pels 
bàculs d’enllumenat públic i la resta del mobiliari urbà. La manca d’aparcaments fa que els vials i 
voreres de Vista Alegre estiguin a tota hora sobre-envaïts pels cotxes dels mateixos veïns. 
 
El nivell d’urbanització dels carrers es clarament deficient. Com s’ha fet esment, una part del seu mal 
estat és provocat pels errors de disseny de la secció dels carrers, que projecta una relació equivocada 
entre vianants i circulació vehicular. L’estretesa de les voreres ajusta encara més el pas dels caminants, 
que estan obligats a circular entre els murs de límit de parcel·la que recorren totes les propietats i els 

cotxes estacionats. Les calçades, que tampoc son molt generoses, amb forts pendents i molts giravolts, 
forcen sovint als conductors de vehicles de serveis i als particulars a circular per sobre de les voreres i a 
estacionar-hi. Així doncs, són nombrosos els obstacles que troben al seu pas els transeünts, cosa que 
juntament amb la manca d’arbrat d’alineació per protegir-los i diferenciar funcionalment els àmbits de 
circulació dels cotxes i dels vianants, fan de tot plegat un sistema confús i mal endreçat. D’aquesta 
manera, a banda de no aconseguir fer de les voreres uns àmbits de protecció dels caminats, el grau de 
deteriorament de la urbanització és molt elevat. 
 

 
Dels resultats que es deriven d’una inspecció sobre l’estat físic del nivell i qualitat de la urbanització dels 
carrers del barri, és de destacar que només el 14% dels trams de carrers existents disposen d’un 
paviment de la calçada en bon estat i cap tram té un paviment de la vorera en bon estat. 
Addicionalment, és d’esmentar que el 4% de les calçades i l’11% de les voreres presenten un estat que 
es pot considerar com a perillós per a la circulació de vehicles i vianants. 
 
Concretament una bona part dels vials manquen de senyalització horitzontal, no tenen rigoles o 
aquestes estan en molt mal estat, la majoria dels carrers no compten amb un sistema d’evacuació 
d’aigües pluvials i tampoc tenen embornals. El fort pendent dels carrers els converteixen en col·lectors 
d’aigües de pluja a cel obert, transformant-los en veritables rieres que aboquen amb força tota la seva 
càrrega al sistema de clavegueram, fent-los intransitables per als vianants en dies de pluja. 
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Estat de conservació del paviment de les calçades (gràfic esquerra) i de les voreres (gràfic dreta) dels 
carrers de Vista Alegre (% sobre trams de carrers existents) 

Carrer de García Lorca (pendent del 14%) 
 
La gran majoria de les voreres del barri, a banda de la seva irregularitat i estretesa (entre 1m. i 1,8 m.), 
tenen graons que salven els forts desnivells i una gran quantitat d’obstacles que dificulten el pas. A 
més, les voreres són de construcció molt antiga i estan molt deteriorades a causa l’excés de pes dels 
cotxes i camions que hi aparquen. Les vorades per tant estan masegades i el gran nombre de persones 
d’edat avançada i amb mobilitat reduïda que resideixen al barri tenen dificultats per moure’s per 
recorreguts segurs, situació agreujada per la circumstància que els passos per a vianants a les cruïlles 
dels carrers no tenen els guals imprescindibles per a facilitar l’accessibilitat. 
 
La manca d’arbrat d’alineació, a més de l’absència de mobiliari urbà, tret d’alguna paperera, i la poca 
il·luminació de l’espai públic conformen un paisatge del conjunt abandonat i tenebrós. 
 

El graonat és un element recurrent en tot Vista Alegre, ateses les seves condicions topogràfiques. Així, 
a banda dels problemes de pas ja esmentats, es creen racons que afecten la percepció de seguretat 
dels residents, més encara quan no compten amb la il·luminació mínima apropiada. 
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En resum, es pot concloure que la molt reduïda superfície d’espai lliure disponible al barri es veu 
agreujada per un disseny i un estat de conservació que fan que els espais existents no s’adeqüin a les 
funcions d’espai de trobada, de relació, de lleure i de passeig de la ciutadania. Aquests dèficits de la 
urbanització, que provoquen greus problemes de mobilitat per als vianants, es veuen agreujats per 
unes condicions topogràfiques que generen grans problemes d’accessibilitat. Les solucions urbanístiques 
improvisades que s’han anat adoptant al llarg dels anys per a resoldre aquestes dificultats topogràfiques 
suposen una dificultat afegida per a la circulació dels vianants i l’efectivitat dels serveis públics de 
neteja i manteniment. Així mateix, els dèficits quantitatius i qualitatius que es donen a l’espai públic 
impedeixen un major dinamisme comercial. 
 
En definitiva, Vista Alegre es caracteritza per una fragmentació i segregació de l’espai disponible, 
l’existència de grans barreres arquitectòniques i un ús social força residual de l’espai públic. Aquests 
trets afavoreixen la discontinuïtat dels itineraris per a vianants i dificulten el bon ús de l’espai per part 
dels veïns i veïnes del barri. Els col·lectius més afectats per aquesta situació són la gent gran, les 
dones, els infants i les persones amb problemes de mobilitat reduïda. 
 
 
Accessibilitat viària i aparcament de vehicles 
 
L’accessibilitat rodada i la comunicabilitat del barri amb la resta del municipi presenten dificultats a 
causa de l’estretor dels carrers i dels forts pendents existents. És d’esmentar, a més, que a Vista Alegre 
no hi ha actualment cap carrer per a vianants, cap vial de prioritat invertida o de velocitat limitada, ni 
cap carril per a bicicletes. 
 
Els vials del barri son majoritàriament d’un sol sentit de circulació. Únicament hi ha doble sentit en 
alguns trams del carrer de Ramon i Cajal. 
 
Amb relació a les zones d’aparcament en superfície, el 39% del vials no compten amb cap banda 
d’aparcament, el 54% tenen aparcament en un dels costats i únicament un 7% dels vials gaudeixen de 
doble estacionament d’alineació. 
 
A Vista Alegre no hi ha cap aparcament col·lectiu públic ni privat de vehicles. La totalitat dels 
estacionaments s’efectua doncs al carrer, en places lliures no delimitades adjacents a les voreres en els 
trams de carrer abans esmentats. Aquesta situació provoca que els espais públics en aquests carrers 
estiguin poc interconnectats per als vianants, alhora que dificulta les tasques de càrrega i descàrrega de 
mercaderies i genera la sensació que els vehicles ocupen gran part de l’espai públic.  
 
Segons dades del cadastre, a Vista Alegre hi ha 159 locals amb ús d’aparcament i magatzem. Si es té 
en compte que el nombre d’habitatges del barri és de 1.027, això suposa que només el 15,48% dels 
habitatges disposen de plaça d’aparcament privat. 
 
 
Transport públic 
 
Per la part central del barri de Vista Alegre (pels carrers de Ramon i Cajal, les Corts de Cadis i la 
Giralda) circula la línia d’autobús CF1, que comunica el barri amb la resta del municipi (veure plànol 
1.5). La freqüència de pas d’aquesta línia en horari laboral és de 10-15 minuts. Addicionalment, en el 

límit sud del barri tenen parada les línies L95, L96 i L97 (parada a la cantonada del carrer d’Agustina 
d’Aragó i el carrer de García Lorca), a més de la CF1. Aquestes tres línies, amb freqüències de pas 
d’entre 15 i 30 minuts, connecten Vista Alegre i el conjunt de Castelldefels amb la resta de l’àrea 
metropolitana de Barcelona. 
 
Tot i l’existència d’aquestes línies de transport públic, la difícil accessibilitat que es dóna als carrers del 
barri dificulta l’accés a les parades d’autobús des dels sectors més allunyats de les mateixes. A més, la 
reducció del servei en dies festius, la quasi inexistència de servei en horari nocturn i la poca adaptació 
dels recorreguts a les necessitats quotidianes dels veïns i veïnes del barri, provoquen greus dificultats 
en la mobilitat entre Vista Alegre, el centre de la ciutat i altres barris del municipi. 
 
 
Xarxes de subministrament 
 
De les inspeccions realitzades en els pous de registre i la xarxa de sanejament existents a Vista Alegre 
s’ha pogut determinar que l’estat general de la xarxa és bastant bo. De tota manera és necessari 
rehabilitar 17 pous de registre (20% del nombre total existent al barri) i de 170 m. de la canonada 
actual de fibrociment de 400 mm. de diàmetre (5% de la longitud total del clavegueram). 
 
De tota manera, és de destacar que la xarxa de sanejament existent, construïda durant la segona 
meitat del segle XX, presenta zones que no tenen capacitat per a absorbir els cabals d’aigua que arriben 
en episodis de pluja intensa. Actualment es disposa d’una xarxa separativa d’aigües pluvials que recull 
les aigües del vessant est del barri mitjançant els col·lectors del carrer de Cervantes i el que discorre tot 
al llarg del carrer de  Ramon i Cajal. La inexistència d’una xarxa separativa al vessant oest de Vista 
Alegre provoca que es donin problemes clars de funcionament hidràulic i episodis d’inundació de baixos 
i soterranis. Per aquesta raó, en aquest Projecte d’Intervenció Integral es proposa crear una nova xarxa 
de drenatge al llarg del carrer d’Agustina d’Aragó (veure actuació 1.2). 
 
En els anys en els quals es va desenvolupar el barri, com era habitual en aquella època, les xarxes de 
servei, tant de telefonia com elèctrica, eren aèries. Aquesta situació es manté en l’actualitat a Vista 
Alegre, creant una mala imatge urbana. L’envelliment de les instal·lacions amb el pas del temps i les 
modificacions que s’han realitzat per ampliacions o derivacions del servei han provocat que l’estat de 
conservació d’aquestes xarxes sigui deficient i es donin deficiències en els subministraments. A causa de 
la configuració dels carrers del barri (sinuosos, amb forts pendent i amb voreres molt estretes), la 
situació del pals que fan de suport als serveis aeris són un obstacle important per a la circulació dels 
vianants per les voreres. Per aquesta raó, en aquest Projecte d’Intervenció Integral es proposa el 
soterrament de les xarxes elèctrica i de telefonia en tot l’àmbit d’intervenció (veure actuació 1.3). 
 
Pel que fa a les infraestructures per a les noves tecnologies, el barri no disposa de xarxa de fibra òptica. 
La majoria dels edificis d’habitatge van ser construïts entre els anys 50 i 70 del segle passat, sense 
aplicar paràmetres de qualitat a l’edificació. En aquest marc, és d’esperar que la majoria d’edificis no 
hagin integrat cap tipus d’infraestructura de telecomunicacions de banda ampla en la seva estructura 
que permeti l’accés a aquest tipus de servei mitjançant una instal·lació moderna i eficaç. 
Addicionalment, és d’esmentar que les condicions socioeconòmiques de la major part dels residents al 
barri de Vista Alegre provoquen una gran dificultat per a l’accés d’aquests sectors a les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació. 
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Equipaments 
 
Els equipaments existents actualment a Vista Alegre són els següents (veure plànol 1.8): 
 
1. Centre Municipal Vista Alegre 
 

Aquest equipament es localitza al carrer de la Giralda núm. 6 i ofereix els següents serveis: 
 
a) Centre de Mediació i Convivència Ciutadana (CMCC) 
 

És un espai  per ajudar a  resoldre els conflictes que es produeixen en l’entorn d’una manera 
ràpida, pacífica i gratuïta. El Centre de Mediació i Convivència Ciutadana té com a objectiu millorar 
la qualitat de vida de la ciutadania. Es tracta qualsevol conflicte derivat de les relacions personals i 
la convivència, com per exemple: 
• En l’àmbit veïnal: soroll, neteja, comportaments incívics, desacords en les comunitats de veïns, 

obres, malentesos en general, etc.  
• En l’àmbit escolar: s’ensenya l’alumnat a tractar els seus conflictes d’una manera pacífica i 

dialogant. Es donen pautes als pares i mares per ajudar a educar els infants en la cultura del 
diàleg i la convivència.  

Un equip de professionals de la mediació que provenen de diferents àmbits (el dret, la psicologia, 
la pedagogia, etc.) treballa de manera imparcial i vetlla per l’equilibri entre les parts implicades 
amb l’objectiu que trobin una fórmula per a solucionar el conflicte. 
La persona mediadora condueix el procés, en un espai neutral, per tal de facilitar la comunicació 
entre les parts i perquè puguin aclarir-se per elles mateixes i exposar les seves diferències en un 
entorn de respecte. 
Per iniciar el procés, només cal que una de les parts ho sol·liciti. La persona mediadora es posa 
en contacte amb l’altra part per convidar-la a asseure’s tots plegats. 
Aquest servei s’ofereix des del mes de gener de 2009, els dilluns i dimecres en un horari de 10.00 
a 19.00 h. 

 
b) Cibercast (ubicat a la 2a planta del Centre Municipal) 
 

El Cibercast és un equipament destinat a la divulgació i promoció de les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació i de les potencialitats que ofereix la xarxa. S’adreça al jovent, però 
també és obert a la resta de la ciutadania. Es divideix en espais diferenciats en funció dels seus 
usos principals:  
• Espai de formació: Espai dotat de 12 ordinadors, un retroprojector i pantalla gran (que projecta 

les imatges d’ordinador amb qualitat i velocitat ADSL), un escàner, ADSL, 2 impressores, 12 
càmeres web i una gravadora de CD. En aquest espai hi ha una programació estable de cursets 
introductoris i d’aprofundiment en les novetats i possibilitats que ofereix la xarxa. Els 
ordinadors de l’Aula de formació poden fer-se servir per a la navegació lliure sempre que no hi 
hagi una activitat o curset programat. 

• Espai de navegació: Espai dotat amb tres taules amb 4 ordinadors cada una destinats a la 
navegació per Internet amb velocitat ADSL. Els usuaris poden gravar-se en disquets la 
informació que vulguin. També tenen la possibilitat d’imprimir treballs, currículums, etc. S’han 
establert torns d’una hora per usuari, tret que hi hagi terminals lliures. Aquesta sala ha estat 

pensada per a posar en pràctica els coneixements adquirits als altres espais, ampliar la 
informació o, senzillament, viatjar pels continguts preferits. 

• Sala d’estudi: Hi a dues aules d’estudi amb 7 ordinadors connectats a Internet amb programes 
d’ofimàtica, sistemes LINUX i programari lliure. Els/les usuaris/es també tenen a disposició 
programes de suport a l’estudi, d’autoformació, diccionaris i enciclopèdies electròniques, cursos 
d’idiomes multimèdia. Així mateix es fan tallers de diferents tipus: muntatge d’ordinador, 
instal·lació de programes, etc. 

• Espai Wifi: El Cibercast està dotat d’una xarxa oberta als usuaris. Els usuaris del Cibercast 
poden accedir gratuïtament a Internet des dels seus ordinadors portàtils i des d’altres 
dispositius mòbils (PDA, telèfons de tercera generació, consoles, etc.). 

El Cibercast pretén anar més enllà de l’habitual cibercafè. No només disposa de punts de connexió 
a través dels quals els joves poden accedir a la xarxa i practicar, sinó que posa l’accent en la 
formació i l’aprenentatge, per tal de donar a conèixer les múltiples aplicacions que la telemàtica 
ofereix fora de les opcions d’oci. El Cibercast pretén ser, també, una antena dirigida a captar i 
difondre les experiències que, emprant la xarxa, es poden anar desenvolupant en el camp de la 
cultura, l’associacionisme i la participació dels joves.  
En definitiva, es tracta d’un espai adaptat a les inquietuds de totes les persones independentment 
del seu nivell de coneixements o dels seus interessos particulars, per tal de fer un aprofitament 
intel·ligent de les possibilitats presents i futures que ofereixen les noves tecnologies. 
Aquest servei s’ofereix de dilluns a divendres en un horari de 15.00 a 21.00 h. 
 

c) Servei Local de Garantia Social 
 

Aquest servei va adreçat a tots els joves de 16 a 21 anys, i especialment a aquells que no tenen 
qualificació professional, que no han aconseguit superar l’ESO, que volen continuar formant-se o 
que volen anar a treballar, així com als aturats i a les persones que tenen dificultats per inserir-se 
en el món laboral. Els seus objectius són els següents: 
• Oferir un servei d’informació, orientació, formació, acompanyament i seguiment als joves per a 

garantir la seva inserció formativa i laboral. 
• Desenvolupar projectes i accions per a garantir el trànsit de l’escola al món laboral i treballar la 

prevenció per a garantir l’èxit escolar. 
L’oferta formativa de Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) (abans Programes de 
Garantia Social) és la següent: 
• Auxiliar de cuina 
• Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic 
• Auxiliar en operacions de muntatge instal·lacions electrotècniques en edificis. 
El Servei Local de Garantia Social presta servei durant tot l’any. Els Programes de Qualificació 
Professional Inicial tenen la durada d’un curs escolar, de setembre a juny. 
El servei és organitzat per la Regidoria d’Educació, Pau i Solidaritat de l’Ajuntament de 
Castelldefels. 

 
d) Centre de Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç Delta (ubicat a la planta baixa del Centre 

Municipal) 
 
 Aquest és un servei no municipal gestionat per l’entitat Delta. La seva àrea d’actuació està 

delimitada als municipis de Begues, Gavà, Viladecans i Castelldefels, segons els criteris de 
sectorització existents. 
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 Es tracta d’un servei que desenvolupa les funcions de prevenció, detecció i atenció als nens/nenes 
de 0 a 6 anys que presentin algun trastorn en el seu desenvolupament, ja sigui permanent o 
transitori, o bé que es trobin en risc de patir-lo, des del naixement fins als 6 anys o fins que les 
necessitats d’atenció puguin ser cobertes per serveis de caràcter general (educatius, sanitaris o 
socials). També s’adreça a les famílies que vulguin consultar sobre el desenvolupament dels seus 
fills com a suport a la criança. La primera consulta cal fer-la abans que l’infant compleixi els 
4 anys. 

 El servei funciona amb cita prèvia de dilluns a divendres de 9 a 17.30 h. i ofereix informació de 10  
a 14 h. de dilluns a divendres. 

 L’entitat Delta forma part de la Xarxa concertada de serveis públics d’Atenció Precoç que el 
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya té sectoritzats per tot el territori 
català. 

 
e) Servei Obert, punt d’autoaprenentatge de català 

 
 El Pla Educatiu d’Entorn de Castelldefels, en col·laboració amb el Servei Local de Català, ofereix 

un recurs addicional per a l’aprenentatge de català, principalment de nivells bàsics, per als joves 
que necessitin iniciar o reforçar el seu procés de formació en català. Aquest servei també és obert 
a qualsevol persona de la ciutat que vulgui aprendre català i que no tingui possibilitat de fer un 
curs presencial. 

 Es tracta doncs d’un servei no municipal que es presta des del Centre Municipal de Vista Alegre, 
on una especialista guia el procés d’aprenentatge amb ordinadors equipats amb àudio i port USB. 

 El servei es presta de dilluns a divendres de 17.30 a 20.30 h. 
 
f) A més a més, el Centre Municipal Vista Alegre ofereix un espai per a la celebració de diferents 

tipus d’activitats 
 

 
2. Centre Sociocultural del carrer de la Giralda núm. 26-28 
 

Els baixos de l’edifici situat carrer de la Giralda núm. 26-28 són d’ús municipal. En les seves 
dependències es realitzen diferents activitats i tallers organitzats per diverses entitats i associacions 
del barri de Vista Alegre. Actualment, les entitats que hi desenvolupen activitats són les següents: 
 
• Associació de Veïns de Vista Alegre: desenvolupa tallers de costura i brodats i de pintura 
• Agrupació de dones: desenvolupa tallers de tapissos i de restauració de mobles 
• Associació Cornetes i Timbals: en el Centre es localitza el seu local d’assaig 
• Taller d’Ocupació de La Guaita (forma part de l’Àrea de Promoció Econòmica, Foment de 

l’Ocupació i Comerç de l’Ajuntament de Castelldefels): desenvolupa l’aula de formació de pintura 
 
 
A més d’aquests dos centres de titularitat municipal, al barri de Vista Alegre també hi ha dos 
equipaments més de titularitat privada: 
 
 
 
 

3. Parc Infantil-Ludoteca de l’Associació de Veïns i Propietaris del barri de Vista Alegre 
 
Aquest servei, adreçat només als nens i nenes de les persones associades a l’Associació de Veïns, es 
presta en un local del carrer de Cervantes, núm. 51 bis, amb un horari de dilluns a divendres de 9 a 
13 i de 15 a 17 h. 

 
4. Centro Haziel 

 
Aquest Centre, ubicat al carrer de Cervantes, núm. 3, ofereix serveis de ioga i bioenergètica, 
Kundalini Ioga, Hatha Ioga, Qi Kung, acupuntura, medicina tradicional xinesa, homeopatia, medicina 
ortomolecular, psicoteràpia, tallers de teràpia en grup, constel·lacions familiars, massatge terapèutic, 
reflexologia i massatge miofacial.  

 
D’aquest llistat d’equipaments existents a Vista Alegre es pot concloure que el barri no disposa de cap 
equipament educatiu, sanitari, esportiu, ambiental, d’abastament local o de seguretat ciutadana. Així 
mateix tampoc disposa d’equipaments específics per a la gent gran, les persones discapacitades o els 
nouvinguts. També es detecten dèficits en els àmbit dels serveis per a les dones, els serveis de 
promoció econòmica i foment de la formació i l’ocupació, els serveis d’atenció social i els serveis 
administratius i d’atenció a la ciutadania. Es pot afirmar per tant que hi ha un dèficit important 
d’equipaments i serveis públics per atendre les necessitats de la població. 
 
En aquest Projecte d’Intervenció Integral es proposen intervencions de millora (tant a les actuacions 
incloses dins el Projecte com a les actuacions no finançables pel Fons de Foment de Barris) per tal 
d’adaptar els equipaments existents a la nova realitat social del barri i a les necessitats de serveis de la 
seva població. També es plantegen actuacions destinades a cobrir els dèficits quantitatius esmentats.  
 
 
Règim jurídic del sòl 
 
En aquest capítol s’analitza també el règim jurídic del sòl i l’estat d’execució del planejament vigent. La 
totalitat del sòl de l’àrea d’atenció especial delimitada en aquest Projecte s’inclou dins de les 
qualificacions de sistemes i de zones en sòl urbà. Els documents de planejament vigents al barri de 
Vista Alegre són els següents: 
  
- Pla General Metropolità (aprovació definitiva el 14 de juliol de 1976) 
- Pla Especial de Reforma Interior (PERI) del barri de Vista Alegre (aprovació definitiva el 30 de maig 

de 1990): aquest document és actualment el document normatiu vigent 
- Modificació Puntual del PERI de Vista Alegre (aprovació definitiva l’11 de juny de 2003): aquest 

document afecta només unes parcel·les concretes que no arribaven a la superfície mínima, amb 
l’objectiu de donar a les mateixes solució d’edificació 

 
Les qualificacions fixades pel planejament vigent al barri de Vista Alegre són les següents (veure plànol 
1.4): 
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Taula 7.1. Planejament urbanístic vigent a Vista Alegre  (Font: Ajuntament) 

 Superfície (m2) % 

ordenació en edificació aïllada 
subzona plurifamiliar V (clau 20a/8) 80.859,06 55,48 
subzona unifamiliar VII (clau 20a/10) 6.537,78 4,49 
subzona unifamiliar VI (clau 20a/9u) 1.680,93 1,15 

renovació urbana: rehabilitació (clau 16) 3.257,12 2,24 
equipaments comunitaris i dotacions actuals (7a) 3.967,47 2,72 
equipaments comunitaris i dotacions de nova creació de caràcter local 
(clau 7b) 

1.541,81 1,06 

parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local (clau 6b) 7.958,00 5,46 
sistema viari bàsic (claus 5 i 5b) 39.939,02 27,40 

TOTAL 145.741,19 100 
 
La major part del barri (63,36% de la superfície total) està destinada a usos residencials, mentre que el 
planejament reserva a vialitat el 27,40%, a zona verda el 5,46% i a equipaments el 3,78%. 
 
Dins de la superfície destinada a usos residencials, la totalitat del sòl qualificat amb la clau 16 
(renovació urbana: rehabilitació) no es troba executat en l’actualitat. Les dues zones amb aquesta 
qualificació, que es localitzen en el sector nord-occidental del barri, es troben ocupades per una sèrie 
d’edificacions unifamiliars de molt baixa qualitat i que no s’adapten al planejament vigent. Per tant, 
3.257,12 m2 de la superfície destinada a usos residencials (el 3,53% del total de sòl amb aquest ús) no 
es troben executats. 
 
Quant a la superfície destinada a vialitat, es detecta també una manca d’execució significativa del 
planejament vigent en el mateix sector nord-occidental de barri, al voltant del carrer del Chotis. En 
aquest sector l’ordenació dels vials no s’adapta al planejament vigent en una superfície de 2.653,35 m2 
ocupats per les mateixes edificacions unifamiliars de molt baixa qualitat esmentades anteriorment, vials 
no urbanitzats i parcel·les privades sense edificar. Aquesta superfície representa el 6,64% de la 
superfície total qualificada de sistema viari al barri. També es poden esmentar afectacions puntuals pel 
que fa a l’alineació de les façanes de determinats edificis d’habitatge. De tota manera, aquestes 
afectacions ocupen una superfície mínima. 
 
En relació al sector del carrer del Chotis, és d’esmentar que el Pla Especial de Reforma Interior (PERI) 
de Vista Alegre ja va definir una unitat d’actuació (UA-1) a desenvolupar mitjançant el sistema 
expropiatori per al desenvolupament urbanístic d’aquest sector. En les actuacions no finançables pel 
Fons de Foment de Barris que s’esmenten al capítol 3.8 d’aquest Projecte s’inclou la realització dels 
estudis i la recopilació de la informació necessària a l’objecte d’iniciar el corresponent procediment 
administratiu i, conseqüentment, redactar el projecte d’expropiació pel procediment de taxació 
conjunta. Aquesta actuació serà el primer pas per a resoldre de forma definitiva la problemàtica que 
afecta aquest sector del barri de Vista Alegre, tant pel que fa al sòl residencial com als sistemes de 
vialitat i de parcs i jardins urbans. 
 
Com s’ha esmentat ja en el capítol anterior, s’aprecia una important manca d’execució del planejament 
vigent pel que fa a la superfície prevista de zona verda. En aquest àmbit no s’han executat 7.702,48 m2, 
que representen el 96,79% de les previsions totals de zona verda. En aquest Projecte d’Intervenció 
Integral es preveu la urbanització d’una nova zona verda de 3.176,28 m2 prevista pel planejament a 

l’interior de l’illa delimitada pels carrers de Murillo, de l’Alhambra i de la Mesquita de Còrdova (veure 
actuació 1.1). 
 
La manca d’execució del planejament no afecta la superfície destinada a equipament. De tota manera, 
és d’esmentar que, des del tancament del CEIP Vista Alegre l’any 2007, les instal·lacions ubicades a l’illa 
delimitada pels carrers de Ramon i Cajal, Mansió, Pep Ventura i Cervantes (amb una superfície total de 
3.967,47 m2, que representen el 72,01% del sòl destinat a equipament al barri) es troben sense ús. En 
aquesta àrea es projecta construir un Centre Cívic (veure actuació 3.1. d’aquest Projecte), una pista 
esportiva a l’aire lliure (veure actuació 3.2) i un aparcament per a vehicles (veure actuació 3.6), així 
com condicionar un nou espai lliure amb zona WiFi (veure actuacions 1.4 i 4.2). Així mateix, en el 
capítol 3.8 d’aquest Projecte (Altres intervencions públiques en el mateix àmbit), s’inclou la construcció 
d’un equipament educatiu i d’un edifici d’habitatge dotacional en aquest mateix àmbit. Un dels objectius 
principals del present Projecte és convertir aquesta àrea en el principal centre d’atracció del barri, tant 
per a la població resident com per als veïns i veïnes de la resta de Castelldefels. 
 
En conclusió, sense tenir en compte les intervencions puntuals de tractament viari previstes en el 
planejament vigent i que afecten l’alineació de les façanes de determinats edificis d’habitatges, resten 
sense executar actuacions que afecten, com a mínim, una superfície total de 13.612,95 m2 (el 9,34% 
del total de l’àrea d’atenció especial delimitada en aquest Projecte). Si s’afegeix l’àrea destinada a 
equipament actualment sense ús, la superfície no executada és del 17.580,42 m2 (el 12,06% de la 
superfície total del barri). 
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2.8.- Conclusions. 
 
El barri de Vista Alegre té una superfície de 145.741,19 m2 (el 2,48% del sòl ocupat residencial de 
Castelldefels) i una població a 1 de gener de 2009 de 3.280 habitants (el 5,28% de la població total del 
municipi). El nombre d’habitatges existents és de 1.027 (el 3,98% del parc municipal d’habitatges), que 
es destinen de forma molt majoritària a primeres residències. 
 
El barri va néixer, en les dècades dels anys 50 i 60 del segle passat, a partir d’una urbanització en 
absència de planejament i no controlada pels agents públics i amb una construcció d’edificis de molt 
baixa qualitat (majoritàriament els edificis són producte de l’autoconstrucció). La major part de les 
carències originals es mantenen en l’actualitat. 
 
La major part dels edificis d’habitatge es caracteritza per uns nivells d’habitabilitat, d’accessibilitat i de 
seguretat significativament més baixos que els que es donen en el conjunt de Castelldefels i de 
Catalunya, així com per una falta d’adequació a les necessitats actuals de la població. Aquesta situació 
reflecteix el procés de degradació progressiva de l’edificació que pateix el barri. En aquest sentit són 
de destacar els següents aspectes: 
 

- molt elevat percentatge d’edificis en estat de conservació ruïnós, dolent o deficient i manca de 
manteniment de l’edificació 

- existència de possibles problemes d’aluminosi en alguns edificis 
- instal·lacions comunitàries de serveis amb irregularitats 
- problemes d’accessibilitat als edificis residencials, tant per la manca d’ascensor en edificis de 4 

plantes o més com per l’existència d’obstacles (principalment graons i trams d’escala) a l’entrada 
dels edificis 

- elevat percentatge d’edificis que disposen d’escales d’accés per l’exterior de l’edifici als 
habitatges situats en plantes superiors 

- dèficits en matèria de seguretat i de protecció contra incendis en els edificis 
- reduït nombre d’habitatges per edifici, fet que incrementa el cost de la rehabilitació unitari per a 

cada propietari 
- molt reduït valor cadastral dels habitatges en comparació amb el conjunt del municipi 
- elevades diferències en matèria de qualitat dels edificis i habitatges amb els nous sectors de 

desenvolupament que envolten en gran part el barri (Vista Alegre disposa d’uns nivells de 
qualitat molt menors) 

- elevada incidència de la propietat horitzontal 
- reduït percentatge d’habitatges en règim de lloguer 

 
De les característiques de la població del barri són de destacar els següents aspectes: 
 

- estancament demogràfic del barri en els darrers anys, que ha coincidit amb un fort increment de 
la població del conjunt de Castelldefels, especialment en els nous sectors residencials 
desenvolupats en l’entorn de Vista Alegre 

- elevada ocupació dels habitatges i elevada densitat de població (més del doble de la densitat 
mitjana del municipi) 

- pes relatiu molt elevat de la població major de 64 anys 
- menor pes relatiu de la població en edat laboral que al conjunt del municipi i a Catalunya 

 
 
 

- elevada proporció de població dependent (menors de 15 anys i majors de 64 anys) 
- elevada proporció de població masculina 
- elevat nombre de processos de reagrupament de persones immigrades 
- elevada proporció i creixement molt accelerat de població estrangera, tant d’origen 

extracomunitari (principalment marroquins i sud-americans) com comunitari (especialment 
romanesos) 

- diferències molt significatives a nivell de les característiques de la població resident entre Vista 
Alegre i els nous sectors de desenvolupament residencial que envolten el barri (major 
envelliment de la població, menor proporció de població infantil i major proporció de població 
estrangera a Vista Alegre) 

 
Es pot concloure que la població d’origen autòcton i en edat laboral (principalment les parelles amb 
fills), està marxant del barri i és substituïda per població nouvinguda de països extracomunitaris, 
majoritàriament homes en edat laboral. Aquesta tendència pot repercutir negativament en la situació de 
molta gent gran, que continua residint majoritàriament al barri, ja que aquest col·lectiu veu com 
s’allunya la seva xarxa social més propera de la qual depèn en gran mesura. Aquesta situació es veu 
agreujada per l’absència d’ascensor en molts edificis, fet que genera dificultats de mobilitat i impedeix 
que la gent gran, a més de les famílies amb infants menors i les persones amb mobilitat reduïda, pugui 
accedir amb facilitat al carrer. 
 
El barri de Vista Alegre, a nivell econòmic, es caracteritza pels següents aspectes: 
 

- ocupació de la població del barri molt relacionada amb el sector de la construcció 
- menor incidència del sector de serveis en l’ocupació de la població del barri en comparació amb 

Castelldefels i Catalunya 
- elevada taxa d’atur, especialment en els habitants majors de 44 anys 
- risc que l’atur augmenti a curt termini, especialment entre els joves, els homes i la població 

immigrant 
- baix nivell de qualificació professional de bona part dels llocs de treball de la població ocupada 
- existència de diferències de gènere que provoquen que el col·lectiu de dones sigui el més 

desfavorit a nivell ocupacional 
- increment de la taxa de població activa 
- elevat nivell de recursos i infraestructures de polítiques de promoció econòmica, formació i 

ocupació per part de l’Ajuntament de Castelldefels, però molt baixa localització de la prestació 
de serveis al barri 

- ús principalment residencial dels edificis del barri, amb una dedicació mínima de locals per a 
activitats comercials o productives 

- intensa disminució de les activitats ciutadanes i de la vida social del barri des del tancament del 
CEIP Vista Alegre l’any 2007, que era un dels principals focus d’atracció del barri 

- baix nivell d’activitat econòmica al barri i elevat percentatge de locals tancats, problemàtica que 
s’ha agreujat intensament en els darrers anys 

- molt reduïda oferta comercial i quasi nul·la oferta complementària 
- elevat component de proximitat de l’oferta comercial existent i inexistència de locals que 

comportin un atractiu per als habitants de la resta del municipi 
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- inexistència d’elements d’urbanisme comercial 
- important oportunitat de potenciació comercial i de serveis en un futur a mig termini gràcies a 

l’existència de locals susceptibles de ser ocupats per noves activitats terciàries 
- la diversitat actual de la població resident a Vista Alegre ha d’afavorir la renovació dels 

establiments existents i la creació de noves empreses, especialment en el sector de serveis i 
restauració, que reflecteixin la diversitat cultural del barri i donin servei també a la població de 
zones properes 

- elevada proporció d’ocupats del barri que estan obligats a efectuar desplaçaments laborals a 
diversos municipis 

 
Els elevats percentatges de gent gran i de població nouvinguda d’origen extracomunitari i el baix nivell 
de renda de molts dels habitants de Vista Alegre, suposen elements addicionals de risc per al 
desenvolupament de l’activitat econòmica del barri. És necessari incidir activament i a curt termini sobre 
aquesta situació, ja que la dinàmica de canvi profund i ràpid de la realitat social que està patint 
actualment Vista Alegre pot abocar a una situació de degradació que revertiria immediatament en una 
pèrdua afegida d’atractiu comercial i la fugida precipitada de les activitats econòmiques que es 
mantenen al barri. Cal endegar doncs polítiques que aturin el tancament de comerços, donin suport a la 
iniciativa d’obertura de nous operadors, promoguin l’augment de l’oferta comercial al barri i afavoreixin 
la redefinició i/o rehabilitació dels establiments actualment existents. 
 
Aquests objectius s’han d’assolir a partir de la millor integració de les activitats actuals i futures i d’una 
millor percepció i visibilitat del teixit econòmic, superant els actuals dèficits urbanístics i la manca 
d’espais que facin compatibles els usos lúdics i comercials. En definitiva, cal un urbanisme comercial 
que faci agradable i còmode el barri. També calen actuacions que fomentin la integració i adequació 
comercials entre la població nouvinguda i la població autòctona. 
 
D’entre les característiques socials de la població del barri són de destacar els següents aspectes: 
 

- elevada taxa de població inactiva, especialment entre les dones 
- elevat percentatge de persones beneficiàries de pensions assistencials i no contributives, 

especialment entre el col·lectiu femení i la gent gran 
- molt baix nivell d’instrucció de la població de 10 anys i més, especialment entre les dones i la 

gent gran, fet que condiciona les possibilitats d’inserció laboral i de millora professional, així com 
el desenvolupament de les capacitats d’adaptació dels col·lectius afectats 

- existència d’un col·lectiu important de població que no sap llegir o escriure, grup es troba en risc 
d’exclusió social 

- baix nivell educatiu de la major part de joves immigrants que arriben al barri i manca d’accés al 
sistema educatiu de part d’aquest col·lectiu 

- baixa taxa d’escolarització de la població infantil i juvenil i elevada incidència de l’abandonament 
d’estudis a partir dels 15 anys, especialment entre la població masculina 

- elevat percentatge de població en situació de risc d’exclusió social, especialment entre les 
persones amb problemàtiques econòmiques i el col·lectiu de nouvinguts 

- risc elevat que la situació econòmica i sociolaboral que pateixen alguns segments de la població 
del barri s’agreugi a curt termini 

- elevada percepció de seguretat ciutadana 
 

Les diferències de gènere que es detecten en les característiques socioeconòmiques de la població del 
barri generen una desigualtat d’oportunitats en l’accés al món laboral i tenen una repercussió directa en 
l’accés a la renda. Així mateix, les dones constitueixen majoria entre la població dependent, en ser més 
nombroses entre el col·lectiu de persones d’edat avançada, a la vegada que són les principals 
responsables de la cura de la família i de les tasques domèstiques, fet que provoca que tinguin moltes 
més dificultats per a conciliar la vida laboral, familiar i personal i, per tant, per assolir la seva 
independència econòmica i la seva autonomia. La problemàtica de la igualtat de gènere, juntament amb 
la dependència de la gent gran, és doncs una de les més sensibles al barri de Vista Alegre. 
 
A nivell d’associacionisme i participació ciutadana són de destacar els següents aspectes: 
 

- existència d’un ric i actiu teixit associatiu 
- Vista Alegre és un barri amb una llarga trajectòria d’acollida de nouvinguts i un clar exponent de 

la diversitat cultural i la cohesió social 
- l’Ajuntament de Castelldefels compta amb un reglament de participació ciutadana des de l’any 

2003 (actualment en procés de revisió mitjançant un procés participatiu) i hi ha diferents 
instruments i mecanismes de participació (entre els quals destaquen els consells sectorials, els 
consells territorials i el consell de ciutat) 

- l’Ajuntament de Castelldefels té una llarga tradició en el desenvolupament de trobades amb la 
ciutadania, les entitats i els agents socials de la ciutat 

- la ciutadania i les entitats del barri, juntament amb les de la resta del municipi, han participat o 
estan desenvolupant diversos processos participatius, molt d’ells de caràcter transversal (Pla 
local de Joventut, Pacte pel Civisme, Portal de les Entitats, Pla Municipal per la Igualtat) 

- existència d’una ferma voluntat municipal de treballar el Projecte d’Intervenció Integral amb els 
agents socials i les entitats del barri 

- les entitats més significatives del barri han posat de manifest el seu compromís de participar 
activament en el desenvolupament del Projecte d’Intervenció Integral i han expressat de forma 
explícita el seu recolzament unànime i exprés a la totalitat del mateix 

- realització d’un procés participatiu per a l’elaboració d’una diagnosi i unes propostes d’actuació 
al barri en el marc de la redacció d’aquest Projecte d’Intervenció Integral 

 
És necessari treballar per estimular la participació de la ciutadania en la presa de decisions i 
l’associacionisme com a eina de transformació local i de reforçament del sentiment de pertinença al 
territori. El teixit associatiu de Vista Alegre és un dels principals punts forts del barri, en el qual s’han de 
recolzar totes les propostes d’actuació. L’associacionisme i la participació ciutadana ha de ser per tant 
una línia de treball transversal i integral i una aposta decidida per a encarar el futur. 
 
Quant a la situació mediambiental, els principals aspectes a destacar són els següents: 
 

- existència d’un teixit edificatori molt compacte que provoca que la disponibilitat i l’accessibilitat 
dels espais públics sigui molt limitada 

- greu dèficit de zones verdes d’ús quotidià per als veïns i veïnes 
- manca d’execució com a espai de lleure per als ciutadans de quasi la totalitat de la superfície de 

zona verda prevista en el planejament vigent 
 
Amb l’objectiu de pal·liar aquest dèficit és necessari executar en la mesura de les possibilitats les zones 
verdes previstes pel planejament vigent que no estan executades. 
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Pel que fa a la situació urbanística el barri de Vista Alegre presenta dèficits importants: 
 

- immensa majoria dels carrers amb voreres molt estretes, en mal estat de conservació i amb 
obstacles que dificulten el pas dels vianants 

- paviment de les calçades en general molt deteriorat 
- important dèficit d’espais públics d’ús quotidià per als veïns; manca d’adequació a les necessitats 

de la ciutadania i estat de conservació deficient de les poques zones d’esbarjo existents (només 
hi ha una zona de jocs infantils i cap zona equipada per a la gent gran) 

- dèficit de guals per a vianants i manca d’adaptació dels existents per a persones amb mobilitat 
reduïda 

- manca de mobiliari urbà i d’arbrat viari i senyalització viària i informativa deficient 
- deficient qualitat de l’enllumenat públic en determinats sectors 
- dificultats topogràfiques, amb forts pendents als carrers, que generen problemes de mobilitat 

mal resolts 
- existència de molts carrers estrets i sinuosos 
- inexistència de carrers per a vianants, vials de prioritat invertida o de velocitat limitada i de 

carrils per a bicicletes 
- inexistència d’aparcaments col·lectius públics i insuficiència de places d’aparcament privat que 

provoquen una elevada ocupació de l’espai públic per part dels vehicles privats, fet que dificulta 
en gran mesura la mobilitat dels vianants i l’efectivitat dels serveis públics de neteja i 
manteniment 

- els dèficits quantitatius i qualitatius que es donen a l’espai públic impedeixen un major 
dinamisme comercial  

- existència de dificultats en les comunicacions del barri amb la resta del municipi a causa de 
l’estretor dels carrers i dels forts pendents existents, aquesta característica agreuja la situació 
perifèrica de Vista Alegre en relació amb la resta del municipi 

- existència de dèficits en el transport públic per la reducció de servei en dies festius, la quasi 
inexistència de servei en horari nocturn i la poca adaptació dels recorreguts a les necessitats 
quotidianes dels veïns i veïnes del barri. A més, la difícil accessibilitat que es dóna als carrers del 
barri dificulta l’accés a les parades d’autobús des dels sectors més allunyats de les mateixes 

- la totalitat de la xarxa elèctrica i de telefonia discorre de forma aèria i es troba en un estat de 
conservació dolent, fet que provoca deficiències en els serveis subministrats 

- inexistència de xarxa de cable i de fibra òptica 
- la majoria dels edificis d’habitatge no han integrat cap tipus d’infraestructura de 

telecomunicacions de banda ampla en la seva estructura 
- existència de dèficits puntuals en la xarxa de clavegueram i inexistència en gran part del barri 

d’embornals i xarxa separativa de recollida d’aigües pluvials, fet que provoca inundacions i 
riuades en dies de pluja 

- dependència funcional del barri respecte dels sector adjacents i del centre de Castelldefels pel 
que fa a serveis i espais lliures 

- les diferències que es donen entre Vista Alegre i els nous sectors de desenvolupament 
residencial que envolten el barri a nivell de qualitat de la urbanització i dotació d’equipaments 
són molt elevades i generen entre els veïns del barri una certa sensació de marginalitat i una 
percepció de greuge comparatiu, així com una mala imatge urbana del barri 

- existència d’una zona en el sector nord-occidental del barri, al voltant del carrer del Chotis, 
ocupada actualment per una sèrie d’edificacions unifamilars de molt baixa qualitat que no 

s’adapten al planejament vigent (tant pel que fa als usos residencials, com a les zones verdes i 
el sistema viari) 

 
Vista Alegre es caracteritza per una fragmentació i segregació de l’espai disponible, l’existència de grans 
barreres arquitectòniques i un ús social força residual de l’espai públic. Els col·lectius més afectats per 
aquesta situació són la gent gran, les dones, els infants i les persones amb problemes de mobilitat 
reduïda. 
 
La dotació d’equipaments existents al Vista Alegre presenta dèficits quantitatius i qualitatius 
importants: 
 

- inexistència d’equipaments específics per a la gent gran, les persones discapacitades o els 
nouvinguts 

- inexistència d’equipaments educatius, sanitaris, esportius, ambientals, d’abastament local o de 
seguretat ciutadana 

- dèficits dels serveis per a les dones, els serveis de promoció econòmica i foment de la formació i 
l’ocupació, els serveis d’atenció social i els serveis administratius i d’atenció a la ciutadania 

- existència d’una superfície de sòl de 3.967,47 m2, qualificada com a equipament pel planejament 
vigent, que actualment es troba sense ús, fet que permet la planificació i execució de diferents 
dotacions 

 
 
En resum, en els darrers anys el barri de Vista Alegre ha viscut un procés de degradació habitacional i 
del perfil socioeconòmic de la població que ha repercutit en un descens de l’activitat comercial i 
econòmica del barri, mentre que les noves realitats socials, en forma d’arribada de la immigració i 
d’envelliment de la població, multipliquen les necessitats d’espais d’integració i de serveis d’atenció i 
assistència personal que garanteixin la cohesió social i els mínims nivells de qualitat de vida que la 
societat ha d’assegurar. A això cal afegir que la propietat immobiliària ha sofert una progressiva 
degradació, sense que s’hagi donat una acció decidida de rehabilitació per part de la iniciativa privada. 
Aquesta nova situació requereix d’una intervenció resolta per part de l’Administració, amb un projecte 
de suficient impacte com per a capgirar la realitat física, social i econòmica que actualment pateix el 
barri. És urgent doncs la posada en marxa d’un programa integral que doni resposta a aquests nous 
reptes i que millori les condicions de vida, d’integració social, de l’ús de l’espai públic i de la qualitat de 
l’espai privat, evitant que els actuals dèficits puguin conduir el barri a una situació de marginalitat. En 
definitiva, el Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre té com a última finalitat assolir 
un desenvolupament més equilibrat i equitatiu del barri. 
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3.- Proposta d’Actuació. Memòria General del Projecte.  
 
3.1.- Estratègia i Prioritats.  
 
El barri de Vista Alegre ha patit les conseqüències d’anys de decadència i manca d’inversió en el 
manteniment del seu patrimoni, fet que ha propiciat l’abandonament de part dels seus residents 
(especialment la població autòctona, que està sent substituïda per nous col·lectius de població 
immigrant) i de les activitats que li donaven suport. La recuperació d’aquest barri de la ciutat de 
Castelldefels passa forçosament per la recuperació de les funcions bàsiques inherents a tot nucli urbà. 
La funció residencial està condicionada per la tipologia dels edificis existents, majoritàriament de molt 
baixa qualitat constructiva original, poc vinculats a locals comercials de planta baixa, molts d’ells sense 
ascensor malgrat que els edificis de tres o quatre plantes suposen una proporció important, i poc 
adaptats a les necessitats actuals de la població resident. També es troba condicionada per la manca 
d’aparcament i una accessibilitat per a la gent gran i les persones amb mobilitat reduïda molt limitada. 
A tot això cal afegir la mala qualitat de la urbanització, la manca de comerç i d’oferta complementària i 
el dèficit d’equipaments. 
 
El present Projecte d’Intervenció Integral contempla accions i mecanismes idonis perquè Vista Alegre 
comenci a retrobar les funcions que li permetin la seva regeneració física, econòmica i social, reduint les 
mancances històriques que arrossega des del seu origen. El Projecte es vol constituir doncs com una 
eina bàsica per tal de regenerar el barri i dotar-lo d’instruments que permetin donar resposta als nous 
reptes que es presenten i que són provocats per la dinàmica de canvi profund i ràpid de la realitat social 
que està patint actualment el barri. És necessari incidir activament i a curt termini sobre aquesta 
situació ja que, en cas contrari, es pot abocar el barri a un accelerat procés de degradació a tots els 
nivells, que revertiria immediatament en l’acceleració de les problemàtiques apuntades en el capítol 
anterior i en l’aparició de greus conflictes socials que actualment encara no es donen. 
 
En aquest sentit, l’estratègia genèrica del present Projecte és la de transformar progressivament el barri 
de Vista Alegre des d’una visió global, mitjançant la incorporació d’elements urbanístics, arquitectònics i 
infraestructurals que afavoreixin la recuperació de l’espai públic com a àmbit de relació i que facilitin la 
mobilitat de la població, especialment de la gent gran i les dones, l’increment i millora dels serveis 
públics i els equipaments, el dinamisme comercial i la millora de les zones comunitàries dels espais 
residencials privats. Aquests elements aniran acompanyats d’un conjunt d’accions en l’àmbit socio-
econòmic destinades a impulsar les polítiques d’igualtat de gènere i la transversalitat de gènere en totes 
les actuacions, el foment de l’associacionisme i de la participació ciutadana (especialment entre el 
col·lectiu femení, la població jove i els nouvinguts), la reactivació econòmica dels locals buits, el foment 
de l’esport, el coneixement i la utilització de les noves tecnologies de la informació i la comunicació i la 
integració de les diverses comunitats i col·lectius que resideixen en el barri, així com a introduir un nou 
conjunt social que reequilibri la piràmide d’edats i que permeti la renovació de la població. 
 
Com es constata en l’anàlisi de la situació actual, la problemàtica del barri de Vista Alegre és doble: 
d’una banda de caire estructural, relativa a l’envelliment de la població, a la manca de renovació 
generacional, a la progressiva especialització dels grups de població, en gran part immigrant, i a 
l’empobriment del conjunt del teixit productiu del barri; d’altra banda de caràcter físic, que es manifesta 
en la poca adequació dels espais residencials a les necessitats de la població actual i en la manca 
d’accessibilitat dels espais públics, especialment per a la gent gran, les dones i les persones amb 
problemes de mobilitat reduïda. Aquesta situació repercuteix en el funcionament general del barri i en  

 
 
 
 
els serveis que subministra. Cal, per tant, treballar en les dues direccions de forma conjunta, amb el 
convenciment que sense una solució integral no hi ha una veritable solució. 
 
Els objectius específics del Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre són els següents: 
 
1. Millora quantitativa i qualitativa de l’espai públic que repercuteix directament en la percepció de 

qualitat que es transmet als residents i visitants. Dins aquest apartat, la renovació de paviments i 
instal·lacions i la rectificació del disseny de voreres i carrers, actualment totalment discriminadors 
dels vianants front del trànsit rodat, són aspectes obligatoris com a suport de qualsevol activitat que 
es desenvolupi en l’àmbit urbà de domini col·lectiu. Com a prolongació d’aquest espai públic s’ha de 
considerar també el paisatge urbà entès com a conjunt, el qual es configura per l’arbrat, la 
senyalització informativa, el mobiliari urbà, les xarxes de serveis, etc., però també pels usos que 
poden acollir les plantes baixes dels edificis i, sobretot, per les façanes del edificis considerats aquí 
com ampliació i perllongament del domini urbà definit bàsicament per places i carrers. La millora de 
l’espai públic permetrà adequar els itineraris per a vianants que connecten els espais de titularitat 
privada amb les zones d’ús col·lectiu i recuperar l’espai públic com a espai de relació i convivència. 
També comportarà l’eliminació de barreres arquitectòniques, l’increment de la seguretat viària, 
l’adopció de factors de sostenibilitat associats al disseny de l’espai urbà i a les instal·lacions que 
aquest espai acull i la millora de les condicions ambientals generals del barri. 
 
La millora quantitativa de l’espai públic ha d’anar adreçada també a esmenar el dèficit de zones 
verdes i espai col·lectiu amb possibilitats efectives d’us veïnal a l’interior del barri. La creació o 
reurbanització d’aquests espais permetrà dotar-los d’un disseny que potenciï els usos cívics i les 
activitats que puguin desenvolupar els col·lectius del barri, esdevenint un element catalitzador de la 
regeneració dels processos de convivència i de cohesió social. 
 
La transformació de l’espai públic del barri afavorirà la seva integració amb la resta de la població i, 
especialment, amb els nous sectors de desenvolupament residencial que s’han anat creant en els 
darrers anys en l’entorn més immediat de Vista Alegre, perdent l’accepció primigènia de confinament 
del barri i la percepció de marginalitat i greuge comparatiu amb d’altres barris de Castelldefels que 
tenen els seus habitants. Alhora, convertirà aquest àmbit en un espai d’ús col·lectiu representatiu i 
accessible, que millorarà la imatge urbana del barri i fomentarà el sentiment de pertinença a una 
mateixa comunitat i a un mateix territori. 
 
Les estratègies per assolir aquest objectiu són sis: 
 
- establir i aplicar un nou esquema de l’espai públic en el qual es doni més importància a la 

mobilitat dels vianants 
- dotar l’espai urbà dels elements necessaris (mobiliari, enllumenat, senyalització, soterrament de 

les línies aèries, etc.) perquè es converteixi en un espai de relació i convivència entre veïns i 
veïnes, funcionalment adaptat a l’ús i a les persones que han de servir-se’n 

- suprimir les barreres arquitectòniques 
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- augmentar la superfície de zones verdes i dotar el barri d’una relació més equilibrada entre l’espai 
construït i els espais lliures 

- fomentar la rehabilitació dels edificis 
- fomentar l’obertura dels locals tancats 

 
2. Rehabilitar el parc immobiliari, de forma que es trenqui l’actual procés de degradació física del 

mateix i es corregeixin les condicions d’ús i de serveis dels habitatges i locals del barri. La 
rehabilitació dels edificis d’habitatges permetrà millorar les condicions d’accessibilitat, d’aïllament, de 
seguretat estructural, de sostenibilitat i sanitàries de la població resident. 
 
Les estratègies per assolir aquest objectiu són dues: 
 
- posar en marxa un programa d’ajuts econòmics per a la instal·lació d’ascensors, la rehabilitació de 

façanes i cobertes i la reparació de les instal·lacions comunitàries dels edificis. Amb aquesta 
estratègia es pretén fomentar la participació de la iniciativa privada en el procés de rehabilitació 
del parc immobiliari i permetre l’execució de millores per als col·lectius amb rendes més baixes. 

- crear un servei d’assistència tècnica i social que efectuï tasques de suport als propietaris 
d’habitatges i els acompanyi al llarg del procés 

 
3. Millorar l’accessibilitat rodada als pols d’atracció del barri. Aquesta millora, que s’ha de donar 

mitjançant la construcció de nous aparcaments en la proximitat d’aquests pols, repercutirà 
positivament tant pel que fa a la dinamització comercial com a la mobilitat interna i l’accessibilitat als 
serveis. L’estratègia destinada a assolir aquest objectiu és única: 
 
- construcció d’aparcaments en les proximitats dels pols d’atracció del barri 
 

4. Millorar la quantitat i qualitat dels serveis públics oferts i reforçar el seu caràcter de proximitat, per 
tal d’incrementar la qualitat de vida dels veïns i veïnes de Vista Alegre. Per assolir aquest objectiu es 
desenvoluparan un conjunt d’actuacions que es poden agrupar sota tres línies estratègiques. 

 
- millorar físicament els espais des dels quals es presten serveis, és a dir, els equipaments públics. 

En aquest sentit es reformaran i rehabilitaran els equipaments actualment disponibles, efectuant 
una redistribució dels espais interiors per tal d’augmentar la seva funcionalitat, i es posaran en 
funcionament nous equipaments en el sòl destinat a aquest ús que actualment no disposa 
d’aprofitament. Les actuacions de nova construcció se centraran en els principals sectors en els 
quals s’han detectat dèficits. La concentració d’aquests nous equipaments en un únic 
emplaçament a l’illa delimitada pels carrers de Cervantes, Ramon i Cajal, Mansió i Pep Ventura 
permetrà crear un centre de referència que doni identitat al barri i que ajudi als seus veïns al 
coneixement mutu i a reconèixer la rica diversitat actualment existent. 

- millorar la gestió dels serveis, que inclou principalment actuacions de tipus infraestructural com la 
connexió dels equipaments amb xarxa de fibra òptica, a fi de permetre un augment de la 
capacitat de gestió i una millora de l’atenció al ciutadà i de la coordinació entre serveis municipals, 
o la nova dotació tecnològica. 

- desplegar actuacions i programes específics adreçats a determinats col·lectius de població del 
barri, com són les dones, la població nouvinguda, la joventut, la gent gran i altres grups en risc 
d’exclusió, així com programes transversals destinats a la totalitat de la població (en l’àmbit de 
l’esport i el lleure, de les noves tecnologies, de la cultura, de la mediació, etc.). Tots aquests 

programes tenen un objectiu comú, que és el d’augmentar el benestar individual i reforçar la 
cohesió social, tant a nivell familiar com a nivell comunitari, evitant la marginació social de 
determinats col·lectius sigui per edat, gènere, origen o situació econòmica. 

 
Alhora, la consolidació dels equipaments existents i de nova construcció del barri, juntament amb la 
millora dels serveis que des d’ells s’ofereixen, permetrà que esdevinguin un referent i un pol 
d’atracció per a la població del conjunt del municipi de Castelldefels, facilitant exterioritzar cap a la 
resta del municipi les activitats del ric teixit associatiu de Vista Alegre. 

 
5. Promoure la dinamització de l’activitat econòmica i comercial del barri. La reactivació econòmica del 

barri, a partir del treball conjunt amb els veïns per a dissenyar una política de reactivació que 
estimuli la creació de noves formes de negoci, contribuirà a fer més sostenible el barri. A més, 
aquest procés ha de tenir com a resultat afegit una millora del sentiment de pertinença al col·lectiu, 
a partir de la cohesió dels diferents agents en un projecte comú. 
 
Les estratègies destinades a assolir aquest objectiu són les següents: 
 
- posar en marxa actuacions d’urbanisme comercial que facin agradable i còmode el barri per als 

usos de passeig i de compra de proximitat i que superin els actuals dèficits urbanístics i la manca 
d’espais que facin compatibles els usos lúdics i comercials. Aquestes actuacions han d’estar 
destinades també a afavorir una millor integració de les activitats actuals i futures i una millor 
percepció i visibilitat del teixit comercial. 

- captar noves empreses i sensibilitzar i formar els emprenedors del barri per tal de capacitar-los i 
donar-los eines per a iniciar una nova activitat econòmica que s’adapti a les noves necessitats de 
la població i la realitat social del barri.  

- millorar la formació professionalitzadora i actualitzar les competències transversals de la població 
del barri, especialment dels col·lectius més desfavorits a nivell ocupacional, amb l’objectiu final de 
millorar el seu nivell d’ocupabilitat. En aquest sentit, l’oportunitat que representen les actuacions 
que s’inclouen en el Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre és un factor que cal 
tenir en compte, en la mesura que suposaran un increment notable de llocs de treball. 

- fomentar la reactivació de locals buits, a fi d’augmentar la continuïtat, l’atractivitat, l’oferta 
comercial i l’oferta complementària i revaloritzar la imatge del barri. L’elevat nombre de locals 
tancats que hi ha actualment a Vista Alegre, en la mesura que són susceptibles de ser ocupats 
per noves activitats terciàries, suposa una important oportunitat de potenciació comercial i de 
serveis en un futur a mig termini. 

 
Cal tenir en compte que moltes de les actuacions dissenyades per assolir aquest objectiu de 
dinamització de l’activitat econòmica i comercial del barri s’exposen en el capítol 3.8 (Altres 
Intervencions Públiques en el mateix Àmbit. És el cas del Pla de Dinamització Comercial del barri de 
Vista Alegre, el Pla de millora de l’ocupabilitat dels col·lectius més desafavorits mitjançant polítiques 
actives, el Programa de formació professionalitzadora i el Programa d’actualització de competències 
transversals. 
 

6. Fomentar la sostenibilitat del desenvolupament urbà. Aquest és un objectiu transversal de totes les 
actuacions que s’inclouen en el present Projecte. En aquest sentit, la principal estratègia per assolir-
lo es la de considerar els conceptes mediambientals en totes i cada una de la intervencions que es 
proposen per tal d’arribar a solucions mediambientalment correctes, tant a nivell d’execució d’obres, 
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com de repercussió de les actuacions sobre el territori i la població i la sostenibilitat del manteniment 
posterior. De tota manera, s’han establert també quatre línies estratègiques que afecten aspectes 
específics: 

 
- millorar de l’eficiència energètica en l’enllumenat públic i en els equipaments 
- introduir i promoure les energies alternatives (especialment l’energia solar fotovoltaica) 
- fomentar la recollida selectiva de residus 
- promoure la mobilitat sostenible 

 
7. Promoure la igualtat entre dones i homes. Aquest és també un objectiu transversal de totes les 

actuacions que s’inclouen en el present Projecte i, per tant, la principal estratègia per assolir-lo és la 
de considerar la visió i el saber de les dones en totes i cada una de les actuacions del Projecte, des 
de la seva planificació i disseny fins a la seva execució i avaluació, a partir de l’aportació de criteris 
de gènere que facilitin l’ús dels serveis i dels espais en relació amb el temps de la vida quotidiana. 
Aquesta estratègia transversal, que ha de portar a la corresponsabilitat de les dones en els processos 
de concreció, seguiment i avaluació del Projecte, es complementa amb les següents línies 
estratègiques més específiques: 

 
- facilitar la conciliació de la vida laboral, personal i familiar mitjançant, d’una banda, el foment d’un 

canvi cultural en el repartiment de responsabilitats en la vida quotidiana i en les tasques de cura 
de les persones entre les dones i els homes i, de l’altra, la dotació d’espais i serveis públics que 
permetin conciliar efectivament les necessitats socials, familiars i personals de la ciutadania. Les 
actuacions que s’inclouen sota aquesta línia estratègica han de contribuir a reduir l’elevada taxa 
d’inactivitat que es dóna entre el col·lectiu femení de Vista Alegre i, per tant, a un augment de la 
seva independència econòmica i la seva autonomia. 

- posar en marxa actuacions que augmentin la sensació de seguretat de l’espai públic. 
- treballar per a millorar els canals de comunicació i informació amb la ciutadania, especialment per 

tal d’augmentar el coneixement i la utilització dels espais i serveis adreçats específicament a les 
dones. 

 
8. Promoure la participació ciutadana i consolidar el teixit associatiu del barri. Aquest darrer objectiu té 

també un caràcter transversal. L’actiu teixit associatiu de Vista Alegre i la seva voluntat de participar 
activament en el desenvolupament de les actuacions previstes és un dels principals punts forts en el 
qual es recolzen totes les propostes del present Projecte. La participació de les entitats del barri, així 
com de ciutadans a títol personal, en tot el procés de concreció, desplegament i seguiment del 
Projecte d’Intervenció Integral ha de ser per tant una línia de treball transversal i integral i una 
aposta decidida per a encarar el futur. Aquesta estratègia transversal es desenvoluparà 
principalment a través d’un procés de desenvolupament comunitari. També es duran a terme 
processos participatius més específics per a definir actuacions o programes concrets. 
 
Les actuacions que s’engloben sota aquest objectiu general tenen també els següents objectius 
específics: 
- Fomentar l’associacionisme i desenvolupar actuacions de suport a les entitats existents. 
- Integrar els nouvinguts en la vida social utilitzant, com a recurs principal, les entitats del barri. 

S’afavorirà així la integració voluntària i el foment de la diversitat ètnica, cultural i de gènere com 
a riquesa específica del barri. La integració voluntària al país d’acollida per part de la immigració 

no eximeix de la reivindicació de la seva pròpia cultura. Aquesta realitat pot ser un element 
d’indubtable riquesa que afavoreixi el coneixement i l’apropament entre diferents comunitats. 

- Avançar en el desplegament de polítiques que suposin un canvi efectiu en les relacions entre 
sexes, tenint en compte la diversitat cultural que existeix al barri i les noves expressions culturals 
que es donen entre els joves. 

- Superar, en l’àmbit juvenil, el repte d’incorporar les noves expressions culturals del joves a la 
dinàmica social del barri, des d’un treball conjunt amb els joves integrats en la xarxa associativa 
del territori. 

- Fomentar el coneixement i la participació dels diferents òrgans estables i espais de participació 
que actualment existeixen al municipi, especialment mitjançant la millora dels canals de 
comunicació i difusió. 

- Fomentar el sentiment de pertinença a la col·lectivitat 
 
Aquests vuit objectius, que es desenvolupen en les actuacions concretes que es descriuran més 
endavant, conformen un projecte que inclou tots els aspectes necessaris per tal de garantir la 
coherència amb l’objectiu central de millora social, econòmica i urbanística del barri. En les fitxes 
descriptives de cada una de les actuacions concretes que es proposen en aquest Projecte (veure capítol 
3.9) s’inclouen els objectius més específics de cada intervenció. 
 
L’estratègia general per a assolir els objectius esmentats és la d’aglutinar tots els recursos possibles que 
permetin concentrar, al barri de Vista Alegre i en els propers quatre anys, una inversió que generi el 
suficient impacte com per a capgirar la realitat social, econòmica i urbanística que actualment pateix el 
barri, de forma que es garanteixi que el resultat de les intervencions de recuperació supera el resultat 
dels processos de degradació. La concentració d’esforços que resulta dels recursos procedents del Fons 
de foment de barris i àrees urbanes d’atenció especial i de l’Ajuntament de Castelldefels, acompanyada 
del consens social, pot generar aquest impacte necessari. 
 
Atenent a la proposta de camps d’actuació que s’efectua en el Decret 369/2004, pel qual es 
desenvolupa la Llei de millora de barris i àrees urbanes que requereixen d’atenció especial, i tenint en 
compte la transversalitat de les actuacions previstes en el present Projecte d’Intervenció Integral, les 
diferents actuacions que s’inclouen es poden agrupar de la següent forma: 
 
CAMP 1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 
 

- Actuació 1.1. Expropiació de sòl i urbanització d’una zona verda entre els carrers Murillo i 
Alhambra 

- Actuació 1.2. Millora de la pavimentació dels carrers i de les xarxes de clavegueram i de recollida 
d’aigües pluvials 

- Actuació 1.3. Soterrament de les xarxes aèries elèctrica i de telefonia 
- Actuació 1.4. Condicionament d’un espai lliure a l’illa d’equipaments de nova creació 

 
CAMP 2. REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS EDIFICIS 
 

- Actuació 2.1. Programa d’ajuts a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis i la instal·lació 
d’ascensors 
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CAMP 3. PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU 
 

- Actuació 3.1. Construcció del Centre Cívic Vista Alegre a l’illa d’equipaments de nova creació 
- Actuació 3.2. Construcció d’una pista esportiva a l’aire lliure a l’illa d’equipaments de nova creació 
- Actuació 3.3. Rehabilitació de la coberta del Centre Municipal Vista Alegre 
- Actuació 3.4. Condicionament d’un local per a l’Oficina de Gestió del Projecte al Centre Municipal 

Vista Alegre 
- Actuació 3.5. Construcció d’un aparcament públic gratuït en superfície als baixos del Centre 

Municipal Vista Alegre 
- Actuació 3.6. Construcció d’un aparcament públic gratuït soterrat a l’illa d’equipaments de nova 

creació 
 

CAMP 4. INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN ELS EDIFICIS 
 

- Actuació 4.1. Connexió dels equipaments públics de nova creació a la xarxa de fibra òptica 
municipal 

- Actuació 4.2. Creació de zones Wi-Fi a l’espai lliure de l’illa d’equipaments de nova creació i a la 
zona verda dels carrers Murillo i Alhambra 

- Actuació 4.3. Dotació tecnològica al Centre Municipal Vista Alegre 
- Actuació 4.4. Dotació tecnològica al nou Centre Cívic Vista Alegre 

 
CAMP 5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT EN EL DESENVOLUPAMENT URBÀ 
 

- Actuació 5.1. Promoció de la recollida selectiva de residus 
- Actuació 5.2. Construcció d’una pèrgola fotovoltaica a la nova zona verda dels carrers Murillo i 

Alhambra 
- Actuació 5.3. Millora de l’enllumenat públic del carrer d’Agustina d’Aragó (entre els carrers García 

Lorca i Ramon i Cajal) 
- Actuació 5.4. Promoció de la mobilitat sostenible i sensibilització per a una millor convivència en 

l’espai urbà (itineraris escolars) 
 
CAMP 6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 
 

- Actuació 6.1. Participació i corresponsabilitat de les dones en les actuacions del Projecte 
d’Intervenció Integral 

- Actuació 6.2. Mesures d’adequació de l’espai urbà a les necessitats de la vida quotidiana 
- Actuació 6.3. Promoció de l’autonomia i l’empoderament de les dones 
- Actuació 6.4. Prevenció de la violència de gènere 
- Actuació 6.5. Taller d’acollida per a dones nouvingudes 
- Actuació 6.6. Cursos de formació per a la incorporació a les TIC des d’una perspectiva de gènere 
- Actuació 6.7. Promoció del reconeixement i la valoració social del treball familiar domèstic 
- Actuació 6.8. Programa "Dona, mou-te i fes salut" 
- Actuació 6.9. Transversalitat de gènere en les actuacions del Projecte d’Intervenció Integral 

 
 

 
 
CAMP 7. PROGRAMES PER A LA MILLORA SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA 
 

- Actuació 7.1. Ampliació del Centre de mediació i convivència ciutadana 
- Actuació 7.2. Pla de participació ciutadana 
- Actuació 7.3. Programa d’activitats esportives 
- Actuació 7.4. Programa de foment de la integració social i cultural 
- Actuació 7.5. Pla de foment de l’esperit emprenedor 
- Actuació 7.6. Foment de la cultura comunitària 
- Actuació 7.7. Creació i desenvolupament de l’Oficina de Gestió del Projecte 
- Actuació 7.8. Elaboració del Pla de Mobilitat de Vista Alegre 
- Actuació 7.9. Procés de participació per a la definició del Pla de Mobilitat de Vista Alegre 
- Actuació 7.10. Procés de participació per a la definició d’usos dels nous equipaments del barri 

 
CAMP 8.  ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 
 

- Actuació 8.1. Ampliació de voreres i establiment de circuits de vianants amb prioritat invertida 
- Actuació 8.2. Pla d’adaptació de guals i passos de vianants 
- Actuació 8.3. Instal·lació d’una plataforma elevadora al Centre Sociocultural del carrer de la 

Giralda núm. 26-28 
 
 
En el capítol 3.6 s’exposen les prioritats per a l’execució d’aquestes actuacions. 
 
La descripció detallada de cada una de les actuacions concretes que es proposen en el present Projecte 
d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre s’efectua en les fitxes descriptives que consten en el 
capítol 3.9. En aquestes fitxes s’efectua una descripció de la situació actual que justifica la necessitat de 
realitzar cada actuació i s’exposen els antecedents que reforcen la seva viabilitat tècnica. Així mateix es 
defineixen els objectius específics de cada una de les actuacions.  
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3.2.- Forma de Gestió de la Proposta d’Actuació.  
 
D’acord amb les possibilitats que ofereix l’ordenament jurídic vigent, la direcció, coordinació, seguiment 
i prestació de les actuacions i serveis que s’inclouen en el present Projecte d’Intervenció Integral en el 
barri de Vista Alegre es desenvoluparan sota la forma de gestió directa municipal, amb la participació 
d’una organització especial descentralitzada. Aquesta és la forma jurídica òptima que s’ha considerat 
tenint en compte la tipologia del present Projecte i les intervencions previstes, les dinàmiques de treball 
intern, la dimensió del municipi i l’estructura organitzativa actual de l’Ajuntament de Castelldefels. 
 
Aquesta forma de gestió estableix dos nivells bàsics de gestió. D’una banda, cada regidoria i/o 
departament de l’Ajuntament de Castelldefels implicat serà el responsable directe del programa 
específic de cada una de les actuacions que es proposen. De forma addicional, es crearà una oficina 
especial (l’Oficina de Gestió del Projecte, veure actuació 7.7 d’aquest Projecte) que s’encarregarà de 
portar a terme la gestió conjunta del Projecte d’Intervenció Integral. 
 
Aquesta Oficina descentralitzada, que tindrà la seu dins del propi barri (al Centre Municipal de Vista 
Alegre situat al carrer de la Giralda núm. 6), actuarà com una gerència especialitzada del Projecte. Les 
seves atribucions seran les de gestió econòmica i de direcció i coordinació del Projecte. També 
s’ocuparà del suport administratiu i l’atenció al ciutadà. En tractar-se d’un òrgan creat a tal efecte pel 
propi Ajuntament, dins la seva estructura orgànica i sense personalitat jurídica pròpia, formarà part de 
l’Ajuntament en sentit estricte i els seus actes seran directament imputables a la Corporació municipal. 
Així mateix, podrà disposar directament dels ajuts provinents del Fons de foment del programa de 
barris i àrees urbanes que requereixen d’atenció especial. 
 
La personalitat i característiques de l’Oficina de Gestió del Projecte es troben regulades al Decret 
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
Catalunya (article 253) i al Reglament d’Obres, Activitats i Serveis, ROAS/95 (articles 192 a 198). Els 
principals trets que identifiquen aquest ens descentralitzat són els següents: 
 

- respon a l’aplicació del principi de desconcentració 
- permet efectuar una redistribució de competències dins de la corporació local sense produir el 

desdoblament de personalitat que implica una nova persona jurídica 
- en tractar-se d’una fórmula de gestió directa es regeix, pel que fa a les contractacions d’obres i 

serveis, al que preveu la legislació de contractació aplicable a l’ens local 
- es composa d’un òrgan de direcció o consell d’administració i d’una direcció de Projecte o 

gerència 
- el personal adscrit a l’Oficina és el propi de l’ens local i manté la relació de dependència amb la 

corporació 
- compta amb una secció pròpia en el pressupost municipal i amb una comptabilitat especial 
- els bens adscrits a l’Oficina no constitueixen patrimoni propi i els que s’adquireixin amb motiu de 

la gestió del Projecte s’incorporaran al patrimoni general de l’ens local. 
 
L’Oficina de Gestió del Projecte quedarà adscrita directament a Alcaldia, fet que reflecteix la importància 
que el Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre suposa per al Consistori i que garanteix 
alhora el lideratge del Projecte, la màxima agilitat i jerarquia en la presa de decisions, una major 
visibilitat del Projecte dins de l’Ajuntament i una concentració de dedicacions. 
 

 
 
A més, l’adscripció a Alcaldia facilitarà l’execució i coordinació de les múltiples actuacions sectorials que 
es preveu dur a terme i afavorirà l’existència d’una estratègia integrada en les actuacions per part de 
les diferents àrees de l’Ajuntament, potenciant la transversalitat del Projecte i la cooperació entre les 
regidories i àrees municipals. 
 
L’òrgan de direcció o consell d’administració de l’Oficina de Gestió estarà presidit per l’Alcalde de 
Castelldefels o regidor/a en qui delegui, i en ell hi participaran representants de cada una de les 
Regidories, àrees i/o serveis municipals implicats directament en el desenvolupament de les actuacions i 
programes que integren el Projecte d’Intervenció Integral. 
 
Aquesta Oficina impulsarà la realització del Projecte de forma coordinada amb cada una de les 
regidories i/o departaments municipals implicats en cada actuació, les altres administracions implicades 
i la ciutadania, però estarà dotada de competències pròpies a fi que la seva tasca sigui específica i 
sense d’altres responsabilitats que entorpeixin l’eficiència del seu treball. A més, la seva ubicació al barri 
de Vista Alegre afavorirà la relació i la participació dels veïns i veïnes en el projecte de transformació 
física del barri i impulsarà l’evolució social cap a un entorn demogràfic i econòmic més equilibrat. 
 
El pressupost adscrit a l’Oficina (400.000 € per al període 2010-2014) queda inclòs dins de la partida 
global destinada a la gestió del Projecte d’Intervenció Integral en barri de Vista Alegre, que equival al 
4% del pressupost total de Projecte. Aquest import inclou les retribucions brutes del personal adscrit a 
l’Oficina, els costos dels subministraments i les despeses de comunicació. La partida global destinada a 
la gestió del Projecte ascendeix a 414.270,14 €. 
 
El personal adscrit a l’Oficina durant el termini d’acompliment del Projecte, tenint en compte la realitat 
del barri i la magnitud i cost total del Projecte, serà el següent: 
 
- un/a gerent/a a temps parcial (dos terços de jornada), encarregat de dirigir, coordinar i supervisar 

tant el Projecte com la pròpia Oficina de Gestió i el personal que la integri; aquest gerent/a tindrà 
una formació especialitzada en gestió de programes i participació ciutadana, ja que s’ocuparà de la 
gestió tècnica i seguiment dels programes i actuacions afins al seu àmbit d’actuació, així com del 
desenvolupament específic del Pla de Participació Ciutadana 

- un/a tècnic/a en urbanisme i edificació (preferentment arquitecte o arquitecte tècnic) a temps parcial 
(mitja jornada), per a la gestió tècnica i seguiment de les actuacions afins al seu àmbit professional 
(plans i projectes tècnics, obres d’urbanització i edificació, etc.) 

- un/a administratiu/va a jornada completa, per a la gestió administrativa de les actuacions 
promogudes des de l’Oficina i el seguiment administratiu del Projecte 

 
El desenvolupament de les actuacions que es proposen en aquest Projecte d’Intervenció Integral (tant a 
nivell de redacció de projectes concrets com d’execució de les actuacions) es portarà a terme 
preferentment sota la fórmula de contractació externa a empreses i professionals, prioritàriament del 
mateix barri Vista Alegre i, en segon lloc, del municipi de Castelldefels, quan això sigui possible. 
L’Oficina de Gestió del Projecte, amb la col·laboració dels departaments municipals implicats, s’ocuparà 
de la coordinació d’aquests projectes concrets i actuacions, fent un curós seguiment del procés 
d’execució i del calendari previst. A més, per a l’execució de les actuacions i programes previstos, 
aquesta Oficina promourà la creació de llocs de treball entre la població del barri. 
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L’estructura organitzativa que es crearà per a la gestió del Projecte no va en detriment dels òrgans que 
es proposa constituir per a la concreció de les actuacions i el seguiment i avaluació del procés 
d’implementació del Projecte d’Intervenció Integral (veure capítol 3.7. Cooperació), ni de les funcions 
de cada un d’aquests òrgans. És més, l’Oficina de Gestió del Projecte assumirà les tasques de suport 
administratiu als tres òrgans que es constituiran: el Comitè d’Avaluació i Seguiment Local, el Consell del 
barri de Vista Alegre i la Taula de Coordinació Tècnica. 
 
 

Organigrama de l’estructura organitzativa que es crearà per a la gestió del Projecte 
i inseriment de la mateixa en l’estructura actual de l’Ajuntament de Castelldefels 

 
 
D’acord amb el que preveu el Decret 369/2004, de 7 de setembre, pel qual es desenvolupa la Llei de 
millora de barris, es crearà un Comitè d’avaluació i seguiment, en el qual hi participaran representants 
de les altres administracions públiques que participin en el Projecte, ja que aquest és un programa 
concertat i amb responsabilitats compartides en diferents sectors, així com representants de cada una 
de les Regidories, àrees i/o departaments municipals implicats en el desenvolupament de les actuacions 

i programes que integren el Projecte d’Intervenció Integral i representants dels veïns i entitats socials 
del barri, que seran nomenats a proposta del Consell del barri de Vista Alegre, a fi de garantir els 
processos participatius de la ciutadania tant en la concreció i seguiment de les actuacions proposades 
com en el desplegament i gestió dels programes socials i econòmics. Aquest Comitè d’avaluació i 
seguiment estarà format pels membres següents: 
 

- dos representants del Departament de Política Territorial i Obres Públiques 
- un representant del Departament de Governació i Administracions Públiques 
- un representant del Departament d’Economia i Finances 
- un representant del Departament de Benestar i Família 
- un representant del Departament de Medi Ambient i Habitatge 
- un representant de la Delegació de Govern de Barcelona 
- l’Alcalde de Castelldefels o persona en qui delegui 
- la 5a Tinenta d'Alcalde d'Urbanisme i Obres, Turisme i Comunicació Institucional o persona en 

qui delegui 
- el Director de l’Àrea de Serveis Territorial de l’Ajuntament de Castelldefels 
- el Cap de la Secció de Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Castelldefels 
- el Cap de la Secció de Planejament de l’Ajuntament de Castelldefels 
- el President de l’Associació de Veïns i Propietaris de Vista Alegre o persona en qui delegui 
- un representant d’una altra entitat veïnal representativa al barri de Vista Alegre 
- dos representants de les associacions ciutadanes amb major implantació a Vista Alegre 
- dos representants dels agents econòmics i socials de Vista Alegre 

 
La presidència del Comitè d’avaluació i seguiment recaurà en un representant del Departament de 
Política Territorial i Obres Públiques. La vice-presidència serà exercida per l’Alcalde de Castelldefels o 
persona en qui delegui. La resta de membres es constituiran com a vocals. El nomenament dels 
representants de l’Ajuntament i de les entitats veïnals, les associacions ciutadanes i els agents 
econòmics i socials del barri correspondrà a l’Alcalde de Castelldefels, que tindrà en consideració la 
proposta dels mateixos col·lectius quant als seus representants. La totalitat dels membres en 
representació de l’Ajuntament i dels col·lectius del barri hauran d’expressar la voluntat de formar part 
del Comitè. Els membres del Comitè es reuniran com a mínim tres vegades l’any i totes aquelles que 
determini la presidència. 
 
Les funcions del Comitè d’avaluació i seguiment seran les següents: 
 
- Establir els mecanismes de coordinació i informació 
- Efectuar el seguiment de les actuacions. A aquest efecte l’Ajuntament presentarà semestralment un 

informe de desenvolupament del Projecte. D’aquest informe l’Ajuntament en donarà trasllat a la 
presidència de la Comissió de gestió del Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes. 

- Establir mecanismes de foment de la participació ciutadana en el seguiment i control de les 
actuacions. 

- Realitzar i elevar a la Comissió de gestió del Fons de foment del programa de barris l’informe 
d’avaluació final, que contindrà una avaluació dels resultats de l’actuació des de la perspectiva de la 
funcionalitat urbanística i territorial, l’estructura econòmica i social, les implicacions ambientals, la 
cohesió social i l’equitat de gènere en l’ús del territori. Aquest informe haurà de referir-se al grau 
d’execució del programa, tant pel que fa a les actuacions com al finançament previstos, a les 
desviacions del programa, a la consecució dels resultats obtinguts en relació amb els objectius 
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proposats i a la incidència de les actuacions en relació amb l’entorn degradat, el dèficit de serveis i 
equipaments socials, els problemes demogràfics i socials i els problemes econòmics del barri. 

 
 
JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT DEL PROJECTE 
 
La justificació de la viabilitat de les propostes que integren el present Projecte s’efectua, de forma 
individualitzada, en les fitxes descriptives que consten en el capítol 3.9 d’aquest Projecte. 
 
De tota manera, a nivell general és d’esmentar que la viabilitat del Projecte a nivell urbanístic, 
arquitectònic, social i econòmic també queda garantida pel coneixement adquirit en els treballs previs 
que han portat a la redacció d’aquest Projecte, ja que les propostes que s’inclouen són fruit d’un procés 
de reflexió i d’anàlisi de les necessitats del barri i es preveu, per a cada actuació, la corresponent 
dotació econòmica i uns terminis d’execució contrastats amb d’altres experiències similars. A més, 
l’Ajuntament de Castelldefels compta amb un equip tècnic i humà capaç d’assumir el repte establert i té 
la voluntat decidida d’assolir els objectius marcats. 
 
Addicionalment, és de destacar que els departaments municipals que s’encarregaran d’executar i 
desplegar les actuacions i programes previstos realitzen des de fa anys una tasca que permet afrontar, 
amb les màximes garanties de viabilitat, una proposta com la que s’efectua en el present Projecte. En 
aquest sentit, moltes de les actuacions i programes que es preveu dur a terme al barri de Vista Alegre 
en el període 2010-2014 tenen com a precedents actuacions de caràcter similar que s’han 
desenvolupat, amb un elevat grau de satisfacció per part dels usuaris i usuàries, en el conjunt del 
municipi, tant a Vista Alegre com en d’altres barris de Castelldefels. L’experiència adquirida pels 
diferents serveis municipals en aquests darrers anys permetrà posar en pràctica el conjunt d’actuacions 
previstes al barri de forma viable des de tots els punts de vista, millorant fins i tot l’eficàcia de les 
actuacions desenvolupades anteriorment. 
 
En aquest mateix sentit, també és d’esmentar que l’Ajuntament de Castelldefels compta amb la 
col·laboració de diferents entitats de reconegut prestigi en els seus camps específics d’actuació 
(Fundació Pi i Sunyer, Fundació Pere Tarrés, etc.).  
 
La forma de gestió del Projecte que s’especifica en aquest capítol també és garantia de la viabilitat del 
mateix, ja que es proposa la creació d’una Oficina de Gestió específica per al Projecte i dotada de 
suficients recursos humans i materials per al desplegament de les diferents propostes. Aquesta Oficina 
comptarà amb una secció pròpia en el pressupost municipal i una comptabilitat especial, aspecte que 
recolza la viabilitat econòmica del Projecte. Així mateix, l’adscripció d’aquesta Oficina directament a 
l’Àrea d’Alcaldia garanteix la col·laboració dels diferents departaments municipals responsables de cada 
una de les actuacions i programes previstos. 
 
És de destacar que s’ha comptat amb la col·laboració i el suport de la Mancomunitat de Municipis de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la redacció del present Projecte. Aquesta institució canalitzarà 
també esforços per a prestar assistència a l’Ajuntament de Castelldefels en les fases de 
desenvolupament, gestió i avaluació del Projecte, donant suport tècnic i econòmic a la seva execució. 
 
Les actuacions que es proposen es recolzen també en les conclusions dels tallers que han tingut lloc 
entre els veïns i veïnes del barri, on han participat també moltes de les entitats, i entre els tècnics i 

tècniques municipals. Moltes de les prioritats i de les propostes que han sorgit en aquests espais de 
participació s’han incorporat al present Projecte. Cal recordar que l’arrelat i actiu teixit associatiu de 
Vista Alegre és un dels principals punts forts d’aquest Projecte. En aquest sentit, és de destacar que les 
entitats del barri han posat de manifest el seu compromís de participar activament en el 
desenvolupament d’aquesta iniciativa. Aquest recolzament, juntament amb la voluntat expressada per 
l’Alcalde de Castelldefels en la reunió mantinguda amb les entitats del barri de treballar el Projecte amb 
els agents socials i especialment amb les entitats de Vista Alegre, és una garantia de la implicació del 
teixit associatiu del barri en el desenvolupament del Projecte i, per tant, una garantia de la seva 
viabilitat. 
 
En aquest mateix àmbit de la participació, és d’esmentar que Castelldefels compta amb un reglament 
de participació ciutadana, actualment en procés de revisió, i disposa des de fa anys de diferents òrgans 
estables de participació. Al municipi també s’han realitzat diferents processos participatius, com ara el 
Pacte pel Civisme i el Pla Local de Joventut, i existeixen estructures consolidades de participació 
ciutadana, com els Consells de Participació, des de fa més de 15 anys. L’experiència adquirida en el 
desenvolupament d’aquests processos de debat col·lectiu i l’estructura consolidada en la qual es 
sustenta la participació ciutadana en el conjunt del municipi, són factors que recolzen el plantejament 
d’aquesta proposta i en garanteixen la seva viabilitat, ja que el Projecte d’Intervenció Integral en el 
barri de Vista Alegre vol donar continuïtat, consolidar i ampliar els espais de participació ja existents, 
integrant-los en el procés comunitari que es desenvoluparà per a la concreció, el desplegament i el 
seguiment de les actuacions i programes inclosos en aquest Projecte (veure capítol 3.7.Cooperació). 
 
Les actuacions i programes que es proposen en aquest Projecte (especialment en els camps d’actuació 
6 i 7) es desenvoluparan en els equipaments existents al barri, que en s’adequaran a tal efectes (veure 
actuacions dels camps 3 i 4), així com en els espais lliures disponibles o de nova creació (veure 
actuacions del camp 1). Es disposa per tant dels espais necessaris per a desenvolupar aquestes 
actuacions. La naturalesa dels equipaments existents, amb la seva diversitat d’espais, col·lectius i 
usuaris, exigeix mantenir un alt nivell de coordinació per tal que la gestió es realitzi de forma òptima. 
En aquest sentit, la creació de l’Oficina de Gestió del Projecte és una garantia que aquesta coordinació 
s’efectuarà de forma correcta. També és d’esmentar que els principals equipaments municipals del barri 
es connectaran entre ells i amb la resta de serveis municipals mitjançant una xarxa de fibra òptica 
(veure actuació 4.1 i capítol 3.8). Aquesta aposta per les tecnologies de la informació i la comunicació 
repercutirà també en una millor coordinació dels serveis. 
 
L’Ajuntament de Castelldefels té consignat al pressupost de l’any 2010 l’import necessari per al 
cofinançament de les actuacions del Projecte que es desenvoluparan durant el primer any d’execució. 
La quantitat restant per arribar a cofinançar el 50% del cost total del Projecte es consignarà en els 
pressupostos dels anys següents (veure annex 4.1). Per tant, a través dels pressupostos municipals, 
l’Ajuntament garanteix que disposa dels fons necessaris per assumir el cofinançament del Projecte i en 
garanteix la seva viabilitat econòmica, tant a nivell de les actuacions proposades com de la continuïtat i 
manteniment de les actuacions una vegada completada l’execució del Projecte (veure capítol 3.4). 
 
L'Ajuntament de Castelldefels presenta doncs un projecte viable i realista per a donar resposta a les 
problemàtiques del barri de Vista Alegre, i alhora coherent amb la capacitat econòmica municipal. 
 
En les fitxes descriptives de cada actuació concreta (veure apartat 3.9) s’especifiquen quins són els 
organismes i/o serveis municipals que es responsabilitzaran de la gestió de cada actuació. 
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3.3.- Revisió dels Resultats de l’Actuació. 
 
El conjunt d’actuacions que integren el Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre s’ha 
dissenyat, des d’una visió integral que abraça tota la complexitat del fet urbà i social, per a capgirar la 
realitat física, social i econòmica que actualment pateix el barri. Es tracta de millorar les condicions de 
vida, d’integració, d’ús de l’espai públic i de qualitat de l’espai privat, així com d’evitar que els dèficits 
urbanístics i d’equipaments puguin conduir el barri a una situació marginal. 
 
El fet que es tracti d’un projecte multidisciplinar que s’emmarca en un procés més ampli de gestió 
territorial i social, provoca que els mecanismes de valoració de l’impacte del propi Projecte en el barri 
siguin molt diversos i difícilment segregables de les valoracions que tenen tot el conjunt d’accions que 
operen sobre la transformació d’aquest territori. Moltes de les accions executades darrerament, en curs 
d’execució o que es preveu executar al barri de Vista Alegre, però que no formen part de les actuacions 
que proposa aquest Projecte, consten en el capítol C8. Altres intervencions públiques en el mateix 
àmbit. 
 
La valoració final d’aquest Projecte només serà acceptable si els indicadors que permeten avaluar l’estat 
de conservació de l’edificació i les condicions demogràfiques, econòmiques, de desenvolupament local, 
socials, ambientals i de participació ciutadana, així com la situació urbanística i la dotació d’equipaments 
de Vista Alegre presenten uns valors superiors als que es donen en l’actualitat al mateix barri i 
s’acosten, igualen o superen els valors que corresponen a la resta de barris de Castelldefels. Aquest és 
l’impacte esperat del Projecte a nivell general. Com s’ha esmentat, caldrà tenir en compte però que hi 
ha altres accions no incloses en aquest Projecte que tenen conseqüències directes sobre els valors 
d’aquests indicadors. 
 
En les taules que es presenten a continuació s’indiquen els indicadors de caràcter general que s’han de 
tenir en compte per avaluar l’impacte de la globalitat de Projecte en l’àmbit d’actuació al final del 
període d’execució i quina hauria de ser la seva tendència per tal que aquest impacte pogués ser 
considerat com a positiu. Aquests indicadors s’han elaborat tenint en compte l’anàlisi de la situació 
actual del barri de Vista Alegre que s’ha efectuat en el capítol 2 d’aquest document. 
 
a) estat de l’edificació 

indicadors objectiu final 
percentatge d’edificis en estat de conservació ruïnós, dolent o deficient reducció 
percentatge d’edificis amb instal·lacions comunitàries de serveis amb irregularitats reducció 
percentatge d’edificis d’habitatges amb problemes d’accessibilitat per l’existència 
d’obstacles a l’entrada dels edificis reducció 

percentatge d’edificis d’habitatges de 4 plantes o més sense ascensor reducció 
percentatge d’habitatges en règim de lloguer augment 
valor dels habitatges augment 
 
b) característiques de la població 

indicadors objectiu final 

evolució de la població resident al barri manteniment o augment de 
població 

evolució de la població infantil (de 0 a 14 anys) resident al barri augment 

 
 

indicadors objectiu final 
pes relatiu de la població major de 64 anys resident al barri reducció 
pes relatiu de la població en edat laboral resident al barri augment 

percentatge de població d’origen extracomunitari resident al barri reducció del diferencial amb el % 
del conjunt del municipi 

 
c) situació econòmica 

indicadors objectiu final 
percentatge de població ocupada en el sector de la construcció reducció 
percentatge de població ocupada en el sector serveis augment 
taxa d’atur (a nivell general i per als col·lectius de dones, majors de 44 anys, 
joves i població immigrant) reducció 

nombre d’empreses amb seu al barri augment 
nivell de qualificació professional dels llocs de treball de la població ocupada (a 
nivell general i per al col·lectiu de dones) augment 

percentatge de locals inactius reducció 
índex de dotació comercial (establiments per 1.000 habitants) del comerç al detall 
(total i per subsectors) augment 

 
d) característiques socials de la població 

indicadors objectiu final 
proporció de població inactiva femenina reducció  
nivell d’instrucció (a nivell general i per als col·lectius de dones, gent gran i joves 
immigrants) augment 

proporció de població que no sap llegir o escriure reducció 
taxa d’escolarització de la població infantil i juvenil (a nivell general i per gèneres,
edats i origen) augment 

nombre de conflictes relacionats amb la diversitat reducció 
població en risc d'exclusió social (a nivell general i per grups de població) reducció 
superfície d’espais destinats a conciliar la vida laboral i familiar augment 
 

e) associacionisme i participació ciutadana 

indicadors objectiu final 
nombre d’entitats que participen en els òrgans estables de participació (a 
nivell general i per tipus d’entitats) augment  

nivell d’associacionisme de la població del barri (a nivell general i per grups de 
població) augment 

percentatge d’entitats que participen en el procés participatiu per al 
desenvolupament del Projecte d’Intervenció Integral 

100% de les entitats 
del barri 

nombre d’habitants que participen en el procés participatiu per al 
desenvolupament del Projecte d’Intervenció Integral (a nivell general i per 
col·lectius) 

màxim nombre 
d’habitants 

nombre de propostes efectuades per la ciutadania i les entitats del barri per a 
la concreció i desenvolupament del Projecte d’Intervenció Integral 

màxim nombre de 
propostes 
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f) situació mediambiental 

indicadors objectiu final 
superfície efectiva de zona verda disponible per habitant del barri augment 
 
g) situació urbanística i d’equipaments 

indicadors objectiu final 
nombre de punts del barri que suposen barreres arquitectòniques reducció 
percentatge de guals per a vianants adaptats per a persones amb mobilitat 
reduïda 100% dels guals 

qualitat del paviment de les calçades augment 
qualitat del paviment de les voreres augment 
amplada mitjana de les voreres augment 
dotació de mobiliari urbà (per tipus) augment 
dotació de senyalització viària i informativa augment 
nivell de qualitat de l’enllumenat públic augment 
dotació de zones d’esbarjo equipades per a la gent gran i per als infants augment 
longitud de carrers per a vianants i vials de prioritat invertida o de velocitat 
limitada augment 

nombre de places d’aparcament controlades existents al barri augment 
nombre d’incidents provocats pel mal estat o la manca de capacitat de la 
xarxa de clavegueram reducció 

longitud de línies aèries de serveis reducció 
nombre de queixes per mal servei del subministrament elèctric augment 
nombre de queixes per mal servei de la telefonia fixa augment 
infraestructures disponibles per a les tecnologies de la informació i la 
comunicació augment 

superfície d’equipaments (a nivell general i per tipus d’equipament, 
especialment equipaments per a la gent gran, les persones discapacitades i 
els nouvinguts, els equipaments esportius i els equipaments educatius) 

augment 

nombre de serveis públics adreçats a les dones augment 
nombre de serveis públics de promoció econòmica i foment de la formació i 
l’ocupació augment 

nombre d’activitats socioculturals desenvolupades al barri augment 
 
L’avaluació s’ha d’entendre com un procés sistemàtic, planificat i dirigit a aconseguir la màxima 
quantitat de dades possible, tant quantitatives com qualitatives, sobre el projecte desenvolupat i les 
actuacions concretes realitzades, amb la finalitat no només de valorar la consecució dels objectius 
marcats i comparar-los amb la situació inicial (avaluació de resultats), sinó també de poder revisar i 
corregir, si és el cas, el mateix procés d’implementació (avaluació del procés). Es tracta per tant d’un 
procés que s’ha d’iniciar des del primer moment. Per aquesta raó l’Oficina de Gestió del Projecte, amb 
la col·laboració dels departaments municipals implicats, elaborarà un Pla de Seguiment i Avaluació del 
Projecte en el qual es proposaran els mecanismes necessaris per a realitzar, de forma efectiva, el 
seguiment i l’avaluació de cada una de les actuacions que s’executen i del conjunt del Projecte. Aquest 
Pla inclourà el disseny d’un model de recollida continuada d’informació que permeti donar una resposta 
ràpida i adequada a les necessitats detectades en els diferents entorns. 
 

L’avaluació del procés permetrà determinar el grau de funcionament de les diferents etapes 
d’implementació i identificar els aspectes positius que hagin contribuït al bon funcionament, que 
s’hauran de reforçar i mantenir en el futur, i els aspectes negatius, que s’hauran de corregir. En aquest 
sentit, el Pla de Seguiment i Avaluació del Projecte ha de permetre dur a terme una avaluació del nivell 
organitzatiu, dels recursos humans, de l’equip de treball i dels recursos infraestructurals disponibles. 
També ha de facilitar l’avaluació de resultats, mitjançant la qual es valoraran els resultats reals 
obtinguts en un període de temps determinat i el grau de consecució del objectius prèviament fixats. 
Els objectius inicials podran patir modificacions en funció de l’anàlisi del plantejament inicial, a fi de 
poder obtenir una avaluació dels resultats més fidedigna. 
 
En els dos processos avaluatius esmentats (avaluació de resultats i avaluació del procés) es tindran en 
compte indicadors tant objectius com subjectius. A tal efecte es procedirà al registre i anàlisi de totes 
les dades estadístiques, a l’anàlisi de les valoracions dels responsables i treballadors implicats en les 
diferents actuacions que es realitzin i de les queixes i suggeriments dels usuaris i a la realització 
d’entrevistes i qüestionaris de satisfacció entre els veïns i veïnes del barri de Vista Alegre. 
 
Per tal de facilitar el seguiment de les actuacions al llarg de la implementació del projecte a efectes de 
conèixer el grau d’assoliment dels objectius marcats, en les fitxes descriptives de cada actuació 
concreta (veure apartat 3.9) s’efectua una primera proposta d’indicadors de realització i de 
resultat/impacte per a avaluar cada actuació proposada en aquest Projecte. 
 
El Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre fa necessari un plantejament per fases, de 
manera que sigui possible la seva implementació gradual dins del barri. Per tal de donar coherència a 
cadascuna de les actuacions independents, l’Oficina de Gestió del Projecte també elaborarà un Pla 
d’Acció abans no finalitzi l’any 2010. Aquest Pla tindrà per finalitat la definició de les accions concretes 
que cal emprendre per a desenvolupar en la seva totalitat les actuacions que s’inclouen en el Projecte. 
D’aquesta manera es garantirà la viabilitat i compatibilitat de les operacions independents i es podran 
aprofitar les possibilitats de gestió comuna de recursos en funció de l’escala total del conjunt. Aquest 
Pla d’Acció ha de partir d’uns criteris que tinguin en compte l’execució per etapes de les actuacions 
previstes i ha d’establir les relacions entre les diferents accions, de forma que qualsevol que sigui l’abast 
d’una acció, aquesta parteix del projecte global. Caldrà definir doncs quines accions prèvies s’han 
d’executar necessàriament per a dur a terme una acció concreta posterior i quines accions, tot i no ser 
necessàries, poden afectar positivament el desenvolupament d’una acció posterior. Mitjançant aquestes 
relacions s’establirà l’ordre de les accions. El desenvolupament del Projecte conjunt, encara que sigui 
per fases o etapes, s’ha de dur a terme seguint l’ordre proposat per aquest Pla d’Acció. En cas contrari 
es poden ocasionar contradiccions entre les diferents actuacions o fases i, en definitiva, una major 
despesa econòmica i un menor grau de satisfacció. 
 
 
 
 



 
Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre.  Ajuntament Castelldefels  

 

66 

3.4.- Valoració dels Requeriments de Continuïtat i de Manteniment una vegada completada 
l’Execució del Projecte.  
 
La responsabilitat de la continuïtat i del manteniment, un cop completada l’execució del Projecte 
d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre, tant dels diferents espais i equipaments públics com 
dels serveis i programes que s’hagin adequat, creat o posat en marxa en el marc del Projecte és 
totalment municipal. En conseqüència, les despeses de manteniment seran absorbides pels 
pressupostos ordinaris de les diferents àrees municipals responsables. De tota manera, es planteja la 
possibilitat que el manteniment dels espais i locals públics de nova creació sigui finançat en el futur pels 
programes de la Generalitat de Catalunya, de la Diputació de Barcelona i de la Unió Europea que es 
demanin i es gestionin. 
 
L’Ajuntament de Castelldefels compta amb uns recursos econòmics, tècnics i humans suficients en 
quantitat i amb prou capacitat i experiència com per assumir els increments de despesa, si és el cas, i 
d’activitat que generin el manteniment dels espais i la continuïtat dels programes endegats. Aquest fet 
justifica la viabilitat tècnica i econòmica de l’execució del Projecte i garanteix la continuïtat i el 
manteniment dels programes i serveis la durada dels quals es contempla més enllà de l’any 2014. 
 
Des de les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament de Castelldefels es treballa en tots els àmbits 
d’actuació de manera transversal, col·laborant en programes i actuacions concretes i mantenint una 
cooperació i relació de treball contínua i regular. Amb la posada en marxa de les actuacions previstes en 
aquest Projecte, l’Ajuntament és conscient que aquesta col·laboració i treball en equip s’haurà 
d’estendre a l’Oficina de Gestió del Projecte d’Intervenció Integral durant el període d’execució del 
Projecte. 
 
Cal tenir present que el valor afegit que presenten els recursos humans, tècnics i econòmics dels 
diferents departaments de l’Ajuntament, en tenir una col·laboració regular de treball, donen un punt de 
partida d’execució del Projecte d’Intervenció Integral positiu, realitzable fàcilment i amb unes 
possibilitats clares de continuïtat. 
 
Una vegada finalitzada la fase d’execució del Projecte, es planteja fer el seguiment de diferents àmbits 
relacionats amb les actuacions realitzades, per confirmar que el barri de Vista Alegre segueix una 
evolució positiva i evitar l’aparició de nous processos de regressió. Per això, es proposa la creació d’un 
observatori, com un element que permeti una mirada atenta a la realitat, amb la incorporació d’una 
vessant de previsió gràcies al coneixement i l’anàlisi de la informació que es va obtenint. L’establiment 
d’aquest observatori permetrà efectuar un seguiment continu de la realitat i les modificacions del barri. 
 
Es proposa mantenir la dinàmica de treball generada durant el seguiment i avaluació, potenciant d’igual 
manera el paper de la ciutadania. Per això es comptarà amb l’Oficina de Gestió del Projecte, com una 
estructura plenament consolidada durant els anys d’execució del Projecte. Les dinàmiques creades 
durant aquesta fase han de permetre avaluar regularment la dinàmica del barri (a base d'anàlisi de 
dades, indicadors, enquestes, entrevistes, etc.). 
 
L’Observatori ha de permetre observar, gestionar i actuar, alhora que podria anar més enllà i arribar a 
permetre l’establiment de valors de comparació entre diferents projectes d’intervenció integral de 
caràcter similar. 
 

 
 
 
L’avaluació del cost aproximat dels requeriments de continuïtat i manteniment a càrrec de l’Ajuntament 
de Castelldefels de cada un dels nous espais, equipaments, serveis i programes que es deriven de 
l’execució de les actuacions previstes en aquest Projecte és la següent: 
 
a) actuacions que actualment són objecte de manteniment per part de l’Ajuntament de Castelldefels i 

que la seva execució ha de fer més eficients els recursos que actualment es destinen al seu 
manteniment (es calcula per tant un cost nul, ja que no comporten un increment de la despesa 
actual) 

 
- Actuació 1.2. Millora de la pavimentació i de les xarxes de clavegueram i de recollida d’aigües 

pluvials 
- Actuació 1.3. Soterrament de les xarxes aèries elèctrica i de telefonia 
- Actuació 3.3. Rehabilitació de la coberta del Centre Municipal Vista Alegre 
- Actuació 5.3. Millora de l’enllumenat públic del carrer d’Agustina d’Aragó (entre els carrers García 

Lorca i Ramon i Cajal) 
- Actuació 8.1. Ampliació de voreres i establiment de circuits de vianants amb prioritat invertida 
- Actuació 8.2. Pla d’adaptació de guals i passos de vianants 

 
b) actuacions que mantenen la seva continuïtat dins del funcionament del propi Ajuntament (es calcula 

per tant un cost nul) 
 

- Actuació 6.2. Mesures d’adequació de l’espai urbà a les necessitats de la vida quotidiana 
- Actuació 6.4. Prevenció de la violència de gènere 
- Actuació 6.8. Programa "Dona, mou-te i fes salut" 
- Actuació 7.1. Ampliació del Centre de mediació i convivència ciutadana 
- Actuació 7.3. Programa d’activitats esportives 
- Actuació 7.6. Foment de la cultura comunitària 

 
c) actuacions que tenen la durada del Projecte d’Intervenció Integral (es calcula per tant un cost nul 

per al manteniment posterior) 
 

- Actuació 3.4. Condicionament d’un local per a l’Oficina de Gestió del Projecte al Centre Municipal 
Vista Alegre 

- Actuació 5.1. Promoció de la recollida selectiva de residus 
- Actuació 5.4. Promoció de la mobilitat sostenible i sensibilització per a una millor convivència en 

l’espai urbà (itineraris escolars) 
- Actuació 6.1. Participació i corresponsabilitat de les dones en les actuacions del Projecte 

d’Intervenció Integral 
- Actuació 6.3. Promoció de l’autonomia i l’empoderament de les dones 
- Actuació 6.5. Taller d’acollida per a dones nouvingudes 
- Actuació 6.6. Cursos de formació per a la incorporació a les TIC des d’una perspectiva de gènere 
- Actuació 6.7. Promoció del reconeixement i la valoració social del treball familiar domèstic 
- Actuació 6.9. Transversalitat de gènere en les actuacions del Projecte d’Intervenció Integral 
- Actuació 7.2. Pla de participació ciutadana 
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- Actuació 7.4. Programa de foment de la integració social i cultural 
- Actuació 7.5. Pla de foment de l’esperit emprenedor 
- Actuació 7.7. Creació i desenvolupament de l’Oficina de Gestió del Projecte 
- Actuació 7.8. Elaboració del Pla de Mobilitat de Vista Alegre 
- Actuació 7.9. Procés de participació per a la definició del Pla de Mobilitat de Vista Alegre 
- Actuació 7.10. Procés de participació per a la definició d’usos dels nous equipaments del barri 

 
d) actuacions que han de dinamitzar la intervenció dels particulars en el seu manteniment posterior (es 

calcula per tant un cost nul per a l’Ajuntament) 
 

- Actuació 2.1. Programa d’ajuts a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis i la instal·lació 
d’ascensors 

 
e) actuacions que precisaran de nous recursos en el seu manteniment posterior (es calcula per tant un 

cost per a l’Ajuntament) 
 

- Actuació 1.1. Expropiació de sòl i urbanització d’una zona verda entre els carrers Murillo i 
Alhambra. S’estima un cost anual de manteniment equivalent al 2% de la inversió corresponent a 
la urbanització (13.768 €/any). 

- Actuació 1.4. Condicionament d’un espai lliure a l’illa d’equipaments de nova creació. S’estima un 
cost anual de manteniment equivalent al 2% de la inversió inicial (4.800 €/any). 

- Actuació 3.1. Construcció del Centre Cívic Vista Alegre a l’illa d’equipaments de nova creació. 
S’estima un cost anual de manteniment equivalent al 4% de la inversió inicial (40.092 €/any). 

- Actuació 3.2. Construcció d’una pista esportiva a l’aire lliure a l’illa d’equipaments de nova creació. 
S’estima un cost anual de manteniment equivalent al 4% de la inversió inicial (10.560 €/any). 

- Actuació 3.5. Construcció d’un aparcament públic gratuït en superfície als baixos del Centre 
Municipal Vista Alegre. S’estima un cost anual de manteniment equivalent al 4% de la inversió 
inicial (1.655 €/any). 

- Actuació 3.6. Construcció d’un aparcament públic gratuït soterrat a l’illa d’equipaments de nova 
creació. S’estima un cost anual de manteniment equivalent al 4% de la inversió inicial (23.324 
€/any). 

- Actuació 4.1. Connexió dels equipaments públics de nova creació a la xarxa de fibra òptica 
municipal. S’estima un cost anual de manteniment de 8.163 €/any. 

- Actuació 4.2. Creació de zones espai Wi-Fi a l’espai lliure de l’illa d’equipaments de nova creació i 
a la zona verda dels carrers Murillo i Alhambra. S’estima un cost anual de manteniment de 1.400 
€/any. 

- Actuació 4.3. Dotació tecnològica al Centre Municipal Vista Alegre. S’estima un cost anual de 
manteniment de 5.600 €/any. 

- Actuació 4.4. Dotació tecnològica al nou Centre Cívic Vista Alegre. S’estima un cost anual de 
manteniment de 3.530 €/any. 

- Actuació 5.2. Construcció d’una pèrgola fotovoltaica a la nova zona verda dels carrers Murillo i 
Alhambra. S’estima un cost anual de manteniment de 5.000 €/any. 

- Actuació 8.3. Instal·lació d’una plataforma elevadora al Centre Sociocultural del carrer de la 
Giralda núm. 26-28. S’estima un cost anual de manteniment de 1.000 €/any 

 
 

Per tant, els costos totals anuals de manteniment i continuïtat que es deriven de les actuacions 
previstes en aquest Projecte d’Intervenció Integral són de 118.892 €/any per a l’Ajuntament de 
Castelldefels. 
 
 
 
 
 



3.5.- Calendari de Desplagament del Projecte (CASTELLDEFELS, VISTA ALEGRE)

CAMP DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ ÒRGAN EXECUTOR INVERSIÓ 
TOTAL

SUBVENCIÓ 
GENERALITAT

APORTACIÓ 
AJUNTAMENT

Ajuntament Generalitat Altres Total 1r any

CAMP 1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
Total Camp 1. 5.178.782 2.589.391 2.589.391 0 0 0 0

1.1 Expropiació de sòl i urbanització d'una zona verda entre els carrers Murillo i Alhambra Aj. Castelldefels 2.710.298 1.355.149 1.355.149 0 0 0 0
1.2 Millora de la pavimentació i de les xarxes de clavegueram i de recollida d'aigües pluvials Aj. Castelldefels 448.890 224.445 224.445 0 0 0 0
1.3 Soterrament de les xarxes aèries elèctrica i de telefonia Aj. Castelldefels 1.779.594 889.797 889.797 0 0 0 0
1.4 Condicionament d'un espai lliure a l'illa d'equipaments de nova creació Aj. Castelldefels 240.000 120.000 120.000 0 0 0 0

CAMP 2. Rehabilitació i equipament dels elements col.lectius dels edificis
Total Camp 2. 904.000 452.000 452.000 0 0 0 0

2.1 Programa d’ajuts a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis i la instal·lació d'ascensors Aj. Castelldefels 904.000 452.000 452.000 0 0 0 0
CAMP 3. Provisió d'equipaments per a l'ús col.lectiu
Total Camp 3. 2.011.772 1.005.886 1.005.886 51.428 51.428 0 102.856

3.1 Construcció del Centre Cívic Vista Alegre a l'illa d'equipament de nova creació Aj. Castelldefels 1.002.308 501.154 501.154 0 0 0 0
3.2 Construcció d'una pista esportiva a l'aire lliure a l'illa d'equipament de nova creació Aj. Castelldefels 264.000 132.000 132.000 0 0 0 0
3.3 Rehabilitació de la coberta del Centre Municipal Vista Alegre Aj. Castelldefels 61.000 30.500 30.500 2.500 2.500 0 5.000
3.4 Condicionament d'un local per a l'Oficina de Gestió del Projecte al Centre Municipal Vista Alegre Aj. Castelldefels 60.000 30.000 30.000 30.000 30.000 0 60.000
3,5 Construcció d’un aparcament públic gratuït en superfície als baixos del Centre Municipal Vista Alegre Aj. Castelldefels 41.370 20.685 20.685 1.752 1.752 0 3.504
3.6 Construcció d'un aparcament públic gratuït soterrat a l’illa d’equipament de nova creació Aj. Castelldefels 583.094 291.547 291.547 17.176 17.176 0 34.352

CAMP 4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis
Total Camp 4. 268.010 134.005 134.005 40.500 40.500 0 81.000

4.1 Connexió dels equipaments públics de nova creació a la xarxa de fibra òptica municipal Aj. Castelldefels 116.610 58.305 58.305 0 0 0 0

4.2 Creació de zones Wi-Fi a l'espai lliure de l'illa d'equipaments de nova creació i a la zona verda dels carrers 
Murillo i Alhambra Aj. Castelldefels 20.000 10.000 10.000 0 0 0 0

4.3 Dotació tecnològica al Centre Municipal Vista Alegre Aj. Castelldefels 81.000 40.500 40.500 40.500 40.500 0 81.000
4.4 Dotació tecnològica al nou Centre Cívic Vista Alegre Aj. Castelldefels 50.400 25.200 25.200 0 0 0 0

CAMP 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
Total Camp 5. 186.000 93.000 93.000 4.500 4.500 0 9.000

5.1 Promoció de la recollida selectiva de residus Aj. Castelldefels 15.000 7.500 7.500 2.500 2.500 0 5.000
5.2 Construcció d'una pèrgola fotovoltaica a la nova zona verda dels carrers Murillo i Alhambra Aj. Castelldefels 100.000 50.000 50.000 0 0 0 0
5.3 Millora de l'enllumenat públic del carrer Agustina d'Aragó (entre els carrers García Lorca i Ramon i Cajal) Aj. Castelldefels 60.000 30.000 30.000 0 0 0 0

5.4 Promoció de la mobilitat sostenible i sensibilització per a una millor convivència en l'espai urbà (itineraris 
escolars) Aj. Castelldefels 11.000 5.500 5.500 2.000 2.000 0 4.000

CAMP 6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments
Total Camp 6. 147.800 73.900 73.900 2.975 2.975 0 5.950

6.1 Participació i corresponsabilitat de les dones en les actuacions del Projecte d'Intervenció Integral Aj. Castelldefels 6.000 3.000 3.000 975 975 0 1.950
6.2 Mesures d'adequació de l'espai urbà a les necessitats de la vida quotidiana Aj. Castelldefels 6.000 3.000 3.000 750 750 0 1.500
6.3 Promoció de l'autonomia i l'empoderament de les dones Aj. Castelldefels 12.000 6.000 6.000 0 0 0 0
6.4 Prevenció de la violència de gènere Aj. Castelldefels 48.000 24.000 24.000 750 750 0 1.500
6.5 Taller d'acollida per a dones nouvingudes Aj. Castelldefels 30.000 15.000 15.000 0 0 0 0
6.6 Cursos de formació per a la incorporació a les TIC des d’una perspectiva de gènere Aj. Castelldefels 19.600 9.800 9.800 0 0 0 0
6.7 Promoció del reconeixement i la valoració social del treball familiar domèstic Aj. Castelldefels 6.000 3.000 3.000 500 500 0 1.000
6.8 Programa "Dona, mou-te i fes salut" Aj. Castelldefels 8.000 4.000 4.000 0 0 0 0
6.9 Transversalitat de gènere en les actuacions del Projecte d'Intervenció Integral Aj. Castelldefels 12.199,58 6.099,79 6.099,79 0 0 0 0

CAMP 7. Programes de millora social, urbanísitca i econòmica del barri
Total Camp 7. 990.662 495.331 495.331 36.967 36.967 0 73.934

7.1 Ampliació del Centre de mediació i convivència ciutadana Aj. Castelldefels 280.700 140.350 140.350 9.967 9.967 0 19.934
7.2 Pla de participació ciutadana Aj. Castelldefels 90.000 45.000 45.000 5.000 5.000 0 10.000
7.3 Programa d'activitats esportives Aj. Castelldefels 44.000 22.000 22.000 0 0 0 0
7.4 Programa de foment de la integració social i cultural Aj. Castelldefels 115.456 57.728 57.728 0 0 0 0
7.5 Pla de foment de l'esperit emprenedor Aj. Castelldefels 7.030 3.515 3.515 0 0 0 0
7.6 Foment de la cultura comunitària Aj. Castelldefels 20.000 10.000 10.000 1.000 1.000 0 2.000
7.7 Creació i desenvolupament de l'Oficina de Gestió del Projecte Aj. Castelldefels 400.000 200.000 200.000 17.000 17.000 0 34.000
7.8 Elaboració del Pla de Mobilitat de Vista Alegre Aj. Castelldefels 19.476 9.738 9.738 0 0 0 0
7.9 Procés de participació per a la definició del Pla de Mobilitat de Vista Alegre Aj. Castelldefels 8.000 4.000 4.000 4.000 4.000 0 8.000

7.10 Procés de participació per a la definició d'usos dels nous equipaments del barri Aj. Castelldefels 6.000 3.000 3.000 0 0 0 0
CAMP 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Total Camp 8. 669.728 334.864 334.864 5.000 5.000 0 10.000

8.1 Ampliació de voreres i establiment de circuits de vianants amb prioritat invertida Aj. Castelldefels 497.394 248.697 248.697 0 0 0 0
8.2 Pla d'adaptació de guals i passos de vianants Aj. Castelldefels 162.334 81.167 81.167 0 0 0 0
8.3 Instal·lació d'una plataforma elevadora al Centre Sociocultural del carrer de la Giralda núm. 26-28 Aj. Castelldefels 10.000 5.000 5.000 5.000 5.000 0 10.000

TOTAL 10.356.753,58 5.178.376,79 5.178.376,79 141.370 141.370 0 282.740

PRESSUPOST TOTAL 2.010



CAMP DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

CAMP 1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
Total Camp 1.

1.1 Expropiació de sòl i urbanització d'una zona verda entre els carrers Murillo i Alhambra
1.2 Millora de la pavimentació i de les xarxes de clavegueram i de recollida d'aigües pluvials
1.3 Soterrament de les xarxes aèries elèctrica i de telefonia
1.4 Condicionament d'un espai lliure a l'illa d'equipaments de nova creació

CAMP 2. Rehabilitació i equipament dels elements col.lectius dels edificis
Total Camp 2.

2.1 Programa d’ajuts a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis i la instal·lació d'ascensors
CAMP 3. Provisió d'equipaments per a l'ús col.lectiu
Total Camp 3.

3.1 Construcció del Centre Cívic Vista Alegre a l'illa d'equipament de nova creació
3.2 Construcció d'una pista esportiva a l'aire lliure a l'illa d'equipament de nova creació
3.3 Rehabilitació de la coberta del Centre Municipal Vista Alegre
3.4 Condicionament d'un local per a l'Oficina de Gestió del Projecte al Centre Municipal Vista Alegre
3,5 Construcció d’un aparcament públic gratuït en superfície als baixos del Centre Municipal Vista Alegre
3.6 Construcció d'un aparcament públic gratuït soterrat a l’illa d’equipament de nova creació

CAMP 4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis
Total Camp 4.

4.1 Connexió dels equipaments públics de nova creació a la xarxa de fibra òptica municipal

4.2 Creació de zones Wi-Fi a l'espai lliure de l'illa d'equipaments de nova creació i a la zona verda dels carrers 
Murillo i Alhambra

4.3 Dotació tecnològica al Centre Municipal Vista Alegre
4.4 Dotació tecnològica al nou Centre Cívic Vista Alegre

CAMP 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
Total Camp 5.

5.1 Promoció de la recollida selectiva de residus
5.2 Construcció d'una pèrgola fotovoltaica a la nova zona verda dels carrers Murillo i Alhambra
5.3 Millora de l'enllumenat públic del carrer Agustina d'Aragó (entre els carrers García Lorca i Ramon i Cajal)

5.4 Promoció de la mobilitat sostenible i sensibilització per a una millor convivència en l'espai urbà (itineraris 
escolars)

CAMP 6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments
Total Camp 6.

6.1 Participació i corresponsabilitat de les dones en les actuacions del Projecte d'Intervenció Integral
6.2 Mesures d'adequació de l'espai urbà a les necessitats de la vida quotidiana
6.3 Promoció de l'autonomia i l'empoderament de les dones
6.4 Prevenció de la violència de gènere
6.5 Taller d'acollida per a dones nouvingudes
6.6 Cursos de formació per a la incorporació a les TIC des d’una perspectiva de gènere
6.7 Promoció del reconeixement i la valoració social del treball familiar domèstic
6.8 Programa "Dona, mou-te i fes salut"
6.9 Transversalitat de gènere en les actuacions del Projecte d'Intervenció Integral

CAMP 7. Programes de millora social, urbanísitca i econòmica del barri
Total Camp 7.

7.1 Ampliació del Centre de mediació i convivència ciutadana
7.2 Pla de participació ciutadana
7.3 Programa d'activitats esportives
7.4 Programa de foment de la integració social i cultural
7.5 Pla de foment de l'esperit emprenedor
7.6 Foment de la cultura comunitària
7.7 Creació i desenvolupament de l'Oficina de Gestió del Projecte
7.8 Elaboració del Pla de Mobilitat de Vista Alegre
7.9 Procés de participació per a la definició del Pla de Mobilitat de Vista Alegre

7.10 Procés de participació per a la definició d'usos dels nous equipaments del barri
CAMP 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Total Camp 8.

8.1 Ampliació de voreres i establiment de circuits de vianants amb prioritat invertida
8.2 Pla d'adaptació de guals i passos de vianants
8.3 Instal·lació d'una plataforma elevadora al Centre Sociocultural del carrer de la Giralda núm. 26-28

TOTAL

Ajuntament Generalitat Altres Total 2n any Ajuntament Generalitat Altres Total 3r any

0 0 0 0 120.000 120.000 0 240.000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 120.000 120.000 0 240.000

0 0 0 0 90.400 90.400 0 180.800
0 0 0 0 90.400 90.400 0 180.800

162.311 162.311 0 324.622 576.047 576.047 0 1.152.094
0 0 0 0 285.054 285.054 0 570.108
0 0 0 0 132.000 132.000 0 264.000

28.000 28.000 0 56.000 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

18.933 18.933 0 37.866 0 0 0 0
115.378 115.378 0 230.756 158.993 158.993 0 317.986

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

3.221 3.221 0 6.442 1.733 1.733 0 3.466
1.221 1.221 0 2.442 1.233 1.233 0 2.466

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

2.000 2.000 0 4.000 500 500 0 1.000

15.719 15.719 0 31.438 17.415 17.415 0 34.830
1.000 1.000 0 2.000 1.025 1.025 0 2.050

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1.500 1.500 0 3.000

5.676 5.676 0 11.352 5.733 5.733 0 11.466
3.662 3.662 0 7.324 3.700 3.700 0 7.400
2.392 2.392 0 4.784 2.416 2.416 0 4.832
500 500 0 1.000 550 550 0 1.100

1.000 1.000 0 2.000 987 987 0 1.974
1.489 1.489 0 2.978 1.504 1.504 0 3.008

114.952 114.952 0 229.904 112.013 112.013 0 224.026
31.830 31.830 0 63.660 32.150 32.150 0 64.300
12.500 12.500 0 25.000 12.500 12.500 0 25.000

0 0 0 0 3.618 3.618 0 7.236
11.350 11.350 0 22.700 15.255 15.255 0 30.510

858 858 0 1.716 867 867 0 1.734
1.000 1.000 0 2.000 2.500 2.500 0 5.000

44.676 44.676 0 89.352 45.123 45.123 0 90.246
9.738 9.738 0 19.476 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
3.000 3.000 0 6.000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

296.203 296.203 0 592.406 917.608 917.608 0 1.835.216

2.011 2.012



CAMP DESCRIPCIÓ DE L'ACTUACIÓ

CAMP 1. Millora de l'espai públic i dotació d'espais verds
Total Camp 1.

1.1 Expropiació de sòl i urbanització d'una zona verda entre els carrers Murillo i Alhambra
1.2 Millora de la pavimentació i de les xarxes de clavegueram i de recollida d'aigües pluvials
1.3 Soterrament de les xarxes aèries elèctrica i de telefonia
1.4 Condicionament d'un espai lliure a l'illa d'equipaments de nova creació

CAMP 2. Rehabilitació i equipament dels elements col.lectius dels edificis
Total Camp 2.

2.1 Programa d’ajuts a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis i la instal·lació d'ascensors
CAMP 3. Provisió d'equipaments per a l'ús col.lectiu
Total Camp 3.

3.1 Construcció del Centre Cívic Vista Alegre a l'illa d'equipament de nova creació
3.2 Construcció d'una pista esportiva a l'aire lliure a l'illa d'equipament de nova creació
3.3 Rehabilitació de la coberta del Centre Municipal Vista Alegre
3.4 Condicionament d'un local per a l'Oficina de Gestió del Projecte al Centre Municipal Vista Alegre
3,5 Construcció d’un aparcament públic gratuït en superfície als baixos del Centre Municipal Vista Alegre
3.6 Construcció d'un aparcament públic gratuït soterrat a l’illa d’equipament de nova creació

CAMP 4. Incorporació de les tecnologies de la informació en els edificis
Total Camp 4.

4.1 Connexió dels equipaments públics de nova creació a la xarxa de fibra òptica municipal

4.2 Creació de zones Wi-Fi a l'espai lliure de l'illa d'equipaments de nova creació i a la zona verda dels carrers 
Murillo i Alhambra

4.3 Dotació tecnològica al Centre Municipal Vista Alegre
4.4 Dotació tecnològica al nou Centre Cívic Vista Alegre

CAMP 5. Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà
Total Camp 5.

5.1 Promoció de la recollida selectiva de residus
5.2 Construcció d'una pèrgola fotovoltaica a la nova zona verda dels carrers Murillo i Alhambra
5.3 Millora de l'enllumenat públic del carrer Agustina d'Aragó (entre els carrers García Lorca i Ramon i Cajal)

5.4 Promoció de la mobilitat sostenible i sensibilització per a una millor convivència en l'espai urbà (itineraris 
escolars)

CAMP 6. Equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments
Total Camp 6.

6.1 Participació i corresponsabilitat de les dones en les actuacions del Projecte d'Intervenció Integral
6.2 Mesures d'adequació de l'espai urbà a les necessitats de la vida quotidiana
6.3 Promoció de l'autonomia i l'empoderament de les dones
6.4 Prevenció de la violència de gènere
6.5 Taller d'acollida per a dones nouvingudes
6.6 Cursos de formació per a la incorporació a les TIC des d’una perspectiva de gènere
6.7 Promoció del reconeixement i la valoració social del treball familiar domèstic
6.8 Programa "Dona, mou-te i fes salut"
6.9 Transversalitat de gènere en les actuacions del Projecte d'Intervenció Integral

CAMP 7. Programes de millora social, urbanísitca i econòmica del barri
Total Camp 7.

7.1 Ampliació del Centre de mediació i convivència ciutadana
7.2 Pla de participació ciutadana
7.3 Programa d'activitats esportives
7.4 Programa de foment de la integració social i cultural
7.5 Pla de foment de l'esperit emprenedor
7.6 Foment de la cultura comunitària
7.7 Creació i desenvolupament de l'Oficina de Gestió del Projecte
7.8 Elaboració del Pla de Mobilitat de Vista Alegre
7.9 Procés de participació per a la definició del Pla de Mobilitat de Vista Alegre

7.10 Procés de participació per a la definició d'usos dels nous equipaments del barri
CAMP 8. Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques
Total Camp 8.

8.1 Ampliació de voreres i establiment de circuits de vianants amb prioritat invertida
8.2 Pla d'adaptació de guals i passos de vianants
8.3 Instal·lació d'una plataforma elevadora al Centre Sociocultural del carrer de la Giralda núm. 26-28

TOTAL

Ajuntament Generalitat Altres Total 4t any Ajuntament Generalitat Altres Total 5è any

256.795 256.795 0 513.590 2.212.596 2.212.596 0 4.425.192
111.715 111.715 0 223.430 1.243.434 1.243.434 0 2.486.868
56.100 56.100 0 112.200 168.345 168.345 0 336.690
88.980 88.980 0 177.960 800.817 800.817 0 1.601.634

0 0 0 0 0 0 0 0

158.200 158.200 0 316.400 203.400 203.400 0 406.800
158.200 158.200 0 316.400 203.400 203.400 0 406.800

216.100 216.100 0 432.200 0 0 0 0
216.100 216.100 0 432.200 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

88.505 88.505 0 177.010 5.000 5.000 0 10.000
58.305 58.305 0 116.610 0 0 0 0

5.000 5.000 0 10.000 5.000 5.000 0 10.000

0 0 0 0 0 0 0 0
25.200 25.200 0 50.400 0 0 0 0

31.758 31.758 0 63.516 51.788 51.788 0 103.576
1.258 1.258 0 2.516 1.288 1.288 0 2.576

0 0 0 0 50.000 50.000 0 100.000
30.000 30.000 0 60.000 0 0 0 0

500 500 0 1.000 500 500 0 1.000

18.851 18.851 0 37.702 18.940 18.940 0 37.880
0 0 0 0 0 0 0 0

1.125 1.125 0 2.250 1.125 1.125 0 2.250
2.500 2.500 0 5.000 2.000 2.000 0 4.000
5.847 5.847 0 11.694 5.994 5.994 0 11.988
3.773 3.773 0 7.546 3.865 3.865 0 7.730
2.475 2.475 0 4.950 2.517 2.517 0 5.034
600 600 0 1.200 850 850 0 1.700
997 997 0 1.994 1.016 1.016 0 2.032

1.534 1.534 0 3.068 1.572,79 1.572,79 0 3.145,58

114.412 114.412 0 228.824 116.987 116.987 0 233.974
32.791 32.791 0 65.582 33.612 33.612 0 67.224
7.500 7.500 0 15.000 7.500 7.500 0 15.000
9.054 9.054 0 18.108 9.328 9.328 0 18.656

15.408 15.408 0 30.816 15.715 15.715 0 31.430
884 884 0 1.768 906 906 0 1.812

2.750 2.750 0 5.500 2.750 2.750 0 5.500
46.025 46.025 0 92.050 47.176 47.176 0 94.352

0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0

32.987 32.987 0 65.974 296.877 296.877 0 593.754
24.870 24.870 0 49.740 223.827 223.827 0 447.654
8.117 8.117 0 16.234 73.050 73.050 0 146.100

0 0 0 0 0 0 0 0

917.608 917.608 0 1.835.216 2.905.587,79 2.905.587,79 0 5.811.175,58

2.0142.013
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3.6.- Aspectes Financers.  
 
El pressupost del Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre puja la quantitat de 
10.356.753,58 €. D’aquest import, 5.178.376,79 € (el 50,00%) serà finançant pel Fons de foment del 
programa de barris i àrees urbanes d’atenció especial i el 50,00% restant per l’Ajuntament de 
Castelldefels. No hi ha aportacions per part d’altres fonts de finançament. 
 
Pressupost del Projecte d’Intervenció Integral del 
barri de Vista Alegre 

10.356.753,58 € 100,00 % 

   
Aportació: 

 
  

Fons de foment del programa de barris i àrees urbanes 
d’atenció especial 

5.178.376,79 € 50,00 % 

 
Ajuntament de Castelldefels 

5.178.376,79 € 50,00 % 

 
Altres 

0 € 0,00 % 

   
 
Persones beneficiàries  
  

- Habitants del barri (segons Padró de l'Ajuntament) 3.280 hab. 
- Total habitants del municipi (segons INE) 62.080 hab. 
- Percentatge (habitants del barri / total habitants municipi) 5,28% 
- Inversió total per habitant en base al pressupost global del Projecte 3.157,55 € 
- Import del pressupost consolidat vigent de l’Ajuntament a l’any 2010 67.055.163,00 €
- Recursos per habitant del pressupost consolidat 1.080,14 € 
  

 
La distribució per fonts de finançament de l'import anual de les inversions incloses en el Projecte mostra 
que l’aportació relativa de l’Ajuntament es manté constant (correspon al 50% del pressupost total de 
cada any) al llarg del període 2010-2014, de la mateixa manera que l’aportació relativa del Fons de 
Barris es manté també en el 50% del total.  
 
Taula 8.1. Distribució del pressupost anual i total per fonts de finançament (% sobre el total de cada 

anualitat) 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total 

Fons Barris  
141.370 

(50,00%) 
296.203 

(50,00%) 
917.608 

(50,00%) 
917.608 

(50,00%) 
2.905.587,79

(50,00%) 
5.178.376,79 

(50,00%) 
Ajuntament de 
Castelldefels 

141.370 
(50,00%) 

296.203 
(50,00%) 

917.608 
(50,00%) 

917.608 
(50,00%) 

2.905.587,79
(50,00%) 

5.178.376,79 
(50,00%) 

Altres 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

(0,00%) 
Total 
Pressupost 

282.740 
(100%) 

592.406 
(100%) 

1.835.216 
(100%) 

1.835.216 
(100%) 

5.811.175,58
(100%) 

10.356.753,58
(100%) 

 
 
És de destacar que en el pressupost municipal de l’any 2010, s’ha consignat crèdit suficient per atendre 
les inversions a càrrec de l’Ajuntament previstes per a aquest any (veure annex 4.1). Les aportacions 
municipals corresponents a les següents anualitats es consignaran en els pressupostos municipals dels 
anys 2011, 2012, 2013 i 2014. 
 
El desglossament del pressupost de forma detallada per actuacions concretes, anualitats i fonts de 
finançament es mostra en el quadre que consta en el capítol 3.5 (Calendari de Desplegament del 
Projecte). El resum del pressupost per anualitats i per camps d’actuació és el següent: 
 
Taula 8.2. Distribució del pressupost per camps d’actuació (% sobre pressupost total plurianual) 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
1. Millora de l’espai públic i 
dotació d’espais verds  

0,00 0,00 240.000,00 513.590,00 4.425.192,00
5.178.782,00

(50,00%)
2. Rehabilitació i 
equipament dels elements 
col·lectius dels edificis 

0,00 0,00 180.800,00 316.400,00 406.800,00
904.000,00

(8,73%)

3. Provisió d’equipaments 
per a l’ús col·lectiu 

102.856,00 324.622,00 1.152.094,00 432.200,00 0,00
2.011.772,00

(19,43%)
4. Incorporació de les 
tecnologies de la 
informació en els edificis 

81.000,00 0,00 0,00 177.010,00 10.000,00
268.010,00

(2,59%)

5. Foment de la 
sostenibilitat del 
desenvolupament urbà 

9.000,00 6.442,00 3.466,00 63.516,00 103.576,00
186.000,00

(1,80%)

6. Equitat de gènere en 
l’ús de l’espai urbà i dels 
equipaments 

5.950,00 31.438,00 34.830,00 37.702,00 37.879,58
147.799,58

(1,43%)

7. Programes per a la 
millora social, urbanística i 
econòmica 

73.934,00 229.904,00 224.026,00 228.824,00 233.974,00
990.662,00

(9,57%)

8. Accessibilitat i supressió 
de barreres 
arquitectòniques 

10.000,00 0,00 0,00 65.974,00 593.754,00
669.728,00

(6,47%)

Total Pressupost 
282.740,00

(2,73%)
592.406,00 

(5,72%) 
1.835.216,00 

(17,72%) 
1.835.216,00 

(17,72%) 
5.811.175,58

(56,11%)
10.356.753,58

(100%)
 
En la distribució del pressupost total per anualitats es manté la mateixa proporció que la que s’estableix 
en la Resolució de la convocatòria d’enguany, acumulant a l’any 2014 les aportacions dels anys  
posteriors. Així, el 2,73% del pressupost total correspon a l’any 2010, el 5,72% al 2011, el 17,72% al 
2012, el 17,72% al 2013 i el 56,11% al 2014. 
 
Com es pot apreciar, la major part de la despesa en els primers dos anys d’execució del Projecte 
d’Intervenció Integral del barri de Vista Alegre (2010-2011) correspon a actuacions de provisió i millora 
d’equipaments per a l’ús col·lectiu (incloses principalment en els camps 3, 4 i 8), als programes de 
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millora social, urbanística i econòmica i a les actuacions de foment de l'equitat de gènere en l'ús de 
l'espai urbà i dels equipaments (camp 6) i de la sostenibilitat del desenvolupament urbà (camp 5). 
 
La necessitat de disposar de locals adequats que permetin desplegar els programes socials i de 
promoció econòmica previstos justifica la prioritat de les actuacions de millora d’equipaments. En 
aquest sentit, totes les actuacions proposades en els dos equipaments municipals actualment existents 
al barri s'executaran completament durant el període inicial d'implementació del Projecte (2010-2011) i 
revertiran en una millora dels serveis que es presten des d'aquests locals i de la seva funcionalitat i 
accessibilitat. Aquestes actuacions són les següents: 
 
• Condicionament d’un local per acollir l’Oficina de Gestió del Projecte al Centre Municipal del carrer de 

la Giralda núm. 6 (actuació 3.4). 
• Dotació tecnològica del Centre Municipal (actuació 4.3). 
• Rehabilitació de la coberta del Centre Municipal (actuació 3.3). 
• Construcció d'un aparcament públic gratuït de vehicles als baixos del Centre Municipal (actuació 3.5). 
• Mesures d'adequació de l'espai urbà a les necessitats de la vida quotidiana (actuació 6.2), que inclou 

la creació l'any 2010 d'espais per a atendre nadons i infants al Centre Municipal. 
• Instal·lació d'una plataforma elevadora al Centre Sociocultural del carrer de la Giralda núm. 26-28 

(actuació 8.3). 
 
Durant el període 2010-2011 també s'iniciaran les obres de construcció d'un aparcament soterrat a l’illa 
d’equipaments de nova creació (actuació 3.6), que es vol convertir en el principal focus de centralitat 
del barri, de forma que l’any 2012 es pugui disposar del nou aparcament i iniciar les obres de 
transformació de la seva superfície i de construcció del nou Centre Cívic. L'execució prioritària de les 
actuacions de dotació de nous aparcaments per a vehicles facilitarà la posterior execució de les 
intervencions de reurbanització dels carrers del barri, en posar a disposició dels veïns i veïnes afectats 
per aquestes obres unes noves places d'aparcament alternatives. 
 
Dins el camp dels programes de millora social, urbanística i econòmica (camp 7), d'equitat de gènere en 
l'ús de l'espai urbà i dels equipaments (camp 6) i de foment de la sostenibilitat del desenvolupament 
urbà (camp 5), és d’esmentar que gairebé totes les actuacions s’inicien en el període 2010-2011. De la 
màxima prioritat es consideren les actuacions que han de facilitar el disseny i posterior desplegament 
de la resta d'actuacions del Projecte, tant a nivell de participació de la ciutadania en el seva concreció 
com de gestió de les mateixes. Les actuacions previstes en aquest àmbit de participació ciutadana i 
gestió del Projecte, totes elles amb inici durant el període 2010-2011, són les següents: 
 
• Creació de l’Oficina de Gestió del Projecte (actuació 7.7), l’òrgan que ha de permetre el correcte 

desplegament de totes les actuacions previstes. 
• Pla de Participació Ciutadana (actuació 7.2), que donarà a conèixer el Projecte d’Intervenció Integral 

a tots els agents socials i a la ciutadania del barri i crearà espais de diàleg i de relació sobre les 
actuacions que es proposen. 

• Elaboració del Pla de Mobilitat de Vista Alegre (actuació 7.8), que es redactarà l’any 2011 després 
d'un procés participatiu específic que tindrà lloc a finals del 2010 (actuació 7.9). Aquest Pla facilitarà 
la posterior concreció de gran part del les actuacions de millora de l’espai públic i de la mobilitat i 
l’accessibilitat que es proposen en el Projecte. 

• Transversalitat de gènere i Participació i corresponsabilitat de les dones en les actuacions del 
Projecte d'Intervenció Integral (actuacions 6.1 i 6.9), actuacions destinades a donar eines a les 

dones per a efectuar recomanacions sobre la planificació i execució de les actuacions que es 
preveuen i assegurar la neutralitat de gènere en la totalitat del Projecte. 

• Promoció de la mobilitat sostenible i sensibilització per a una millor convivència en l'espai urbà 
(actuació 5.4), que inclou un procés participatiu per a la concreció de propostes d'actuació en els 
itineraris escolars. 

• Procés participatiu per a la definició d'usos del nou Centre Cívic Vista Alegre (actuació 7.10). Aquest 
procés específic tindrà lloc l'any 2011 i permetrà que la posterior construcció i distribució d'espais 
d'aquest nou equipament (les obres del qual s'iniciaran el 2012) s'adapti a les necessitats de la 
ciutadania. 

 
La situació de crisi econòmica actual fa molt necessària també la posada en marxa de forma urgent del 
conjunt d'actuacions destinades a millorar la qualitat de vida de les persones i col·lectius més 
necessitats del barri, especialment les dones i els col·lectius de nouvinguts, i a reforçar la cohesió social 
al barri. Aquest és un dels principals objectius del Projecte. Aquestes actuacions, incloses en els camps 
6 i 7 i amb inici en el període 2010-2011, són les següents: 
 
• Ampliació del Centre de mediació i convivència ciutadana (actuació 7.1). Amb aquesta actuació 

s’oferirà un nou servei públic de qualitat i amb caràcter de proximitat que contribuirà a reforçar la 
cohesió social al barri, tant a nivell familiar com a nivell comunitari, evitant la marginació social de 
determinats col·lectius sigui per edat, gènere, origen o situació econòmica. Així mateix, aquest servei 
contribuirà a resoldre els conflictes de convivència que puguin aparèixer durant l'execució de les 
actuacions del Projecte i dinamitzarà els processos comunitaris que es desenvolupin, facilitant per 
tant el desenvolupament del conjunt del Projecte d'Intervenció Integral. 

• Programa de foment de la integració social i cultural (actuació 7.4), que oferirà un suport social als 
joves i a les famílies monoparentals i ajudarà a prevenir situacions de risc i de desemparament. 

• Pla de foment de l'esperit emprenedor (actuació 7.5), destinat a promoure l'esperit emprenedor i 
l'autoocupació especialment entre les persones aturades del barri i els col·lectius d'immigrants. 

• Foment de la cultura comunitària (actuació 7.6), que impulsarà la convivència i la col·laboració 
ciutadana entre els diferents col·lectius del barri i fomentarà la interculturalitat i la cohesió social. 

• Prevenció de la violència de gènere (actuació 6.4). 
• Taller d'acollida per a dones nouvingudes (actuació 6.5), que proporcionarà eines a les dones 

immigrants que fomentin la seva autonomia i empoderament. 
• Cursos de formació per a la incorporació a les TIC des d’una perspectiva de gènere (actuació 6.6), 

que proporcionarà fomentarà l'accés i l'ús quotidià de les dones a les tecnologies de la informació i la 
comunicació, evitant l'exclusió digital per raó de gènere. 

• Promoció del reconeixement i la valoració social del treball familiar domèstic (actuació 6.7), 
destinada a aconseguir una major corresponsabilitat i participació dels homes i els joves en les 
tasques domèstiques, afavorint d'aquesta manera la conciliació de la vida familiar i professional de 
les dones. 

• Programa "Dona, mou-te i fes salut" (actuació 6.8), que té l'objectiu general de promoure la cohesió 
social a través de la pràctica de l'esport. 

 
El conjunt d’actuacions prioritàries esmentades suposen una inversió de 277.740 € durant l’any 2010 (el 
98,2% del total invertit al llarg del primer any) i de 589.964 € durant l’any 2011 (el 99,6% del total 
invertit el segon any), fet que fa palesa la seva prioritat. 
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Durant l’any 2012 les despeses més elevades continuen corresponent a l’àmbit de la provisió 
d'equipaments per a l'ús col·lectiu (camp 3), tot i que també s'inicien les intervencions de millora de 
l'espai públic i dotació d'espais verds (camp 1). En aquests dos camps i durant el tercer any 
d'implementació del Projecte la totalitat de les actuacions s'executaran en l'illa d'equipaments de nova 
creació, de forma que començarà a prendre forma el nou pol de centralitat i d'atracció del barri que es 
pretén crear en aquest emplaçament. Aquestes actuacions són les següents: 
 
• Finalització de la construcció de l'aparcament soterrat a l’illa d’equipaments de nova creació (actuació 

3.6). 
• Construcció d'una pista esportiva a l'aire lliure en part de la superfície del nou aparcament (actuació 

3.2). 
• Construcció d'un espai lliure de relació i trobada de la ciutadania a la resta de la superfície del nou 

aparcament (actuació 1.4). 
• Inici de la construcció del nou Centre Cívic Vista Alegre (actuació 3.1), que entrarà en funcionament 

l’any 2013. 
 
Aquestes 4 actuacions suposen una inversió d’1.392.094 € durant l’any 2012 (el 75,9% del total invertit 
al llarg del tercer any). Si s’afegeixen les actuacions dels camps 5, 6 i 7 que s’han considerat prioritàries 
per al període inicial d’implementació del Projecte i que tenen continuïtat durant el tercer any, i les 
actuacions dels camps 6 i 7 que encara no s’havien posat en marxa, com són el programa d'activitats 
esportives (actuació 7.3) que es desenvoluparà principalment a la pista esportiva de l’illa d'equipaments 
de nova creació i la promoció de l'autonomia i l'empoderament de les dones (actuació 6.3), la despesa 
per a l’any 2012 ascendeix a 1.651.950 €, que suposen el 90% de la inversió total anual. 
 
La ferma voluntat que té l’Ajuntament de Castelldefels de prioritzar les actuacions socials del Projecte 
d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre es posa de manifest en observar que la totalitat de les 
actuacions incloses en els camps de programes per a la millora social, urbanística i econòmica del barri 
(camp 7) i d’equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels equipaments (camp 6) es troben ja en 
funcionament durant l’any 2012. La inversió prevista en les 19 actuacions que s’inclouen en aquests 
camps és de 600.082 € durant el període 2010-2012. Aquest import equival al 22,1% del total invertit 
durant els tres primers anys d’execució del Projecte, quan el pes d’aquests dos camps al llarg de tot el 
període 2010-2014 és només de l’11%. És més, el 52,7% del total invertit en els camps 6 i 7 
s’executarà al llarg dels tres primers anys d’implementació del Projecte. 
 
Al llarg de l’any 2012 també es posa en marxa el programa d’ajuts a la rehabilitació dels elements 
comuns dels edificis i la instal·lació d’ascensors (actuació 2.1). 
 
Durant els darrers dos anys d’execució del Projecte, que són els de major inversió prevista a nivell 
general, principalment l’any 2014, la despesa es reparteix entre tots els camps, però molt especialment 
en l’àmbit de la millora de l’espai públic i dotació d’espais verds (camp 1). De fet, el 50% del pressupost 
total del Projecte durant el període 2010-2014 correspon a les quatre actuacions que s’inclouen en 
aquest camp. Aquesta elevada proporció es justifica perquè la millora quantitativa i qualitativa de l’espai 
públic (millora de l’accessibilitat, creació d’espais de trobada i de relació per a la ciutadania, 
soterrament del cablejat aeri, etc.), així com la millora dels serveis bàsics urbans com el clavegueram, 
formen part dels objectius generals del Projecte, i aquests objectius s’assoleixen majoritàriament 
mitjançant actuacions del camp 1, tot i que també estan vinculats amb les actuacions del camp 8 
(accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques). 

En segon lloc en ordre de despesa se situen les actuacions de provisió d’equipaments per a l’ús 
col·lectiu (on la construcció del Centre Cívic Vista Alegre i els equipaments del seu entorn tenen una 
importància rellevant). Aquestes actuacions, que suposen el 19,4% de la inversió total del Projecte, 
tenen l’objectiu final de poder disposar d’espais adequats per a la millora quantitativa i qualitativa dels 
serveis públics oferts, reforçant el seu caràcter de proximitat. Així mateix, ja s’ha esmentat que l’illa 
d’equipament de nova creació ha d’esdevenir el principal pol de centralitat per als veïns i veïnes del 
barri, alhora que un focus d’atracció per a la població de la resta del municipi. Aquest són també alguns 
dels objectius principals d’aquest Projecte d’Intervenció Integral. 
 
Amb una importància similar quant al nivell de despesa se situen les actuacions dels camps 7 (9,6% del 
pressupost total) i 2 (actuacions de rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis, que 
representen el 8,7% de la inversió total). Ja s’ha comentat la importància que s’atorga en aquest 
Projecte als programes per a la millora social, urbanística i econòmica del barri. Pel que fa a la 
rehabilitació del parc immobiliari, val a dir que aquest és també un dels principals objectius del Projecte. 
 
És de destacar també la inversió que suposen les actuacions de millora de l’accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques (camp 8), que agrupen el 6,5% del pressupost total. 
 
En darrer lloc pel que fa a nivell d’inversió se situen les actuacions dels camps 4 (incorporació de les 
tecnologies de la informació en els edificis, amb un 2,6% del pressupost total), 5 (foment de la 
sostenibilitat del desenvolupament urbà, amb l’1,8%) i 6 (equitat de gènere en l'ús de l'espai urbà i dels 
equipaments, amb l’1,4%). 
 
Les altres intervencions públiques recentment executades, en curs d’execució o projectades en el 
mateix àmbit del barri de Vista Alegre (veure capítol 3.8) disposen d’altre finançament del propi 
Ajuntament de Castelldefels o d’altres administracions o ens actuants. 
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3.7.- Cooperació. 
 
Un dels elements clau a l’hora d’establir els eixos que vertebren el Projecte d’Intervenció Integral del 
barri de Vista Alegre ha estat el desplegament de mecanismes de participació ciutadana per tal 
d’implicar el veïnat en el desenvolupament de la millora del barri i enfortir les xarxes socials. 
 
En aquest capítol s’informa del procés de participació que ha acompanyat la redacció del present 
Projecte i es presenta el Programa de Participació, que marca les directrius de la participació ciutadana 
en la implementació del mateix. 
 
 
Marc institucional. 
 
En el marc institucional establert per a l’elaboració i el desplegament d’aquest Projecte d’Intervenció 
Integral del barri de Vista Alegre s’ha comptat amb la participació activa de la Mancomunitat de 
Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que ha canalitzat i canalitzarà esforços per tal de prestar 
assistència a l’Ajuntament de Castelldefels en els següents àmbits diferenciats: 
 
• en la fase inicial de l’elaboració del Projecte d’Intervenció Integral 
• i, en el cas d’obtenir ajuts del Fons de Barris, en les fases de desenvolupament, gestió i avaluació del 

projecte. 
 
La participació de la Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha efectuat des 
de la perspectiva de prestació de suport tècnic i econòmic en l’elaboració del Projecte d’Intervenció 
Integral. Si s’escau aquesta col·laboració tindrà continuïtat durant la posterior execució del Projecte. 
 
 
Antecedents en matèria de Participació Ciutadana al barri i al municipi. 
 
En els darrers anys les ciutats han assolit un alt grau de complexitat que precisa, cada cop més, d’un 
compromís col·lectiu per tal de garantir l’eficàcia de les polítiques municipals. En aquest sentit, 
l’Ajuntament de Castelldefels entén la participació com un dels eixos principals de la seva acció 
municipal, com una eina o mitjà a través del qual millorar les polítiques municipals i la seva 
transparència, perquè permet acostar la ciutadania al coneixement de l’acció de l’Ajuntament, 
fomentant el diàleg i la deliberació per facilitar consensos i acords de compromís per a millorar la ciutat.  
 
La participació de la ciutadania en cadascun dels processos que desenvolupa l’Ajuntament de 
Castelldefels ha esdevingut per a l’equip de govern municipal i l’estructura organitzativa no només un 
objectiu tècnic, sinó també un dels eixos que articula la relació amb els veïns del municipi. Existeix la 
clara voluntat política de fer de la participació un element que caracteritzi la vida associativa de 
Castelldefels. És un procés que incrementa la complicitat de l’Ajuntament amb la seva ciutadania i que 
comporta un procés de deliberació sobre la cosa pública, ajudant a la construcció de la ciutat, com a 
valor afegit a la democràcia representativa. 
 
 Aquesta voluntat s’expressa en un model participatiu de Castelldefels que se sustenta en diferents 
àmbits d’actuació, com ara els següents: 
 

 
 

1. Les polítiques d’informació i de comunicació 
2. La qualitat i les cartes de serveis dels departaments municipals 
3. Les polítiques de suport a l’associacionisme, com ara els cursos de formació per a entitats o el 

Portal municipal de les entitats de Castelldefels (www.entitatscastelldefels.cat) 
4. El conjunt de la normativa municipal i supramunicipal, entre la qual destaca el Reglament 

Orgànic Municipal i el Reglament de Participació Ciutadana, actualment en procés de revisió 
sobre la base d’un procés participatiu amb les entitats i la ciutadania 

5. Les relacions i reunions constants amb el diferents agents socials del municipi 
6. Els processos participatius que es desenvolupen, com ara el Pacte pel Civisme, el Pla Local de 

Joventut, el Pla Municipal per la Igualtat o el procés de revisió del Reglament de Participació 
descrits al capítol 2.5 sobre associacionisme i participació ciutadana. 

 
L’Ajuntament, doncs, assumeix i fa seu el foment de la participació ciutadana i l’associacionisme com a 
concepte i objectiu que impliqui totes les àrees municipals i les seves polítiques. Amb la participació de 
la ciutadania es complementa la democràcia representativa per a fer entre tots els agents socials una 
ciutat més participativa. 
 
 
Procediments de participació ciutadana durant el procés d’elaboració del Projecte 
d’Intervenció Integral 
 
El procés de participació ciutadana per a la l’elaboració del Projecte d’intervenció integral s’ha treballat 
amb la participació i el seguiment de les entitats del barri, amb veïns, veïnes i comerciants, així com 
amb algunes associacions de la ciutat que tenen incidència a Vista Alegre. També s’ha treballat amb 
serveis municipals que es troben al barri i al seu àmbit d’influència, amb tècnics/ques de diferents 
departaments municipals i representants polítics. Les accions dutes a terme en aquest procés han estat 
una reunió amb les entitats i serveis del barri/ciutat, una jornada de treball amb tècnics i tècniques de 
diferents departaments municipals i un Taller de Barri obert als veïns i veïnes de Vista Alegre. 
 
1. Tallers amb tècnics i tècniques municipals 
 
El matí del 14 de gener de 2010 es van reunir 28 tècnics i tècniques municipals de diferents 
departaments i de les diferents àrees de l’Ajuntament implicats d’una o altra manera en l’elaboració del 
Projecte d’Intervenció Integral de Vista Alegre. Un cop contrastades les característiques del Projecte, 
van treballar conjuntament en l’elaboració d’un diagnòstic del barri per acabar definint quines 
consideraven que podien ser les accions prioritàries del Projecte d’Intervenció Integral.   
 
2. Reunió amb entitats del barri  
 
El 26 de gener de 2010 tingué lloc una primera reunió, amb l’assistència d’unes 35 persones membres 
de les entitats i associacions de Vista Alegre i algunes entitats de la ciutat, prèvia al Taller amb veïns i 
veïnes. L’objectiu fou informar sobre la Llei de Barris i la idea de presentar un Projecte d’Intervenció 
Integral per al barri de Vista Alegre, així com la proposta de realitzar el Taller de Barri perquè veïns i 
veïnes del barri poguessin plantejar el seu propi diagnòstic, detectant les oportunitats i febleses del 
territori. Les entitats van poder resoldre els seus dubtes i inquietuds sobre el Projecte i es van implicar 
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Edat % 
Menys  18 3,8
18‐25  0
26‐35  11,5
36‐45  34,6
46‐55 15,4
56‐65 7,7
66‐75 15,4

Més  de 75 11,5

en la difusió i la dinamització al barri de cara a la convocatòria del Taller de barri, tant entre els seus 
associats com al conjunt del veïnat. Especialment destacable fou la implicació de l’Associació de Veïns 
de Vista Alegre que, conjuntament amb el departament de participació ciutadana, va passejar pel barri 
fent difusió del Taller en un cotxe amb megafonia. Moltes de les persones assistents van col·laborar 
amb la difusió o bé van participar directament al Taller. Així, la reunió serví tant per a mobilitzar el barri 
com per a engrescar i unir les entitats entorn el Projecte d’Intervenció Integral.  
 
3. Taller de barri  
 
El dissabte 6 de febrer de 2010 se celebrà el Taller del barri de Vista Alegre de Castelldefels, on els 
veïns, veïnes i associacions participants van definir conjuntament les necessitats i potencialitats que 
defineixen el present del barri, així com els elements sobre els quals cal que el Projecte d'Intervenció 
Integral incideixi de forma prioritària. Hi van participar 55 veïns i veïnes de Vista Alegre. A més es va 
comptar amb la presència de diversos membres del consistori (en els espais de plenari, a fi de conèixer 
les conclusions dels debats veïnals) i amb tècnics/ques municipals (per tal de presentar el Projecte i 
resoldre possibles dubtes). 
 
En aquest apartat es recull un resum de resultats dels 26 qüestionaris d’avaluació que els i les 
participants van lliurar en finalitzar el Taller de Barri.  
 
Pel que fa el perfil dels i les assistents (23 dones i 32 homes):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pel que fa a la valoració de diferents aspectes de la jornada (sobre una màxima puntuació de 10): 
 

En aquest document s’annexa l’Informe de Resultats del Taller de Barri (veure annex 2.6) que recull les 
imatges així com les conclusions i aportacions realitzades en la jornada de treball per a l’elaboració del 
Projecte d’Intervenció Integral del barri de Vista Alegre. Tot i que a continuació només s’aprofundeix en 
les conclusions veïnals, pel seu interès, s’annexa també l’Informe de resultats de la Jornada de treball 
amb tècnics i tècniques municipals (veure annex 2.7). 

Val a dir que s'ha procedit al retorn tant de l'informe tècnic com de l'informe del taller de barris a les 
persones que hi van participar. Les conclusions d'ambdós informes, és a dir, les diagnosis tècnica i 
ciutadana, han servit per a l'elaboració de les fitxes de les actuacions que s’inclouen en aquest Projecte. 
És important, doncs, remarcar la integralitat del Projecte, pel que fa al diagnòstic compartit i a la 
constant recerca de consensos en la seva elaboració. 
 
 
Conclusions del Taller de Barri 
 
S’expliquen a continuació els principals elements de diagnòstic sorgits del Taller de barri, en els quals 
els i les participants van considerar prioritari intervenir, acompanyats dels arguments i reflexions amb 
els que justificaven la seva importància, així com algunes propostes d’actuació que es van aportar al 
respecte: 
 
a) Pel que fa a la relació del barri amb la ciutat: 
 
• Desconnexió del barri de Vista Alegre respecte la resta de Castelldefels: segons els participants, Vista 

Alegre s’ha vist tradicionalment com un barri marginat i apartat de Castelldefels. La distància física 
no és tanta, fins i tot fins al centre, però tant les dificultats de mobilitat com les característiques 
històriques han fet que la distància "percebuda" sigui gran. Així, un dels grups considera fonamental 
aprofitar la possible intervenció integral al barri per connectar-lo a la resta de la ciutat urbanística i 
socialment. En els altres grups de debat, aquesta idea apareix també de forma implícita, en parlar de 
la necessitat de millorar la imatge del barri, de facilitar la mobilitat en cotxe d’entrada i sortida, 
d’aconseguir una activitat econòmica pròpia que acosti les persones al barri, o d'un equipament 
potent que doni centralitat a Vista Alegre. 

 
b) Pel que fa als equipaments i serveis a les persones: 
 
• L’espai de l’antiga escola Vista Alegre és una oportunitat per a ubicar-hi nous equipaments: aquesta 

zona és àmpliament valorada com la GRAN OPORTUNITAT per al barri. Actualment es troba 
parcialment buida i deteriorada, ja que les condicions arquitectòniques de bona part de l’edifici 
existent no són idònies ni segures per a realitzar-hi activitats. Així, es valora que un nou equipament 
seria l'eix vertebrador per a donar resposta transversalment a moltes de les necessitats que es 
detecten al barri (manca d'equipaments, necessitat de serveis per a gent jove i per a gent gran, 
promoció de l'ocupació), per a dinamitzar el barri, per a fomentar la relació entre veïns i veïnes, per 
a generar activitats que fomentin la integració entre persones de diferents cultures i de diferents 
edats i, finalment, si es dóna al nou equipament una dimensió de ciutat, per a donar centralitat i 
connectar el barri amb la resta de la ciutat. Un dels grups també considera que aquest espai podria 
permetre construir un aparcament subterrani, resolent en part, els problemes de manca 
d’aparcaments, ja que el barri presenta dèficit de places d’estacionament tant als edificis d’habitatge 
com a la via pública. 

 
• Manca d'equipaments i serveis per a la gent gran: el perfil de la població del barri, molt envellida en 

comparació amb la de la resta de Castelldefels, genera necessitats específiques per a aquest 
col·lectiu, que es veu fonamental tenir en compte de cara a intervenir amb un pla integral per al 
barri. Es detecta la necessitat de serveis i equipaments tant de cura com de lleure per a la gent gran 
i posa de manifest que aquesta necessitat augmentarà en el futur. Entre les propostes dels diferents 

Han estat clars els objectius del debat?  8,4

Com considera que ha estat el ritme general del taller?  Adequat 

Ha trobat interessant el debat en els grups de treball?  8,7 

Ha tingut oportunitat d’expressar les seves idees en els grups de treball?  9,0 

Com qualificaria la tasca de les dinamitzadores de grup?  9,3 
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grups, es troba la construcció d'un centre de dia, la construcció d'una residència per a gent gran i la 
posada en marxa d'un servei d'atenció domiciliària. 

 
• Manca d’espais lúdics per a joves: aquest element es detecta a partir del debat sobre l’ús intensiu 

que fan els joves d’algunes zones. Els i les participants analitzen aquest fet des de dues òptiques. 
Alguns consideren que genera conflictes de convivència i que caldria més presència policial per evitar 
l’incivisme. D’altres argumenten que prové de la manca d’espais i d’activitats lúdiques per a joves. En 
tot cas, hi ha acord en que caldria augmentar els espais per a aquest col·lectiu.  

 
c) Pel que fa a la convivència: 
 
• Bona convivència al barri: l’atmosfera de bona convivència al barri es destaca en gairebé tots els 

grups com una de les fortaleses més grans de Vista Alegre. Se’n valora la tranquil·litat, el bon 
veïnatge i la tasca de les associacions (especialment l’Associació de Veïns). Es considera una 
oportunitat a potenciar i es veu important intervenir–hi per a afavorir-la. 

 
• Molèsties per incivisme: els i les participants expressen malestar per les conductes incíviques en 

diversos àmbits com un dels pocs elements que dificulten la convivència: incivisme en l'ús de l'espai 
públic, pel fet d'embrutar el carrer (gossos, escombraries, etc.) i per l'excés de velocitat dels 
vehicles. En aquest sentit, es valora que la presència de la policia local al barri és insuficient i que 
caldria treballar des de la lògica de la policia de proximitat per combatre l’incivisme i les conductes 
que poden perjudicar la bona convivència. 

 
• Necessitat d’espais de trobada i d’activitats interculturals i intergeneracionals: Vista Alegre compta 

amb sectors de població força diferenciats entre sí, sobretot pel que fa a l’origen i a l’edat, que sovint 
no interactuen. S’expressa l’opinió que cal que la dinamització del barri ho tingui en compte i fomenti 
aquesta mena d’espais. 

 
• d) Pel que fa a la mobilitat a peu i en cotxe: 
 
• Dificultats per a la mobilitat a peu al barri: l’orografia del territori (amb molt pendent), el disseny i 

l'estat de conservació de carrers, voreres (estretes o inexistents) i escales molt inclinades, la velocitat 
a la qual se circula en carrers que són molt estrets i la multitud d'obstacles que poblen les voreres 
(pals d'electricitat, cotxes mal aparcats) formen conjuntament una situació urbana en la qual la 
mobilitat a peu resulta difícil i perillosa. Actuar per a modificar aquestes condicions requereix 
multitud d'intervencions. Això no obstant, aquesta actuació es veu imprescindible per a poder fer del 
barri un espai més habitable en el qual el carrer es converteixi en veritable espai públic. Es vol un 
barri accessible per a tothom i més orientat als vianants i, en aquest sentit, l’envelliment de la 
població del territori és un factor determinant. Entre les propostes, apareix de forma recurrent la 
necessitat d'ampliar i reparar voreres, treure pals elèctrics, buscar solucions tècniques per resoldre 
els desnivells (escales mecàniques, etc.), evitar divisions (murs, etc.) i resoldre els problemes 
d'aparcament per evitar que els cotxes mal aparcats es mengin el precari espai que actualment 
tenen els vianants. Dos dels grups també consideren fonamental adaptar part del barri com a zona 
residencial (amb limitació de la velocitat a 30 km/h), amb carrers on la prioritat sigui per als 
vianants. 

 
 

• Dificultat per a la circulació en cotxe, tant dins del barri com per accedir-hi: l’entramat de carrers del 
barri, que va créixer fruit de l'autoconstrucció d'habitatges, resulta complicat. A més, es valora que 
l'ordenació actual de la circulació, tant pel que fa al sentit dels carrers com a la senyalització, no 
facilita els desplaçaments. Es destaca també la necessitat de reordenar els accessos al barri, que 
actualment fan excessivament difícil entrar-hi de forma directa, fet que n'accentua el seu aïllament i 
desconnexió respecte de la resta de la ciutat. 

 
• Manca d'aparcament: més enllà de les incomoditats pròpies de no poder aparcar, aquesta mancança 

genera greus problemes de mobilitat en un barri en el qual, a causa dels marcats pendent existents, 
el cotxe és força utilitzat per als desplaçaments. A les voreres es troben cotxes mal aparcats que 
dificulten el pas de vianants i impedeixen de vegades el pas d’altres vehicles, especialment dels 
autobusos de barri. No existeixen suficients zones específiques per aparcar al barri i la seva pròpia 
estructura fa difícil de crear-ne. Generar aparcament als mateixos carrers, molt estrets, no es veu 
viable. Els habitatges, antics i en molts casos, com s'ha dit, d'autoconstrucció, no tenen aparcaments 
subterranis. Així, les propostes en aquest sentit passen per a crear zones àmplies específicament 
d'aparcament: construir un aparcament subterrani sota l'antic CEIP Vista Alegre o aprofitar els 
nombrosos solars buits del barri o espais limítrofes disponibles. 

 
e) Pel que fa al desenvolupament econòmic: 
 
• Necessitat de promoure l’ocupació dels veïns i veïnes: tenint en compte la taxa d’atur al barri, un 

dels grups detecta que la promoció de l'ocupació és una necessitat a tenir en compte, sobretot 
respecte els col·lectius de dones i de joves. Entre les propostes per a resoldre aquest aspecte 
s’esmenta la creació de Plans d’ocupació, mesures de promoció de l’ocupació especialment per a 
dones amb persones a càrrec (que permetin la conciliació, com contractes a mitja jornada, etc.) i 
una escola taller per a joves (es proposa ubicar-la a l’espai de l’antic CEIP Vista Alegre). 

 
• Poc comerç i baixa activitat econòmica al barri: en general es transmet la sensació que l'activitat 

econòmica i comercial al barri és quasi inexistent. En dos dels grups el debat entorn d’aquest tema 
s’estén molt poc, principalment perquè es veuen poques oportunitats de cara a desenvolupar àmbit. 
Malgrat això, un d'aquests grups considera prioritari provar d'incentivar l'activitat comercial al 
territori. El tercer grup sí que s’estén en el debat sobre aquest aspecte i aporta la idea que cal trobar 
un element que esdevingui motor econòmic amb característiques pròpies, buscar un eix singular que 
atragui població fins al barri; per exemple, l’artesania. 

 
f) Pel que fa a l’habitatge: 
 
• Tipus de construcció que dóna singularitat al barri, però l’habitatge es troba deteriorat i poc 

accessible: dos dels grups destaquen la necessitat d'intervenir en la rehabilitació d'habitatges del 
barri, especialment en dos aspectes. D'una banda, cal actuar per a resoldre els problemes 
d'accessibilitat en els edificis, especialment la manca d'ascensors. D’altra banda, es destaca la 
necessitat de rehabilitació de les façanes, tant per qüestions de seguretat com estètiques. Es posa 
l'accent en que la millora del barri té també a veure amb el fet de fer-ne un espai agradable i evitar 
tot allò que "fa lleig". En aquest sentit, però, es veu com un valor la configuració singular del barri, 
que els veïns i veïnes creuen que s'ha de mantenir com un element distintiu i identitari.  
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g) Pel que fa a l’espai públic: 
 
• Cablejat elèctric no soterrat: la necessitat de soterrar el cablejat apareix en tots els grups, sigui 

destacat com a línia d'acció prioritària, sigui com un aspecte que intervé en altres elements de la 
diagnosi. El fet que el cablejat estigui visible i no soterrat es veu com a antiestètic, discriminatori, 
perillós i problemàtic per a la mobilitat a causa de la ubicació dels pals de suport. 

 
• Escasses zones verdes: La configuració del barri no permet comptar amb zones verdes a l’interior i el 

mal estat de la zona forestal que l’envolta fa que moltes famílies vagin a places i parcs d’altres zones 
de la ciutat. S’identifiquen poc les petites placetes amb les que compta el barri: ningú en recorda el 
nom, no es consideren places o zones verdes útils per al veïnat i cal que se’n millori la neteja i 
manteniment. Es proposa condicionar les zones forestals perimetrals com a zona verda i de passeig, 
actuació que també facilitaria que més veïns/es de Castelldefels anessin al barri. 

 
 
Pla de Participació Ciutadana. 
 
Presentació 
 
El Pla de Participació Ciutadana és l'instrument a través del qual es definiran els diferents processos de 
participació que guiaran el Projecte d’Intervenció Integral del barri de Vista Alegre, tot establint els 
mecanismes i les actuacions que possibilitaran la participació dels diferents agents amb coherència i 
integralitat per tal que s'impliquin des del primer moment en el Projecte, fomentant i consolidant les 
xarxes socials i la cohesió en el barri. 
 
L'objectiu del Pla de Participació és el de promoure els canals i espais de consulta i participació 
adequats per tal de facilitar i promoure la implicació en aquest Projecte de la ciutadania del barri, tant 
associada com no associada, així com altres agents socials, com ara els comerciants. Igualment, el Pla 
de Participació ha de permetre que aquestes persones tinguin la informació necessària per a poder  
avaluar les actuacions i activitats previstes.  
 
Amb aquest Pla es pretén millorar la cohesió social del barri, tot fomentant la dinamització sociocultural 
i treballant en diversos àmbits per evitar l'exclusió social de determinades persones o col·lectius. Des de 
l’Ajuntament de Castelldefels s’entén, doncs, la participació com un element integrador i de compromís 
comunitari, que potencia el teixit associatiu i la ciutadania individual aprofitant els sentiments d'il·lusió 
col·lectiva que aquests projectes generen. 
 
Des de l'Ajuntament de Castelldefels es facilitarà, per tant, informació, formació i assessorament a les 
persones que viuen al barri per a poder garantir així un correcte desenvolupament del pla. 
 
El Pla de Participació preveu la creació dels següents espais i processos de participació: 
 
1. Creació d'un Comitè d'Avaluació i Seguiment Local, com a espai de seguiment, supervisió i concreció 

de les diferents actuacions que comporta el Projecte d'Intervenció Integral. Aquest Comitè ha de 
representar les diferents visions, veus, vivències i discursos de la gent del barri i s’entén com un 
espai obert i plural i en el qual és possible realitzar propostes de millora, atès que disposarà de tota 
la informació relativa al Projecte. Entre les seves funcions es troben les de avaluar l’impacte i el 

desenvolupament de les actuacions i vetllar pel foment i qualitat de la participació dels agents 
implicats del barri, fent tasques de supervisió i validació de les metodologies que s'utilitzin. Aquest 
Comitè s’entén des d’un punt de vista plural i estarà conformat pels representants de l’Ajuntament 
de Castelldefels, de les entitats veïnals, de les associacions ciutadanes i dels agents econòmics i 
socials de Vista Alegre que participin en el Comitè d’Avaluació i Seguiment que estableix l’article 18 
del Reglament 369/2004, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004. Així mateix, és intenció de 
l'Ajuntament de Castelldefels incorporar a aquells veïns i veïnes que a títol individual hi vulguin 
participar. 

 
2. Consell del barri de Vista Alegre, que es crea amb la voluntat ferma i clara d'agrupar la pluralitat de 

visions del barri i reunirà les entitats més actives. És igualment important, però, la incorporació de 
ciutadania a títol individual per tal d’identificar nous lideratges i altres visions. 
 
Amb aquest òrgan de participació, l’Ajuntament vol fer que les entitats i la ciutadania del barri siguin 
no només els copartícips de la seva transformació sinó els seus propis protagonistes. 
 
A més, aquest Consell serà presidit per l’alcalde de Castelldefels i això permetrà que les relacions 
amb el barri i el Projecte d’Intervenció Integral siguin molt directes, treballant amb l’objectiu de 
generar un espai que desenvolupi no només dinàmiques territorials, sinó que aquestes estiguin 
vinculades a aspectes més sectorials i de treball de col·lectius concrets. 
 
Aquest Consell tindria la següent composició: 
 

- Representants de l'Associació de Veïns de Vista Alegre 
- Representats de les entitats juvenils de Vista Alegre 
- Representants de les associacions de mares i pares de les escoles de Vista Alegre 
- Representants de les associacions de comerciants de Vista Alegre 
- Representants de les entitats culturals de Vista Alegre 
- Representants de les entitats de Pau i Solidaritat    
- Representants de les entitats de Gent Gran  
- Representants de les entitats de Serveis socials i Igualtat 
- Representants de les entitats esportives de Vista Alegre 
- 4 persones del barri escollides de manera aleatòria del padró municipal 

 
3. Taula de coordinació tècnica: formada per personal tècnic municipal relacionat amb el Projecte 

d’Intervenció Integral, treballarà amb l'objectiu de generar dinàmiques transversals donat que el 
desenvolupament comunitari té un alt contingut programàtic i estratègic. Aquesta taula de 
coordinació tècnica estaria integrada pels departaments següents: 

 
- Gabinet de l’Alcaldia 
- Àrea de Planejament i Urbanisme 
- Àrea de Participació Ciutadana  
- Àrea de Promoció econòmica 
- Àrea de Serveis socials i dependència 
- Àrea de Salut i Consum 
- Àrea de Cultura i Joventut 
- Àrea d’Educació, Pau i Solidaritat 
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- Àrea de Via Pública  
- Àrea de Sistemes d’informació 
- Policia Local 
- Àrea de Planificació i Qualitat 
- Oficina d’Atenció Ciutadana 
- Patronat de Comunicació i Imatge 
- Patronat Municipal d’Esports. 
- Àrea de Polítiques d’Igualtat 
- Àrea de Gent Gran 
- Director/a de l’Oficina de Gestió del Projecte d’Intervenció Integral 

 
4. Processos participatius concrets: El Projecte d’Intervenció Integral del barri de Vista Alegre preveu la 

creació de nous equipaments d'ús públic i de nous espais urbans al barri que facilitaran, juntament 
amb la resta d'actuacions, la transformació i millora de l'entorn. Des de l’Ajuntament es vol 
incorporar les visions dels diferents agents socials implicats a través de l'organització de diferents 
processos participatius específics per tal que les persones implicades puguin opinar, debatre i aportar 
millores als continguts dels diferents projectes que es desenvolupin. En aquest sentit, el Projecte 
contempla algunes actuacions tant en l'espai públic com en els equipaments del barri que s'hauran 
de definir a través de processos participatius amb l'objectiu de promoure una participació més 
extensiva i oberta per a la definició concreta de les actuacions, tot seguint les metodologies 
adequades i necessàries per tal que aquelles persones que hi vulguin participar ho puguin fer, 
facilitant el debat i les aportacions. En aquest sentit, el Pla preveu que poden ser objecte de debat i 
participació oberta de la ciutadania del barri les actuacions següents: 

 
- Definició del pla d'usos del nou equipament ubicat a l'antic CEIP Vista Alegre 
- Pla de mobilitat del barri de Vista Alegre 

 
Per desenvolupar aquests processos es preveu realitzar reunions de treball i tallers participatius que 
facilitin la participació de tots els veïns i veïnes del barri. Aquestes sessions s’organitzaran amb 
tècniques participatives que garanteixin que totes les persones assistents puguin participar 
activament. Per això es comptarà amb persones que moderin aquests debats i s'establiran 
dinàmiques de grup que facilitin el debat i la concreció de les propostes. 
 

5. Pla de foment de l'associacionisme: Des de l'Ajuntament de Castelldefels es promou un pla de 
foment de l'associacionisme que comporta tot un seguit d'activitats i actuacions encaminades a 
dinamitzar i enfortir el teixit associatiu del municipi i que es concreten en sessions formatives i en la 
facilitació d'eines que ajudin al desenvolupament i difusió de les entitats de la ciutat. En aquest 
sentit, ja s'ha explicat el divers, fort i arrelat teixit associatiu del barri de Vista Alegre. És important 
que les persones que es troben al capdavant de les associacions i entitats tinguin la formació 
necessària per dur a terme totes aquelles altres tasques que comporta la responsabilitat de portar 
una entitat. A més, cal recordar que en el barri coexisteixen associacions històriques amb 
associacions de nova creació i es creu que les activitats formatives són un bon punt de trobada per 
tal de contrastar experiències, inquietuds i generar xarxa entre les pròpies entitats del barri, de 
forma que puguin convenir accions comunes per a desenvolupar al barri. Dins aquest Pla es preveu 
la realització de cursos de formació per a la gestió d'una associació , l'elaboració de projectes, treball 
en equip dins les associacions, formació bàsica en qüestions urbanístiques i socials, entre d'altres. A 
més i dins el projecte del Portal de les entitats de Castelldefels, que duu a terme la regidoria de 

participació ciutadana, es volen promoure sessions específiques de creació de pàgines web per a les 
entitats del barri amb l'objectiu que puguin dinamitzar la seva associació i la puguin donar a conèixer 
a través de portal municipal de les entitats de Castelldefels. Totes aquestes activitats formatives es 
duran a terme al Centre Municipal de Vista Alegre, al carrer de la Giralda, núm. 6. 
 

6. Promoció del civisme: L'Ajuntament de Castelldefels té en marxa un pla de promoció del civisme a la 
ciutat a través del qual es promou l'ús cívic de l'espai públic, entès com un acord on es troben 
implicats tots els agents socials amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i el civisme a la nostra 
ciutat. Des de l’Ajuntament es creu que la posada en marxa d'aquest Projecte d’Intervenció Integral 
pot possibilitar el desenvolupament d'accions de promoció del civisme al barri . 
 

7. Dinamització sociocomunitària del barri: És important treballar la dinamització social del barri per tal 
de reforçar aquells col·lectius que normalment no hi participen, especialment la població nouvinguda 
i altres col·lectius amb risc d'exclusió social, amb la finalitat de treballar la cohesió social del barri. 
Prèviament, és necessària la realització d'un sociograma del barri, com a instrument d'anàlisi on es 
puguin identificar els diferents agents que intervenen al barri de Vista Alegre i les relacions que 
n'estableixen. 

 
 
Objectius del Pla de Participació Ciutadana 
 
Amb l’objectiu d’implicar els veïns i les veïnes de Vista Alegre en el projecte de remodelació del barri a fi 
que se sentin part del mateix i en siguin corresponsables, el Pla de participació estableix dos objectius 
bàsics que estan estretament relacionats: 
 
• Millorar les propostes d’actuacions concretes que es proposen al barri mitjançant la implicació directe 

dels agents socials afectats per les diferents actuacions. 
• Fomentar la seva implicació en el barri i la seva cohesió social a través de la seva participació activa 

en actuacions concretes. 
 
Es fomenta, per tant, no només la incidència directa dels diferents agents implicats en el disseny i 
implementació de les actuacions d'intervenció previstes, sinó que també existeix la voluntat de 
potenciar les relacions entre els diferents col·lectius que existeixen al barri de Vista Alegre per enfortir 
les xarxes socials existents i la cohesió del barri. Amb aquests objectius no es planteja una participació 
com a finalitat sinó com a eina per a millorar la qualitat de vida de la ciutadania del barri, en el sentit de 
fer-los partícips de temes concrets que els afectes de manera quotidiana i directa sota unes pautes que 
fomentin el diàleg, la relació, la comprensió i el coneixement mutu de la gent del barri de Vista Alegre 
 
 
Beneficiaris del Pla de Participació Ciutadana 
 
De manera indirecta, el Pla de Participació Ciutadana beneficiarà a tota la població del barri de Vista 
Alegre, en tant que té l’objectiu de millorar els projectes que afecten a la seva vida quotidiana. 
 
De manera directe, els beneficiaris seran tots els agents socials del territori que s’impliquin en els 
diferents projectes, especialment l'associació de veïns del barri i les associacions de mares i pares de les 
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escoles del barri, així com aquells altres col·lectius i persones que s’impliquin en el desplegament de les 
diferents actuacions. 
 
 
Dotació econòmica prevista per al Pla de Participació Ciutadana 
 
La dotació pressupostària que es preveu és de 90.000 € per al desenvolupament d’accions participatives 
puntuals, ja que la coordinació i dinamització del procés general es portarà des dels serveis tècnics 
municipals. 
 
 
Calendari del Pla de Participació Ciutadana 
 
El calendari de desplegament del Pla de Participació Ciutadana anirà en consonància amb l’execució de 
cada un dels projectes concrets. Així, el seguiment del Projecte d’Intervenció Integral es realitzarà 
durant tot el procés d’actuació. L’avaluació es realitzarà al final del segon any de desplegament del 
Projecte (any 2012) i a la seva finalització (any 2014). El procés participatiu per a la definició dels usos 
del nou equipament situat a l'antic CEIP Vista Alegre haurà d'iniciar-se a finals de l'any 2010, a fi i 
efecte de poder elaborar els plecs de condicions tècniques que haurà de reunir el nou equipament 
abans de treure a concurs la seva adjudicació. 
 
 
Organisme o àrea responsable 
 
El desenvolupament del Pla de participació dependrà de l'àrea de Participació Ciutadana, en coordinació 
amb el Gabinet d'Alcaldia i l’àrea d’Urbanisme de l'Ajuntament de Castelldefels. 
 
 
Avaluació 
 
L’avaluació, tant del desenvolupament de la participació com del Projecte d’Intervenció Integral en la 
seva globalitat, es farà de forma contínua durant tot el procés, utilitzant metodologies adequades per a 
cada un dels actors implicats. En el següent quadre es descriu l’avaluació qualitativa amb relació a 
diferents àmbits i moments del procés: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Àmbit Què avaluem Amb quina metodologia 

En relació a la 
participació 
global del 
projecte 

El funcionament i funcions del Comitè 
d’Avaluació i Seguiment Local. S’avaluaran 
els perfils que en formen part, l’assoliment 
de les funcions del Comitè, el grau 
d’intervenció dels seus membres, la 
dinàmica de les reunions, etc. 

Qüestionaris que hauran d’omplir 
els membres del Comitè 
d’Avaluació i Seguiment Local. Es 
farà un qüestionari bianualment 
que es posarà en comú. 

Desenvolupament de la participació 
ciutadana en el Projecte global: temes 
tractats, número de participants i diversitat 
dels mateixos (gènere, edat i origen), 
número d’aportacions, jornades, etc.  

Sessió d’avaluació del Comitè 
d’Avaluació i Seguiment Local. 
Amb la tècnica DAFO. A meitat 
del projecte i al final. 

En relació als 
processos 
participatius 
vinculats a 
actuacions 
concretes 

La qualitat dels espais o processos 
participatius. S’avaluaran el tipus de perfils 
que han participat, les possibilitats 
d’expressar-se, el grau de debat, les 
tècniques utilitzades, etc. 

Qüestionaris d’avaluació que 
hauran d’omplir les persones que 
participin en cada espai o procés 
participatiu. 

L'impacte dels processos participatius: a 
nivell de continguts s’avaluarà la qualitat 
dels continguts i la incorporació dels 
resultats en les actuacions; a nivell 
relacional s’avaluarà la creació de noves 
relacions i l’enfortiment de les xarxes socials. 

Grup de discussió guiat per 
estructurar la valoració. Es farà 
bianualment amb el Comitè 
d’Avaluació i Seguiment Local. 

En relació al 
projecte en 
global 

La implementació de les actuacions. 
S’avaluarà el grau d’execució de les 
actuacions del Projecte, el grau d’assoliment 
dels objectius de les actuacions, etc. 

Qüestionari d’avaluació que es 
farà bianualment amb el Comitè 
d’Avaluació i Seguiment Local. 

L’impacte de les actuacions en la 
transformació del barri. S’avaluarà com ha 
canviat la diagnosi inicial del barri un cop 
realitzada la intervenció. 

Grup de discussió guiat per 
estructurar la valoració. Es farà 
bianual amb el Comitè 
d’Avaluació i Seguiment Local. 

Taller de barri obert a tota la 
ciutadania del barri en finalitzar 
el Projecte d’Intervenció Integral 
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3.8.- Altres Intervencions Públiques en el mateix Àmbit.  
 
El present Projecte d’Intervenció Integral té un abast que depassa, en algunes de les actuacions 
proposades, allò que estableix l’article 5 del Decret 369/2004, pel qual es desenvolupa la Llei 2/2004, 
sobre les actuacions susceptibles de ser finançades pel Fons de foment del programa de barris i àrees 
urbanes d’atenció especial. La voluntat de dissenyar una intervenció decidida, amb suficient impacte 
com per a capgirar la realitat física, social i econòmica que actualment pateix el barri de Vista Alegre, ha 
provocat que s’hagin executat recentment, estiguin en execució o es projectin actuacions en àmbits que 
s’exclouen expressament d’aquest finançament. 
 
En aquest apartat s’indiquen totes aquelles intervencions públiques executades recentment, en curs 
d’execució o projectades en el mateix àmbit del barri de Vista Alegre delimitat en aquest Projecte que 
queden fora del finançament mitjançant el Fons de foment del programa de barris. Aquestes actuacions 
pertanyen als camps de l’habitatge, l’ensenyament, els serveis socials, la sanitat, el comerç, les noves 
tecnologies, l’espai públic i el treball. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Quadre resum de les intervencions públiques no finançables segons la Llei2/2004 

Actuacions Estat 
d’execució

Pressupost 

HABITATGE   
Construcció d’un edifici d’habitatges dotacionals a l’illa d’equipaments 
delimitada pels carrers Pep Ventura, Cervantes, Ramon i Cajal i Mansió projectat 1.930.400 

ENSENYAMENT   
Construcció d’un equipament educatiu al carrer de Cervantes projectat 3.244.800 
Projectes d’intervenció educativa adreçada als centres d’educació infantil, 
primària i secundària i PGS on accedeix la població del barri projectat 24.000 

SERVEIS SOCIALS   
Desenvolupament del Pla Municipal per a la Convivència Intercultural en el 
barri de Vista Alegre projectat 28.000 

Obertura dels patis del CEIP Margalló i l’IES Mediterrània fora de l’horari 
escolar i promoció de la realització d’activitats coeducatives i extraescolars 
que incloguin la perspectiva de gènere 

projectat 50.000 

Creació d’un punt d’informació (OAC) al nou Centre Cívic Vista Alegre projectat 42.000 
SANITAT   
Programa de prevenció de la obesitat al barri de Vista Alegre projectat 10.000 
COMERÇ   
Pla de Dinamització Comercial del barri de Vista Alegre projectat 85.000 
NOVES TECNOLOGIES   
Connexió del Centre Municipal Vista Alegre a la xarxa de fibra òptica 
municipal en execució 109.227,19 

ESPAI PÚBLIC   
Expropiació d’una finca al carrer Murillo núm. 8 per a la creació d’una zona 
verda executat 49.290,85 €       

Soterrament de les xarxes aèries de distribució elèctrica i de telefonia a 
diversos carrers del barri de Vista Alegre en execució 439.755,99 €      

Desenvolupament urbanístic de la Unitat d’Actuació 1 del PERI “Vista 
Alegre” (sector del carrer del Chotis) projectat 100.000 €        

TREBALL   
Pla de millora de l’ocupabilitat amb atenció especial alls col·lectius més 
desafavorits mitjançant polítiques actives projectat 1.279.444 

Programa de formació professionalitzadora projectat 806.141 
Programa d’actualització de competències transversals projectat 103.335 

TOTAL  8.301.396,03 €
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1. Habitatge 
 
1.1. Construcció d’un edifici d’habitatges dotacionals a l’illa d’equipaments delimitada pels 
carrers Pep Ventura, Cervantes, Ramon i Cajal i Mansió 
Descripció de l’actuació: 
Al barri de Vista Alegre hi ha una important proporció de població jove, de gent gran i de col·lectius 
d’immigrants. Per contra, no hi ha cap habitatge protegit ni destinat a polítiques socials en l’àmbit del 
barri. Així doncs, es detecta la necessitat d’habitatges públics per tal de satisfer les necessitats 
temporals de persones amb dificultat d’emancipació o d’assistència residencial. 
Per aquesta raó, l’Ajuntament de Castelldefels ha decidit impulsar la construcció d’un edifici destinat a 
habitatge dotacional a l’illa d’equipaments delimitada pels carrers Pep Ventura, Cervantes, Ramon i 
Cajal i Mansió, que oferirà la possibilitat d’un accés a l’habitatge per un període determinat i amb unes 
condicions més favorables a les del mercat lliure als col·lectius destinataris. 
Els habitatges proposats entren dins de la dimensió social de la figura de l’habitatge dotacional públic 
dins del marc de la Llei 18/2007 del Dret a l’Habitatge, comprenent no només aquells habitatges 
destinats a satisfer  les necessitats temporals de persones amb dificultats d’emancipació o assistència 
residencial, sinó també aquells que requereixen acolliment, atenent a col·lectius específics com ara els 
joves, la gent gran, les dones víctimes de violència de gènere, els immigrants, les persones separades 
o divorciades que hagin perdut el dret a l’ús de l’habitatge compartit, les persones pendents de 
reallotjament per operacions públiques de substitució d’habitatges o per actuacions d’execució del 
planejament urbanístics o els sense llar. 
La superfície proposada d’aquest edifici és de 2.032 m2 i es planteja la seva construcció en diferents 
nivells per tal adaptar-se a la topografia del terreny (veure annex 2.3). 
L’edifici se situarà segons les normatives urbanístiques vigents amb una separació de 5 m. als límits 
dels vials i es disposarà de forma perimetral a la parcel·la, deixant a l’interior l’espai ocupat per una 
pista esportiva, que es construirà de nou sobre el forjat d’un nou aparcament soterrat i es dotarà de 
les condicions necessàries per a la seva utilització per la gent del barri (veure actuacions 3.2 i 3.6
d’aquest Projecte). L’espai lliure interior s’urbanitzarà per al seu ús públic, eliminant les barreres 
arquitectòniques existents (veure actuació 1.4). 
L’edifici es disposarà en forma de L amb dos nuclis de circulacions i passadissos exteriors per tal de 
donar accés als diferents habitatges. Es plantegen dos tipus d’habitatges amb diferents superfícies per 
tal que s’adaptin a les diferents necessitats de la població. 
L’edifici disposarà de totes les infraestructures i instal·lacions necessàries per al correcte 
desenvolupament de l’activitat: instal·lacions d’electricitat i enllumenat, de sanejament, de distribució 
d’aigua i gas, de recollida de residus sòlids, de climatització i ventilació, contraincendis, de 
comunicació (telefonia i televisió), de tecnologies de la informació i contra intrusió. 
El projecte es farà tenint en compte l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, així com 
altres aspectes dirigits a garantir l’equitat de gènere. 
També es tindran en compte criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat a l’hora de projectar l’edifici. 
Per part de l’Ajuntament de Castelldefels, l’àrea de Planejament i Arquitectura (secció Edificis i Obres) i 
l’àrea de Serveis Socials seran les responsables d’aquesta actuació. 
Estat d’execució: Actuació projectada 
Data d’execució de l’actuació: data prevista d’inici al 2011 i de finalització al 2013 
Pressupost: 1.930.400 €               
Finançament: Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i INCASOL 
 
 

2. Ensenyament 
 

2.1. Construcció d’un equipament educatiu al carrer de Cervantes 
Descripció de l’actuació: 
Aquest nou equipament es proposa dins de l’illa d’equipaments de nova creació, al carrer de Cervantes 
cantonada amb el carrer de Ramon i Cajal. 
Aquesta illa està qualificada com a equipament pel planejament vigent i actualment està ocupada per 
les antigues dependències del CEIP Vista Alegre, un centre escolar que es va traslladar l’any 2007 a 
una altre barri de la ciutat. Actualment aquestes dependències estan majoritàriament sense ús. 
L’edifici es proposa dins d’un conjunt d’equipaments amb un espai públic conjunt que permeti l’accés a 
cadascun dels equipaments projectats. 
L’edifici educatiu, com en el cas anterior de l’edifici d’habitatge dotacional, se situarà amb una 
separació de 5 m. als límits dels vials i es disposarà de forma perimetral a la parcel·la, deixant a 
l’interior l’espai ocupat per la pista esportiva i un espai lliure interior. 
La superfície construïda destinada als usos educatius serà de 2.704 m2 segons la normativa i el sostre 
edificable de la proposta és de 2.339 m2 (veure annex 2.3). L’equipament acollirà una sèrie de serveis 
educatius que actualment es troben en altres llocs del municipi, així com nous serveis: 
 
a) Serveis Educatius Integrats (SEI): Són serveis del Departament d’Educació de la Generalitat que 

treballen a Castelldefels. Actualment estan ja ubicats a l’edifici de l’antic CEIP Vista Alegre (s’han 
traslladat durant l’any 2009 des del local que actualment ocupa la nova biblioteca de Castelldefels).
Es preveu que amb la remodelació de l’edifici es mantinguin en aquest emplaçament 

b) Centre de Formació d’Adults: Aquest servei s’ubica actualment en un altre centre del municipi i cal 
un trasllat i una ampliació dels espais disponibles per a poder donar resposta a les necessitats 
educatives de la població adulta de la ciutat. 

c) Servei Local de Garantia Social (SLGS): És un servei municipal adreçat a joves de 16 a 21 anys 
sense qualificació professional, que no han superat l’ESO i que volen continuar el seu itinerari 
formatiu i/o laboral. Amb la nova regulació dels Programes de Qualificació Professional Inicial 
(PQPI), que s’imparteixen des del SLGS, la relació és molt estreta amb el Centre de Formació 
d’Adults, de tal manera que hi ha un mòdul dels PQPI que s’imparteix en els Centres de Formació 
d’Adults. El trasllat del SLGS als nous espais del carrer de Cervantes deixarà lliure la tercera planta 
del Centre Municipal Vista Alegre del carrer de la Giralda núm. 6, on està situat el servei 
d’estimulació precoç DELTA, que treballa amb la població infantil de la ciutat. Aquest servei 
requereix de més espai per a poder atendre la creixent demanda de població. 

d) Escola Oficial d’idiomes (EOI): Aquest servei podrà compartir espais amb el Centre de Formació 
d’Adults i amb el SEI, de manera que s’aposta per una polivalència d’espais comuns a compartir. 

 
L’edifici es planteja en diferents nivells adaptats a la topografia del carrer amb una sèrie de serveis 
comuns a tot l’edifici i amb el criteri de compartició i polivalència dels espais. A la cota d’accés 
s’ubicaran els serveis comuns de recepció i consergeria (amb un sostre de 325 m2); al primer nivell es 
situaran els Serveis Educatius Integrats (432 m2); al tercer nivell, el centre de formació d’adults (702 
m2); al quart nivell, l’Escola Oficial d’Idiomes (610 m2); i a l’últim nivell, el Servei Local de Garantia 
Social (270 m2). Les superfícies i espais destinats a cada un dels serveis han estat definides pel 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 
L’equipament educatiu disposarà de totes les actuacions necessàries per al correcte desenvolupament 
de l’activitat: instal·lacions d’electricitat i enllumenat, de sanejament, de distribució d’aigua i gas, de 
recollida de residus sòlids, de climatització i ventilació, contraincendis, de comunicació (telefonia i 
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televisió), de tecnologies de la informació i contra intrusió. 
El projecte es redactarà tenint en compte l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, així 
com altres aspectes dirigits a garantir l’equitat de gènere. 
També es tindran en compte criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat a l’hora de projectar l’edifici. 
La descripció detallada de cada un els serveis que acollirà l’edifici és la següent: 
 
a) Serveis Educatius Integrats. 

Els Serveis Educatius Integrats de la zona de Castelldefels estan integrats per diferents serveis 
educatius, on treballen un total de 14 professionals dels diferents serveis i d’administració que 
donen suport als centres d’educatius no universitaris, al seu alumnat, al seu professorat i a les 
famílies: 
 
- Centre de Recursos Pedagògics (CRP): 

Els Centres de Recursos Pedagògics són serveis educatius d’àmbit d’actuació local creats pel 
Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a donar suport a l'activitat 
pedagògica dels centres i a la tasca docent del professorat. Estan integrats per funcionaris 
docents dels cossos de mestres i professors d'ensenyament secundari, que són assessors en 
formació, innovació i recursos educatius, coneixedors de la realitat educativa, amb capacitat per 
a establir una bona comunicació amb el professorat i dinamitzar els centres docents de la seva 
zona. Les seves funcions són les següents: 
• Oferta de recursos, d’infraestructura i de serveis als centres docents, als mestres i als 
professors per tal que disposin de materials específics de les diferents àrees curriculars, de 
mitjans propis de la tecnologia educativa i de publicacions especialitzades, amb assessorament o 
instruccions d'utilització. 
• Catalogació dels recursos educatius del medi local i comarcal i elaboració de pautes i 
informacions complementàries per facilitar-ne l'ús del professorat. 
• Suport a les activitats docents i a l’intercanvi d'experiències educatives, per tal de fomentar la 
reflexió del professorat sobre la pràctica docent. 
• Coordinació i organització de l'execució i del seguiment de les activitats de formació permanent 
i col·laboració en la detecció de les necessitats de formació i en l'elaboració de propostes per a 
satisfer-les. 
• Altres funcions que els atribueixi el Departament d'Ensenyament. 
El CRP de Castelldefels està actualment està integrat per tres assessors. 
 

- Equip d’Assessorament Psicopedagògics (EAP): 
Els equips d'assessorament i orientació psicopedagògica són serveis educatius, amb un àmbit 
d’intervenció local, que depenen del Departament d’Ensenyament. Donen suport al professorat 
dels centres docents per tal d'oferir la resposta educativa més adequada al conjunt de l'alumnat, 
especialment aquell que presenta disminucions o més dificultats en el procés d'aprenentatge i 
les seves famílies. Estan integrats per funcionaris docents d'ensenyament secundari de 
l’especialitat de Psicologia i Pedagogia i funcionaris del cos de diplomats de l’Administració de la 
Generalitat, de l’especialitat Treballador social en el cas d’aquells equips situats en àmbits amb 
importants necessitats socials. Aquests professionals treballen com a equip multidisciplinari en el 
seu àmbit territorial en l’avaluació, el seguiment i l'orientació de l'alumnat i en l'assessorament al 
professorat dels centres docents. Les funcions de l’EAP són les següents: 
• Identificació i avaluació de les necessitats educatives especials de l'alumnat, conjuntament 
amb el professorat i d'altres serveis específics, per tal de trobar la resposta educativa més 

adequada en cada cas. 
• Col·laborar en l'elaboració i seguiment de les diferents adaptacions curriculars que puguin 
necessitar els alumnes, conjuntament amb el professorat i d'altres serveis específics. 
• Assessorament als mestres i professors sobre els projectes curriculars dels centres educatius, 
concretament en aspectes psicopedagògics i que millorin l'atenció a la diversitat de necessitats 
dels alumnes. 
• Assessorament a l'alumnat, les famílies i el professorat sobre aspectes relacionats amb 
l'orientació personal, educativa i professional. 
• Col·laboració amb els serveis socials per tal d'oferir atenció als alumnes i les famílies que ho 
necessitin. 
Els serveis que s’ofereixen des de l’EAP són els següents: 
• Valoració de l'alumnat amb necessitats educatives especials. 
• Suport als docents. 
• Orientació als alumnes i a les seves famílies 
L’EAP de Castelldefels està integrat per quatre psicopedagogs i psicopedagogues, una 
treballadora social i una fisioterapeuta. 
 

- Equip de Llengua i Cohesió social (ELIC) 
Els ELIC són serveis educatius multidisciplinaris que depenen del Departament d’Educació i que, 
en un àmbit territorial definit, donen assessorament i suport als centres docents i al professorat 
en relació amb aspectes lingüístics, interculturals i de cohesió social. Estan integrats per 
funcionaris docents d'ensenyament primari o secundari. 
Les seves funcions en relació amb els centres educatius i l’alumnat nouvingut i amb risc 
d’exclusió social són les següents: 
• Assessorament sobre l’organització de l’aula d’acollida i en l’atenció a altre alumnat amb risc 
d’exclusió social 
• Col·laboració en la sensibilització, promoció i consolidació de la llengua catalana com a eix 
vertebrador d’un projecte plurilingüe 
• Col·laboració en la sensibilització i introducció de l’educació intercultural al procés educatiu 
• Orientació en l’adequació dels documents de Centre: Projecte Educatiu, Projecte Curricular, 
Projecte lingüístic , Pla d’Acció tutorial i Pla d’acollida i integració 
• Assessorament sobre el treball tutorial per a l’alumnat nouvingut o amb risc d’exclusió social 
• Orientació i assessorament sobre recursos materials, metodològics i estratègies d’immersió 
lingüística i d’inclusió social 
• Col·laboració en la formació permanent del professorat: tutor d’acollida, coordinador lingüístic, 
equip directiu, equips docents i altres 
• Promoció i suport d’experiències innovadores 
• Participació i col·laboració amb altres professionals dels serveis educatius per donar suport als 
centres d’una manera integrada 
• Elaboració de memòries valoratives de les diferents actuacions 
En relació amb altres instàncies educatives les seves funcions són les següents: 
• Assessorament a les comissions d’escolarització de zona 
• Col·laboració amb les oficines municipals d’escolarització 
• Col·laboració amb la inspecció educativa i altres serveis educatius 
• Col·laboració amb altres departaments de la Generalitat de Catalunya i d’altres administracions 
i institucions 
En relació amb els plans educatius d’entorn, com a conjunt d’actuacions a la zona educativa per 
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a potenciar la integració escolar i social de l’alumnat, les seves funcions són les següents: 
• Dinamització de les actuacions dels plans educatius d’entorn 
• Col·laboració, coordinació, assessorament i suport 
• Altres funcions que els atribueixi el Departament d’Educació 
L’ELIC de Castelldefels està integrat per dues assessores. 
 

- Servei de logopeda del Centres de Recursos Educatius per a Deficients Auditius (CREDA) 
 

b) Centre de Formació d’Adults Jacint Verdaguer. 
És un centre públic que està al servei de totes les persones adultes de la ciutat que no van poder 
assistir a l’escola o que ho van fer de forma irregular, així com de les que volen ampliar els seus 
coneixements i/o aconseguir el certificat d’etapa instrumental i el títol de graduat en educació 
secundària (GES). També poden accedir-hi totes les persones que vulguin preparar-se per a les 
proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà (a partir dels 16 anys) i a les proves dels cicles de 
grau superior (a partir dels 18 anys). 
Des del Centre de Formació d’adults s’ofereix als alumnes una atenció personalitzada que s'adapta 
al seu procés d'aprenentatge. Es programen diverses activitats que tenen com a finalitat 
desenvolupar una educació i una formació integral, tolerant, solidària i no sexista, des d’una 
concepció de centre obert i participatiu amb l’entorn. 
Els nivells educatius existents al centre de Castelldefels són els següents: 
• Etapa instrumental: nivells I-II i III 
• Graduat en Educació Secundària (GES): nivells I i II 
• Preparació per a la prova d'accés als cicles formatius de grau mitjà i grau superior 
• Informàtica (inicial bàsic) 
• Grups específics de català/castellà per a estrangers: nivell I i II 
• Anglès 
L’Associació d'alumnes treballa activament i col·labora en la vida del centre organitzant un seguit 
d'activitats extraescolars, com ara ioga, tai-chi, taller de lectura avançat, excursions i sortides, 
festes escolars, etc. 
Els equipaments i serveis del Centre són els següents: 
• Consergeria 
• Aules 
• Biblioteca 
• Aula d'informàtica 
• Sala d’audiovisuals i estudi 
• Sala d’usos múltiples 
 

c) Servei Local de Garantia Social. 
Des d’aquest servei municipal s’ofereixen els serveis següents: 
• Servei d’informació, orientació i acompanyament i seguiment a joves i famílies per a garantir la 
inserció formativa i laboral. L’orientació que es dóna als joves pot tendir cap al món laboral o cap a 
la formació, ja sigui reglada (cicles formatius) o no reglada (formació ocupacional), tant del 
municipi com de la rodalia. 
• Suport als centres educatius de secundària en el desenvolupament d’accions de prevenció del
fracàs escolar. 
• Oferta formativa de Programes de qualificació professional inicial (PQPI). Els objectius dels PQPI 
són la inserció laboral o el retorn al sistema educatiu reglat mitjançant les proves d’accés als cicles 

formatius de grau mitjà (PPCFGM). Els col·lectius que poden accedir als PQPI són els següents: 
joves de 16 a 21 anys, sense el graduat de l’ESO i aturats. Durant el curs 2009/2010 s’han
desenvolupat els perfils professionals d’auxiliar de comerç i atenció al públic, auxiliar de cuina i 
auxiliar en operacions de muntatges d’instal·lacions electrotècniques en edificis. Després de la 
formació professionalitzadora, els alumnes fan pràctiques a les empreses. Es fa l’acompanyament i 
el seguiment en el trànsit a la inserció laboral dels joves que necessiten aquest recurs. 
El Servei Local de Garantia Social està obert tot l’any i el programa de qualificació professional 
inicial funciona de setembre a juny. 
Els equipaments i recursos humans existents al servei són els següents: 
• Espais i recursos materials adients per desenvolupar l’oferta educativa 
• Tècnics amb àmplia experiència en el treball de la formació i educació de joves 
El SLGS treballa en coordinació amb altres àrees de l’Ajuntament, com ara Serveis Socials, 
Promoció Econòmica, Joventut, Pla Educatiu Entorn (PEE), la Inspecció d’Educació. Treballa per a la 
prevenció de l’abandonament escolar de forma molt vinculada amb els instituts d’educació 
secundària, on es fan sessions informatives dels recursos de trànsit per als alumnes que es preveu
que no acreditaran l’ESO i per als pares. 

 
d) Escola Oficial d’idiomes (EOI). 

L'EOI és un centre públic de règim especial no universitari per a persones adultes destinat a 
l'ensenyament d’idiomes moderns regulats per la LOE. Depèn del Departament d'Educació de la 
Generalitat de Catalunya i és part de la xarxa de les EOI de l'Estat espanyol. 
Les escoles oficials d'idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a 
aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l'Estat 
espanyol, són les úniques oficials i es poden obtenir tant en convocatòria oficial com en 
convocatòria lliure. 
El pla d'estudis de les EOI desenvolupa la finalitat dels ensenyaments d'idiomes que s'hi 
imparteixen, que és la capacitat de l'alumnat en l'ús efectiu del idioma com a vehicle de 
comunicació general. Per assolir aquesta finalitat, a les EOI es treballa per tal que l'alumnat: 
• Adquireixi les habilitats bàsiques receptives i productives, tant del llenguatge oral com de l'escrit. 
• Desenvolupi estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació. 
• Desenvolupi estratègies per a l'aprenentatge autònom i continu de llengües que puguin facilitar 
l'ús de l’idioma en l'exercici d'activitats professionals i en altres àmbits de la cultura o d'interès 
personal. 
• Desenvolupi actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món 
actual. 
Les escoles oficials d'idiomes col·laboren també en diferents plans del Departament d'Educació, 
amb cursos d'anglès adreçats a ensenyants en actiu o bé a estudiants de determinades famílies de 
la Formació Professional i Escoles d'art. 
A més de les classes d'idiomes, els alumnes poden trobar a les EOI els següents serveis: 
• Laboratoris d'idiomes 
• Sales de vídeo 
• Antena parabòlica 
• Sala de lectura 
• Biblioteca 
• Sala de cinema i sala d'actes 
• Centre d'autoaprenentatge 
• Cursos monogràfics 
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• Cursos intensius de juliol 
 
El nou equipament educatiu que es crearà al carrer de Cervantes permetrà concentrar al barri de Vista 
Alegre una sèrie de serveis actualment dispersos per tot el municipi, així com a dotar el barri d’un 
equipament de referència a nivell de barri i del conjunt de la ciutat que promogui l’educació en totes 
les seves vessants. També és de destacar que aquest equipament comportarà la creació de nous llocs 
de treballs destinats a la seva gestió i manteniment. 
Per part de l’Ajuntament de Castelldefels, l’àrea de Planejament i Arquitectura (secció Edificis i Obres) i 
l’àrea d’Educació seran les responsables d’aquesta actuació. 
Estat d’execució: Actuació projectada 
Data d’execució de l’actuació: data prevista d’inici al 2011 i de finalització al 2013 
Pressupost: 3.244.800 €               
Finançament: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2. Projectes d’intervenció educativa adreçada als centres d’educació infantil, primària i 
secundària i PGS on accedeix la població del barri 
Descripció de l’actuació: 
Aquest Projecte, que té la finalitat d’educar en igualtat, es desenvoluparà als següents centres 
educatius on accedeix la població del barri de Vista Alegre: 
- CEIP Margalló: es localitza fora del barri de Vista Alegre, al carrer de Lola Anglada núm. 4, a l’oest 

de l’àmbit delimitat en aquest Projecte. 
- IES Mediterrània: es localitza fora del barri de Vista Alegre, a la carretera de la Sentiu núm. 4, a 

tocar de l’anterior CEIP. 
- Servei Local de Garantia Social (SLGS): es localitza actualment al Centre Municipal de Vista Alegre 

(carrer de la Giralda núm. 6) i imparteix els Programes de Garantia Social. 
 
L’actuació que es planteja, que inclourà sessions de formació al professorat d’aquests tres centres, 
tindrà tres línies bàsiques d’intervenció: 
- Revisar des de la perspectiva de gènere dos o tres dels projectes que el centre està realitzant i 

considera fonamentals per a la vida i la convivència escolar. 
- Agrupar el professorat de diferents àrees de coneixement implicats en els esmentats projectes 

educatius amb la finalitat que incorporin la perspectiva de gènere en les seves pràctiques 
educatives. 

- Incorporar la coeducació en les pràctiques diàries educatives i de vida de l’alumnat d’aquests 
centres. 

 
Els objectius específics d’aquest projecte són els següents: 
- Mantenir i millorar la cohesió entre el claustre del professorat.  
- Eliminar progressivament els mecanismes discriminatoris que es produeixen en els diferents nivells 

educatius (ideològics, de la pròpia estructura i de les pràctiques educatives). 
- Promoure que la coeducació es converteixi en un eix central dels objectius dels centres. 
 
En finalitzar cada curs escolar es realitzarà un informe final qualitatiu que avaluï les activitats 
realitzades i el seu impacte per cada un dels centres en els quals s’hagi realitzat la intervenció. 
Per part de l’Ajuntament de Castelldefels, l’àrea de Polítiques d’Igualtat serà la responsable d’aquesta 
actuació. 
Estat d’execució: Actuació projectada 
Data d’execució de l’actuació: data prevista d’inici al novembre de 2010 
Pressupost: 24.000 € per al període 2010-2014 
Finançament: Ajuntament de Castelldefels 
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3. Serveis Socials 
 
3.1. Desenvolupament del Pla Municipal per a la Convivència Intercultural en el barri de 
Vista Alegre 
Descripció de l’actuació: 
A Castelldefels continuadament arriben persones d’altres països amb la intenció de millorar la seva 
qualitat de vida. Al barri de Vista Alegre, dels 3.280 habitants empadronats l’1 de gener de 2009, el 
20,43% són de nacionalitat estrangera. Els col·lectius d’estrangers més importants en nombre són els 
marroquins i els romanesos. 
Amb la voluntat de garantir una bona acollida i una convivència en la diversitat, l’Ajuntament de 
Castelldefels va dissenyar el Pla Municipal per a la Convivència Intercultural (aprovat el setembre de 
2005), amb la participació del conjunt de les àrees municipals des d’un perspectiva de treball 
transversal i integral. Aquest Pla té l’objectiu de ser un instrument útil per a una gestió harmoniosa de 
la diversitat al municipi i per a la desaparició de les desigualtats entre col·lectius i persones 
independentment del seu origen o cultura. En aquest sentit també es treballa amb les entitats de la 
ciutat per a millorar els espais i els serveis públics i atendre en condicions d’igualtat tota la ciutadania 
de qualsevol origen. Aquest Pla es regeix pels següents principis: 
 
- Igualtat davant les administracions: de tracte, d’accés als serveis, de drets i deures, de gènere. 
- Cohesió Social: garantint-la i evitant situacions de desestructuració social i d’exclusió social. 
- Convivència: mantenint-la, reforçant-la i evitant actuacions que fomentin el rebuig. 
- Interculturalitat: amb la visió que la cultura de la gent nouvinguda enriqueix la diversitat cultural de 

la ciutat, respectant i promovent les diverses realitats culturals, dins del respecte de les normes 
comunes de convivència i civisme, i afavorint la interacció entre les diverses cultures. 

- Normalització dels serveis: serveis de l’administració pública comuns a tota la població i serveis 
específics per a immigrants (coneixement de llengües, de l’entorn cultural i social, qüestions 
derivades de la situació legal). 

- Participació: contacte habitual de l’Ajuntament amb la societat civil a través de les entitats, 
canalitzada de forma concèntrica (col·lectius d’immigrants, entitats amb contacte directe, ciutadania 
en general). Xarxa de relacions que afavoreix la convivència i participació de col·lectius immigrants 
en el teixit social de la ciutat. 

- Transversalitat, Consens polític i social i Temporalitat: Política integral vinculada al criteri de 
normalització: actuació, coordinació i cooperació de les àrees municipals per a optimitzar recursos. 
Integració com aposta de futur, amb actuacions a mig i llarg termini, adaptant el Pla a mesura que 
la situació evolucioni.  

 
Els eixos estratègics del Pla Municipal per a la Convivència Intercultural són els següents: 
- Afavorir la integració en un marc de cohesió social, que inclou les següents fases: 

1. Recepció: empadronament, informació bàsica, situacions d’urgència social, lloc per viure. 
2. Acollida: conèixer l’entorn, recerca de feina, escolarització de fills/es, mínima competència 

lingüística. 
3. Normalització (procés continu i perllongat en el temps): grau de desenvolupament en la societat 

d’acollida, com la resta de ciutadania. 
- Fomentar valors de convivència i diversitat: sensibilització, espais de trobada, etc. 
- Participació: Implicació política i social, participació en el Consell Municipal creat el maig de 2008 

(debat, consens, funció preventiva, d’assessorament, etc.), col·laboració entre associacions, entitats 
i l’administració. 

- Coordinació municipal: compartir el coneixement d’actuacions i del pla de treball, evitar duplicitats. 
Gestió i seguiment del Pla a través de la Comissió política, la Comissió tècnica i el Consell Municipal 
de convivència intercultural.  

- Col·laboració amb d’altres administracions públiques com a factor de transversalitat, canal de 
comunicació i col·laboració en programes i actuacions.  

 
La tipologia de les actuacions que s’estan duent a terme en el marc del Pla Municipal per a la 
Convivència Intercultural en el conjunt de la ciutat són les següents: recepció de persones 
nouvingudes a l’OAC, actualització de la Guia d’Acollida (web), servei d’assessorament jurídic i laboral 
(CITE-CCOO), cursos de català (Pla d’acolliment lingüístic, Servei local de català), tallers de castellà i 
coneixement de l’entorn (suport al Centre de Formació d’Adults), jornades de convivència intercultural, 
tallers/cursos de sensibilització amb alumnat, pares/mares, personal tècnic i ciutadania en general. 
 
Alguns dels aspectes que es considera necessari treballar especialment al barri de Vista Alegre són la 
llengua, els espais de trobada entre la població del barri i el coneixement de l’entorn i entre les 
cultures existents. Aquest tipus d’actuacions tenen la finalitat de fomentar la integració social i cultural 
i aconseguir una millor qualitat de vida al barri. 
En aquest sentit, el desenvolupament del Pla Municipal de convivència intercultural en aquest barri és 
un instrument útil que, a partir de les actuacions generals proposades, facilitarà la recepció i acollida 
de les persones nouvingudes, així com el seu accés als serveis públics i espais socials, la relació entre 
la població diversa del barri i el foment de valors de convivència. 
En aquest context, l’actuació que es planteja a Vista Alegre per tal de desenvolupar el Pla Municipal 
per a la Convivència Intercultural en un marc de cohesió social i de foment dels valors de convivència i 
interculturalitat inclou la planificació global d’actuacions que, de forma transversal i coordinada, donin
respostes a les diverses situacions del barri, actuacions que caldrà modificar a mesura que la situació 
vagi canviant. Es tracta de fer un plantejament per fases, i també d’actuacions en paral·lel, que 
facilitin el treball amb les persones nouvingudes i amb la població en general del barri, en coordinació i 
en col·laboració amb les entitats i associacions del barri. Les actuacions específiques que es proposen 
són doncs les següents: 
 
1. Sessions de benvinguda o acollida per a la població nouvinguda: donar un primer coneixement de 

l’entorn, els seus espais, serveis, normes de convivència, drets i deures de la ciutadania, espais 
d’assessorament per a temes diversos, el teixit associatiu i empresarial, etc. Es posarà un èmfasi 
especial en el coneixement de la Guia d’acollida. 

2. Tallers de llengua i coneixement de l’entorn: oferir coneixements bàsics per a la comunicació en el 
quotidià social i amb les institucions i, al mateix temps, donar a conèixer l’entorn a nivell social i de 
serveis públics.  

3. Jornades d’intercanvi intercultural: espai de trobada, reflexió i coneixement intercultural del barri.  
4. Formació de diversos col·lectius (personal tècnic, associacions/entitats, pares/mares, ciutadania en 

general), per a dur a terme amb eficàcia les activitats anteriors, així com també per a dinamitzar 
espais de relació. 

 
Per a dur a terme aquestes actuacions cal anar actualitzant la informació disponible sobre la 
caracterització de la població immigrada i de les associacions del barri. 
Els espais on es realitzaran les actuacions són a peu de carrer (passejades per a conèixer el barri, 
visites a associacions, empreses, etc.) i els equipaments existents i de nova creació (Centre Municipal
del carrer de la Giralda núm. 6, Centre Municipal del carrer de la Giralda núm. 26-28 i illa 
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d’equipaments de nova creació del carrer Mansió). 
Les sessions d’acollida, els tallers, les jornades i els cursos de formació que es realitzin seran valorats 
per part de participants i de la persona dinamitzadora, tant pel que fa al treball grupal com a 
l’assoliment dels objectius. Així mateix, anualment s’efectuarà una avaluació del grau d’assoliment dels 
objectius de Pla Municipal per a la Convivència Intercultural adequats a la situació del barri i del grau 
d’autonomia de la població nouvinguda (accés als serveis públics i participació en activitats del barri). 
Per part de l’Ajuntament de Castelldefels, l’àrea d’Educació, Pau i Solidaritat (Pla Municipal per a la
Convivència Intercultural) serà la responsable d’aquesta actuació. 
Estat d’execució: Actuació projectada 
Data d’execució de l’actuació: data prevista d’inici al setembre de 2010 
Pressupost: 28.000 € per al període 2010-2014 
Finançament: Ajuntament de Castelldefels (14.005,00 €) i Diputació de Barcelona (13.995,00 €) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2. Obertura dels patis del CEIP Margalló i l’IES Mediterrània fora de l’horari escolar i 
promoció de la realització d’activitats coeducatives i extraescolars que incloguin la 
perspectiva de gènere 
Descripció de l’actuació: 
Al barri de Vista Alegre no hi ha actualment cap equipament esportiu, tot i la necessitat real dels 
infants i els joves de disposar d’espais per a practicar activitats esportives i de lleure en general a l’aire 
lliure i de forma no dirigida. Aquesta necessitat també la tenen els pares i les mares dels nens i nenes 
del barri que volen jugar i practicar activitats esportives amb el seus fills i filles. 
D’altra banda, els equipaments esportius de la ciutat estan pensats per a la pràctica de l’esport reglat 
col·lectiu o individual sota el règim i les condicions d’ús de la pròpia instal·lació esportiva.  
L’actuació que durà a terme l’Ajuntament de Castelldefels consisteix en l’obertura de l’espai esportiu 
(pistes poliesportives exteriors i patis) de les escoles on accedeix la població infantil i juvenil del barri 
de Vista Alegre (CEIP Margalló i IES Mediterrània) fora de l’horari lectiu, els caps de setmana i les 
vacances. D’aquesta manera tota la ciutadania podrà compartir aquests espais esportius, integrant l’ús 
d’activitats esportives i de lleure. 
Així mateix, l’actuació permetrà disposar d’espais oberts, ampliant l’oferta d’espai públic i d’activitats 
de lleure extraescolars. En l’organització d’aquestes activitats es posarà especial atenció en la 
perspectiva de gènere i les necessitats de conciliació de les famílies. En aquests espais també 
s’organitzaran tallers de sensibilització en temes d’igualtat adreçats a la gent jove i les famílies 
(corresponsabilitat en les tasques de cura i de la llar, violència de gènere, etc.). Es realitzarà una 
enquesta a les famílies sobre els usos del temps per tal de conèixer les seves necessitats. 
Es garantirà que els espais utilitzats en horari no lectiu estiguin en bon estat d’ús i que es trobin en 
òptimes condicions per a l’ús escolar els dilluns al matí i a l’inici del curs escolar. 
Es constituirà una comissió de seguiment del programa entre els diferents agents socials (AMPAs, 
centres escolars, associacions veïnals, administració pública, etc.), que permeti extreure conclusions, 
analitzar resultats i fer propostes de millora. 
Els objectius d’aquesta actuació són els següents: 
- Optimitzar l’ús dels patis i dels espais esportius de les escoles per tal que tot el barri en faci ús i no 

només la comunitat educativa, convertint-los en espais de convivència i punt de trobada 
intercultural fora de l’horari lectiu 

- Satisfer la demanda existent d’activitats lúdiques i esportives en horari extraescolar posant a 
disposició de tota la ciutadania les pistes poliesportives exteriors de les escoles  

- Facilitar la conciliació de les famílies 
- Promoure la corresponsabilitat dels homes i els nois en les tasques de cura i de la llar 
- Donar valor al treball domèstic i de cura 
- Promoure la coeducació  
- Incorporar la perspectiva de gènere en les activitats extraescolars 
- Potenciar una identitat cultural i esportiva del barri 
Per part de l’Ajuntament de Castelldefels, l’àrea de Polítiques d’Igualtat serà la responsable d’aquesta 
actuació. 
Estat d’execució: Actuació projectada 
Data d’execució de l’actuació: data prevista d’inici al setembre de 2010 
Pressupost: 50.000 € per al període 2010-2014 
Finançament: Ajuntament de Castelldefels 
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3.3. Creació d’un punt d’informació (OAC) al nou Centre Cívic Vista Alegre 
Descripció de l’actuació: 
L’Ajuntament de Castelldefels es proposa la creació d’un punt d’informació municipal (Oficina d’Atenció 
al Ciutadà) al barri de Vista Alegre, amb l’objectiu de prestar un servei de proximitat en aquest barri. 
Aquesta Oficina s’ubicarà en el nou Centre Cívic que es preveu construir a l’illa delimitada pels carrers 
de Ramon i Cajal, Mansió, Pep Ventura i Cervantes (veure actuació 3.1 d’aquest Projecte d’Intervenció 
Integral), de forma que es reforci el caràcter de centre de serveis i pol d’atracció de la població del 
barri del conjunt d’equipaments i espais de relació que es crearan en aquest emplaçament. 
 
L’objectiu d’aquest punt d’informació és el d’atendre les necessitats d’informació, gestió i resolució de 
tràmits de la ciutadania, executant els processos d’acord amb el que estipulen els manuals de 
procediment. 
 
Les funcions principals que es realitzaran, per tal de resoldre i canalitzar les diferents peticions i/o 
consultes, són les següents: 
- Informar d’actes, activitats i serveis als ciutadans. 
- Expedició de plànols de la ciutat, revistes, fulletons. 
- Explicació detallada del documents, requisits i tràmits a realitzar. 
- Orientar, informar, tramitar i resoldre les peticions plantejades per la ciutadania tant personal, 

telemàtica com telefònicament 
- Elaborar certificats i volants, altes, baixes i modificacions del padró municipal.  
- Gestió i trasllat de les queixes ciutadanes a l’àrea interna corresponent. 
 
El punt d’informació serà atès per un/a administratiu/va a temps complet i s’establirà al Centre Cívic 
Vista Alegre de forma permanent. 
Es preveu que aquesta Oficina d’Atenció al Ciutadà de Vista Alegre entri en funcionament un cop 
finalitzada la construcció del Centre Cívic Vista Alegre, a mitjans de l’any 2013. 
Per part de l’Ajuntament de Castelldefels, l’Oficina d’Atenció al Ciutadà serà la responsable d’aquesta 
actuació. 
Estat d’execució: Actuació projectada 
Data d’execució de l’actuació: data prevista d’inici al juny de 2013 
Pressupost: 42.000 € per al període 2013-2014 
Finançament: Ajuntament de Castelldefels 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Sanitat 
 
4.1. Programa de prevenció de la obesitat al barri de Vista Alegre 
Descripció de l’actuació: 
El Programa Municipal de Prevenció de l’Obesitat Infantil (THAO) es va iniciar a Castelldefels el curs 
2007-08 en fase de desenvolupament i ha estat el curs 2008-09 quan s’ha posat en marxa en la seva 
totalitat. La durada del programa és de 4 anys i s’està desenvolupant a diferents ciutats de Catalunya.   
THAO és un programa que es realitza a nivell municipal, amb accions continuades durant 4 anys i que 
té com a finalitat il·lusionar i mobilitzar tots els ciutadans cap a un estil de vida saludable. El Programa 
es fonamenta en els següents aspectes: 
- Les accions de proximitat a la comunitat, a les famílies i als nens. 
- La durada de les accions, de manera intensiva, per aconseguir canvis d’hàbits i comportaments. 
- La transversalitat, involucrant a tota la ciutadania i la xarxa d’agents socials. 
- L’avaluació periòdica dels resultats obtinguts. 
L’objectiu és inculcar en els nens i les seves famílies les motivacions positives dels comportaments 
saludables, perquè aquests els assumeixin de forma permanent. La actuació consisteix en accions 
formatives i activitats lúdiques dirigides a pares i mares, la comunitat educativa i els/les alumnes des 
de P-3 fins a 6è de primària per a fomentar l’alimentació saludable i la pràctica de l’activitat física. 
En el desenvolupament del Programa cada trimestre s’inicia una nova "Temporada", que destaca una 
família d’aliments o una activitat concreta. L’objectiu és promoure una alimentació variada i 
equilibrada i fomentar l’activitat física, així com ajudar cada persona a fer bones eleccions en matèria
d’alimentació i esport. Amb el desenvolupament del programa es descobreix que es pot menjar de tot 
sempre que es faci amb reflexió i prudència i que no s’oblidi de fer una mica d’activitat física cada dia. 
La temporada constitueix el tema central d’una sinergia d’accions que impliquen la població sencera de 
la ciutat: 
- Als professors se’ls ofereixen eines metodològiques, permetent-los disposar d’activitats 

pedagògiques temàtiques. 
- Els restaurants escolars i municipals estan incitats a proposar menús que portin productes de la 

família d’aliments destacada. 
- Els ciutadans reben un full d’informació explicant concretament i pràcticament com introduir la 

família d’aliments en la seva alimentació quotidiana. 
- Els comerciants afavoreixen la presència d’aquests productes als seus comerços.  
El Programa es du a terme a cinc escoles de la ciutat, essent una d’elles el CEIP Els Pins, que és
actualment el centre escolar de referència del barri de Vista Alegre. Per tal de tenir un diagnòstic de la 
situació dels nens i nenes de l’escola cada any es determina l’Índex de massa corporal de cada alumne 
i anualment se’ls torna a pesar i mesurar per tal d’avaluar l’impacte de les accions dutes a terme. 
Els objectius d’aquest programa són els següents:     
- Promoure hàbits d’alimentació saludable, educant els nens i nenes de forma lúdica. 
- Estimular en els nens i nenes l’hàbit de l’activitat física (no només l’esportiva), els jocs actius i la 

participació lúdica i social. 
- Realitzar una avaluació anual dels resultats d’aquestes accions. 
Per part de l’Ajuntament de Castelldefels, l’àrea de Salut i Consum serà la responsable d’aquesta 
actuació. 
Estat d’execució: Actuació en execució 
Data d’execució de l’actuació: actuació iniciada a finals del 2008; es preveu que finalitzi l’any 2011 
Pressupost: 10.000 € per al període 2010-2011 
Finançament: Ajuntament de Castelldefels 
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5. Comerç 
 
5.1. Pla de dinamització comercial del barri de Vista Alegre 
Descripció de l’actuació: 
El barri de Vista Alegre actualment es troba infradotat comercialment. Les causes que produeixen 
aquesta manca de dotació comercial són majoritàriament l’existència de molts locals buits i de plantes 
baixes sense locals comercials, cosa que fa que no hi hagi façana comercial ni força d’atracció per a la 
passejada. 
L’oferta empresarial actual se centra en restauració (bars i restaurants) i en un comerç de proximitat 
que abasta producte quotidià alimentari i no alimentari de primera necessitat. La imatge dels 
establiments és poc moderna i força deteriorada. Cal fomentar la renovació d’aquests establiments per 
tal de donar un servei de qualitat als clients, que són exclusivament veïns del barri i entre els que hi 
ha un 16,7% de població major de 65 anys que requereix d’aquest comerç pròxim i plural. 
 
Després d’un període de fort creixement econòmic entre els anys 2001 i 2007, en el qual l’activitat i 
l’ocupació van augmentar molt a Castelldefels (les empreses van créixer un 30,5% i els llocs de treball 
un 33,9%), l’any 2008 l’evolució de l’ocupació ha estat negativa, amb un decreixement en els llocs de 
treball de major magnitud que l’experimentat en el conjunt de la Zona Delta. De la mateixa manera, 
l’any 2007 ja es va registrar un lleu decreixement en el nombre d’empreses, que s’ha vist accentuat al
llarg del 2008. Aquesta reducció d’empreses s’ha reflectit en el tancament de comerços, així com altres 
tipus de negocis.  
Per a poder donar resposta a aquesta situació, l’oferta de programes i serveis dins l’àmbit de la 
promoció econòmica i el comerç és cada vegada més àmplia. Alguns dels Programes realitzats fins ara 
per l’Ajuntament de Castelldefels en aquest àmbit són els següents: 
 
Accions de dinamització comercial 
Col·laboració amb les associacions de comerciants locals per a potenciar el centre comercial urbà amb 
la finalitat d’augmentar la competitivitat dels establiments comercials de la ciutat. 
 
Campanya d’il·luminació de Nadal 
Des de la Regidoria de Promoció Econòmica, Foment de l’Ocupació i Comerç de l’Ajuntament es 
realitzen cada any les gestions oportunes per tal de realitzar amb èxit la campanya d’il·luminació de la 
ciutat durant les festes de Nadal. Així, amb una estreta col·laboració entre comerciants i administració 
local, s’aconsegueix millorar l’organització que comporta la campanya d’il·luminació dels carrers i vies 
cíviques de la ciutat. 
 
Senyalització comercial 
Fruit d’un conveni signat amb la Federació de Comerç es manté i es millora la senyalització comercial 
al municipi fent-la més útil i dinàmica. 
 
Seminaris de comerç 
L’Ajuntament, conjuntament amb la Federació de Comerç i Serveis de Castelldefels i amb el suport de 
l’Oficina de Comerç Urbà de la Diputació de Barcelona, va ser amfitrió del II Seminari d’Intercanvi 
d’experiències entre associacions de comerciants. Aquests seminaris, organitzats pels ajuntaments de 
la zona Delta, compten amb la participació d’una seixantena de comerciants en representació 
d’associacions i Federacions de Comerç dels municipis de Viladecans, Gavà, El Prat, Sant Boi i 
Castelldefels. En ells, es realitzen exposicions per part d’associacions de tots els municipis per tal de 

donar a conèixer iniciatives d’èxit que serveixin d’exemple a la resta de comerciants i alhora ajudin a 
crear sinèrgies i vincles entre les diferents organitzacions. 
 
Organització de fires 
Organització d’activitats de dinamització comercial en format de fira, que signifiquen un punt de 
trobada entre el teixit econòmic de Castelldefels i els seus conciutadans.  
 
Fira comercial 
L’Ajuntament i la Federació de Comerç i Serveis de Castelldefels organitzen conjuntament i mitjançant 
una Comissió mixta la Fira del Comerç, l’Oci i el Turisme de Castelldefels. Per a l’Ajuntament i la 
Federació de Comerç i Serveis de Castelldefels constitueix un element important de dinamització 
comercial a la ciutat, ja que molts visitants poden descobrir nous comerços i nous serveis que, sense 
una Fira, no haguessin descobert d’una manera fàcil i còmoda. 
 
Fira de Nadal 
Amb aquesta mostra de productes típics del període nadalenc per part del comerç local es vol donar a 
conèixer als consumidors locals els establiments de la ciutat que poden oferir productes i bens de 
consum propis del període nadalenc i evitar fuites de consumidors en aquest període.  
 
Estudis sobre l’evolució del comerç  
Aquests estudis tenen per objectiu analitzar l’impacte que ha pogut provocar en la realitat del comerç 
urbà tradicional la instal·lació d’un centre comercial dins del terme municipal i elaborar les claus 
estratègiques per a millorar i consolidar la competitivitat del teixit comercial urbà. 
 
Elaboració d’un pla especial de regulació d’usos comercials 
Els objectius d’aquest pla són reforçar la vitalitat del comerç en trama urbana, en col·laboració amb les 
petites i mitjanes empreses, afavorir l’activitat de la zona i reforçar la dinamització econòmica tot 
aconseguint una major diversitat comercial i de serveis per als clients. 
 
Conferències, seminaris i jornades de divulgació 
Activitats programades per tal que les persones que estan al front de les empreses i comerços millorin 
les seves capacitats i coneixements, com per exemple les successives edicions anuals del Cicle de 
conferencies per a PIMEs i Comerç o l’organització de cursos adreçats a les empreses. 
 
Revista la Guaita 
La revista de la Guaita té per objectiu difondre informació a les empreses i comerços locals sobre 
activitats públiques i privades, convocatòries de subvencions, resultats d’estudis, etc. En general, es 
difon tota mena d’informació local que els pugui afectar o interessar. 
 
Guia d’empreses municipal 
A la web municipal hi ha una base de dades on figuren més de 500 empreses i comerços locals que 
poden ser consultades pels seus clients actuals o futurs les 24 hores del dia. Per a aparèixer a la guia 
només cal sol·licitar-ho.  
 
L’actuació que l’Ajuntament de Castelldefels durà a terme al barri de Vista Alegre es basarà en les 
següents línies: 
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• Realització un estudi-prospecció de l’oferta comercial del barri i de les necessitats veïnals per 
abastar-se en productes de primera necessitat sense grans desplaçaments.  

 
• Realització d’un pla de dinamització comercial per a fomentar la transformació comercial del barri, 

afavorir la renovació dels establiments existents i/o la implantació de noves activitats que resultin 
necessàries com a resultat de l’estudi. El pla de dinamització consistirà, d’una banda, en activitats 
formatives que inclouran sessions específiques en temes de comerç, organitzades en format de 
cursos, seminaris o conferències i que versaran sobre temes com la gestió del comerç, el 
màrqueting empresarial, el comerç i la immigració i, d’altra banda, els comerços participants 
podran ser derivats cap a altres programes específics d’assessorament individual que inclouran 
diagnosis i recomanacions específiques per a la millora en el posicionament competitiu del 
comerç. Així mateix es realitzaran campanyes de comunicació entre els veïns i veïnes del barri per 
a garantir el coneixement i la millora de la percepció dels residents sobre l’oferta comercial del 
barri. 

 
• Realització d’una campanya de divulgació de Bones pràctiques comercials entre els comerços i 

establiments de restauració existents, donant a conèixer la normativa comercial en diversos 
aspectes, com horaris comercials, retolació, tendals, marquesines i banderoles, etiquetatge, preus, 
pagaments, comprovants de compra, fulls de reclamació, garanties, vendes especials i gestió de 
residus, foment de l’associacionisme, etc. 

 
Els objectius d’aquest conjunt d’actuacions són els següents: 
- Dinamitzar el teixit empresarial del barri de Vista Alegre 
- Millorar la qualitat de l’oferta comercial 
- Reforçar la percepció dels veïns i veïnes sobre l’oferta comercial del barri 
- Formar i sensibilitzar als comerciants en temes d’especial rellevància per a la seva competitivitat 
- Atraure iniciativa emprenedora per a obrir nous negocis al barri 
 
Els beneficiaris de l’actuació seran tant els empresaris i empresàries del sector comercial i de 
restauració de Vista Alegre com els  veïns i veïnes del barri. 
Per tal d’avaluar els resultats de l’actuació es comptabilitzarà el nombre d’establiments que milloren la 
seva imatge i el nombre de noves llicències d’obertura d’establiments comercials i de serveis atorgades 
des de la implementació de les mesures al barri. 
Per part de l’Ajuntament de Castelldefels, l’àrea de Promoció Econòmica i Comerç serà la responsable 
d’aquesta actuació. 
Estat d’execució: Actuació projectada 
Data d’execució de l’actuació: data prevista d’inici al setembre de 2010 
Pressupost: 85.000 € per al període 2010-2014 
Finançament: Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya (Departament de Treball, SOC) i 
Ajuntament de Castelldefels 
 
 
 
 
 
 
 

6. Noves tecnologies 
 
6.1. Connexió del Centre Municipal Vista Alegre a la xarxa de fibra òptica municipal 
Descripció de l’actuació: 
Alguns equipaments de l’Ajuntament de Castelldefels estan connectats tecnològicament amb una 
xarxa pròpia de fibra òptica de forma lineal: Ajuntament de Castelldefels, Policia Local, Sala Margarida 
Xirgu, Centre Cívic Frederic Mompou, La Guaita, Escola Bressol Muntanyeta, Patronat d’Esports, Policia 
Local i Escola de Dansa Municipal.  
L’objectiu principal a aconseguir amb el desplegament d’una xarxa d’aquestes característiques és dur a 
terme un procés estratègic que, a través de la disposició d’aquesta infraestructura, permeti connectar 
entre si els organismes de l’administració local, amb una possible extensió a altres administracions, i 
zones d’interès social, amb la finalitat d’intercanviar informació de manera immediata 
(videoconferència, emissió de televisió, etc.) i millorar la gestió pública. La disposició d’una xarxa de 
telecomunicacions ajuda a incrementar l’eficiència dels serveis, en permetre la seva centralització a 
través de la disposició d’una anella de fibra òptica que suporta la transmissió de totes aquestes dades. 
Al barri de Vista Alegre no hi ha desplegada cap infraestructura d’aquest tipus, inclosos els edificis de 
serveis municipals. Amb l’objectiu de resoldre aquest dèficit, l’Ajuntament de Castelldefels ha elaborat 
un projecte per incorporar el Centre Municipal Vista Alegre, situat al carrer de la Giralda núm. 6, a la 
xarxa de fibra òptica municipal (veure annex 2.8). Aquesta actuació es veurà complementada 
posteriorment per la incorporació a aquesta xarxa del nou Centre Cívic que es construirà al barri i el 
conjunt de serveis a desenvolupar en la nova illa d’equipaments delimitada pels carrers de Ramon i 
Cajal, Cervantes, Pep Ventura i Mansió (veure actuació 4.1 d’aquest Projecte d’Intervenció Integral). 
L’ampliació de xarxa s’efectuarà des del Centre Cívic Frederic Mompou (situat a la plaça Joan XXIII), 
on acaba l’anella de fibra òptica municipal actualment existent. Des d’aquest punt s’executarà una 
canalització, amb un tritub de 40 mm. de diàmetre interior totalment formigonat a una profunditat de 60 
cm. a vorera i 90 cm. a l’asfalt, que arribarà en primer lloc a l’Escola Bressol de Can Vinader i 
posteriorment al Centre Municipal Vista Alegre, a través del carrer d’Agustina d’Aragó i el carrer de la 
Giralda. La longitud de xarxa de fibra òptica que es desplegarà serà de 683 m. (235 m. transcorreran 
pel barri de Vista Alegre). Es col·locaran arquetes de registre a una distància no superior a 75 m. 
El desplegament d’una xarxa a Vista Alegre servirà per posar en valor les infraestructures ja existents, 
facilitar la connectivitat entre els edificis municipals, oferir accessibilitat a serveis de banda ampla als 
centres de l’Ajuntament amb independència del dimensionat del barri i de la cobertura dels operadors, 
aprofitar les economies d’escala derivades dels estalvis per agregació de la demanda, oferir als nous 
operadors entrants disponibilitat de fil vacant i, arribat el moment, oferir solucions que permetin 
distribuir serveis avançats, com la telefonia sobre IP, Internet de banda ampla i televisió a la llar als 
ciutadans residents al barri. 
El fet d’utilitzar aquest tipus de xarxa permet, a més de connectar el Centre Municipal Vista Alegre a la 
resta de serveis TIC municipals, assegurar un ample de banda suficient per a garantir l’alta velocitat, 
al mateix temps que presenta altes prestacions en seguretat, fiabilitat, extensió, distància entre punts 
de connexió, immunitat al soroll i trànsit suportat. 
Per part de l’Ajuntament de Castelldefels, la secció de Sistemes d’Informació serà la responsable 
d’aquesta actuació. 
Estat d’execució: Actuació en execució 
Data d’execució de l’actuació: l’actuació s’executarà completament durant l’any 2010 
Pressupost: 109.227,19 € 
Finançament: FEOSL 
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7. Espai públic 
 
7.1. Expropiació d’una finca al carrer Murillo núm. 8 per a la creació d’una zona verda 
Descripció de l’actuació: 
L’Ajuntament de Castelldefels ha procedit a l’expropiació d’una finca de propietat privada situada al 
carrer Murillo núm. 8 que es troba qualificada com a sistema de parcs i jardins urbans de nova creació 
de caràcter local, clau 6b segons el Pla General Metropolità (veure annex 2.4). 
L’expropiació d’aquesta finca facilitarà la urbanització de la zona verda situada entre els carrers Murillo 
i Alhambra, de 3.176,28 m2 de superfície total, segons es preveu en aquest Projecte d’Intervenció 
Integral (veure actuació 1.1), ja que l’esmentada finca del carrer Murillo núm. 8 es troba inclosa en 
aquesta superfície. 
Estat d’execució: Actuació executada 
Data d’execució de l’actuació: gener de 2008 
Pressupost: 49.290,85 € 
Finançament: Ajuntament de Castelldefels 
 
7.2. Soterrament de les xarxes aèries de distribució elèctrica i de telefonia a diversos 
carrers del barri de Vista Alegre 
Descripció de l’actuació: 
El barri de Vista Alegre es caracteritza per l’existència de nombroses línies aèries dels serveis de 
distribució elèctrica i de telefonia en tots els seus carrers. A causa de la configuració dels vials del barri
i especialment de les voreres de molt reduïda amplada, la situació del pals que fan de suport als 
serveis aeris són un obstacle important per a la mobilitat dels vianants per les voreres, ja que en molts 
casos cal baixar de la vorera per la dificultat que representen aquests obstacles. A més, l’existència 
d’aquestes xarxes aèries empitjora la imatge del barri. 
Amb l’objectiu de subsanar aquesta situació, l’Ajuntament de Castelldefels ha iniciat el soterrament de 
les xarxes aèries. Aquesta actuació s’està duent a terme en els següents carrers (veure annex 2.9): 
a) soterrament de la xarxa elèctrica: 

- carrer de la Giralda (des del carrer Agustina d’Aragó fins al carrer Ramon i Cajal) 
- carrer de les Corts de Càdis (des del carrer Ramon i Cajal fins al carrer Cervantes) 
- carrer de García Lorca (des del carrer de les Corts de Cadis fins al carrer d’Agustina d’Aragó) 

b) soterrament de la xarxa de telefonia: 
- carrer de la Giralda (des del carrer Agustina d’Aragó fins al passatge del Lliri) 
- carrer de les Corts de Càdis (des del carrer de la Giralda fins al carrer Cervantes) 
- carrer de García Lorca (des del carrer Andalusia fins al carrer d’Agustina d’Aragó) 

El soterrament de les xarxes de serveis per voreres i per l’encreuament de calçades contempla la 
col·locació de pals d’entrada a les finques per a les escomeses, així com la retirada del cablejat aeri i 
els pals que queden obsolets amb la nova canalització i la realització dels corresponents pericons. 
Aquesta actuació es veurà complementada posteriorment pel soterrament de les xarxes elèctrica i de 
telefonia a la resta de carrers del barri, segons es preveu en aquest Projecte d’Intervenció Integral 
(veure actuació 1.3). 
Estat d’execució: Actuació en execució 
Data d’execució de l’actuació: es preveu la finalització de l’actuació al desembre de 2010 
Pressupost: 324.755,99 € (soterrament xarxa elèctrica) i 115.000 € (soterrament xarxa de telefonia) 
Finançament: FEOSL 
 
 

 
 
7.3. Desenvolupament urbanístic de la Unitat d’Actuació 1 del PERI “Vista Alegre” (sector 
del carrer del Chotis) 
Descripció de l’actuació: 
El Pla Especial de Reforma Interior de Vista Alegre, aprovat definitivament per la Comissió 
d’Urbanisme de Barcelona el 30 de maig de 1.990, va definir una unitat d’actuació a desenvolupar 
mitjançant el sistema expropiatori. 
Atès el temps transcorregut, s’estima arribat el moment d’iniciar els estudis i la recopilació de la 
informació necessària a l’objecte d’iniciar el corresponent procediment administratiu i, 
conseqüentment, redactar el projecte d’expropiació pel procediment de taxació conjunta, d’acord amb 
el previst a l’article 145 del Text refós de la Llei d’urbanisme, article 211 del Reglament de la Llei 
d’urbanisme, articles 21, 22 i 24 del Text refós de la Llei de Sòl, els vigents de la Llei d’expropiació 
forçosa i el seu reglament i els concordants de les esmentades disposicions i d’altres que siguin 
d’aplicació. 
La Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’ha compromès a dur a terme 
aquestes tasques (veure annex 2.10). 
Aquesta actuació serà el primer pas per a resoldre de forma definitiva la problemàtica que afecta 
aquest sector del barri de Vista Alegre, tant pel que fa al sòl residencial com als sistemes de vialitat i 
de parcs i jardins urbans. 
Dins d’aquesta Unitat d’Actuació 1 del PERI de Vista Alegre, la totalitat de la superfície destinada a 
usos residencials (3.257,12 m2), qualificada amb la clau 16 del PGM (renovació urbana: rehabilitació) 
no es troba executat en l’actualitat. Les dues zones amb aquesta qualificació que es localitzen en 
aquest sector nord-occidental del barri es troben ocupades per una sèrie d’edificacions unifamiliars de 
molt baixa qualitat i que no s’adapten al planejament vigent. 
Quant a la superfície destinada a vialitat, es detecta també una manca d’execució significativa del 
planejament vigent en el mateix sector al voltant del carrer del Chotis. En aquest sector l’ordenació 
dels vials no s’adapta al planejament vigent en una superfície de 2.653,35 m2, ocupats per les 
mateixes edificacions unifamiliars de molt baixa qualitat esmentades anteriorment, vials no urbanitzats 
i parcel·les privades sense edificar. 
Estat d’execució: Actuació projectada 
Data d’execució de l’actuació: l’actuació s’executarà durant l’any 2010 
Pressupost: 100.000 € 
Finançament: Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
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8. Treball 
 
8.1. Pla de millora de l’ocupabilitat amb atenció especial als col·lectius més desafavorits 
mitjançant polítiques actives 
Descripció de l’actuació: 
En el capítol 2.3 d’aquest Projecte s’efectua una descripció de la situació econòmica que viu el barri de 
Vista Alegre (que es caracteritza per una elevada taxa d’atur) i el conjunt del municipi de Castelldefels. 
Així mateix, en aquest capítol s’exposa l’oferta de programes i serveis dins de l’àmbit de la promoció 
econòmica i el foment de l’ocupació que actualment està duent a terme l’Ajuntament de Castelldefels. 
 
Aquesta actuació ha estat dissenyada per a donar un fort impuls als programes que ja desenvolupa 
l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castelldefels, considerant les actuacions que es 
duran a terme en el marc del Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre. 
 
Els seus objectius són els següents: 
• Dotar les persones aturades de les eines necessàries per aconseguir i mantenir una feina, d’acord a 

les necessitats actuals del teixit empresarial local, i així possibilitar la seva integració social i millorar 
la seva qualitat de vida.  

• Enfortir les capacitats i reduir la vulnerabilitat de les persones que participen en el Pla, posant 
èmfasi en les persones amb necessitats sociolaborals especials. 

• Potenciar i millorar l’autonomia del demandant d’ocupació en el seu procés de recerca. 
• Oferir un acompanyament i assessorament individual en el procés de recerca activa. 
• Facilitar i afavorir la inserció laboral dels demandants d’ocupació, especialment d’aquells amb 

especials dificultats, oferint els recursos i serveis necessaris per aconseguir-la. 
• Millorar i facilitar l'accés al mercat laboral dels demandants, sobretot dels col·lectius amb dificultats 

d'inserció laboral i d’aquells que participen en els programes del servei local d’ocupació. 
• Dotar a les persones d’experiència professional i donar-los la oportunitat de reintegrar-se en el món 

laboral. 
 
Per tal de coordinar les diferents actuacions i recursos que s’inclouen en el Pla de millora de 
l’ocupabilitat, es planteja la contractació d’un director del projecte ocupacional o Agent de 
Desenvolupament Local d’Ocupació (AODL). Aquesta persona serà la responsable de la part 
ocupacional, col·laborant en totes les línies i plans de treball que ja s’estan executat. Contractat per a 
tota la durada del Projecte d’Intervenció Integral, el seu perfil professional ha de ser el d’una persona 
hàbil a nivell de relacions humanes, amb un alt nivell d’implicació vers el municipi i amb coneixements 
profunds sobre el territori, tant a nivell econòmic i d’empresa, com a nivell social i cultural. Les 
funcions descrites per aquest lloc de treball són les següents: 
 
1. Responsable de l’àrea ocupacional del Projecte treballarà sota les directrius de l’Àrea de Promoció 

Econòmica de l’Ajuntament i col·laborarà en el disseny i coordinació de l’estratègia econòmica del 
barri, facilitant les sinèrgies entre aquestes actuacions en polítiques actives d’ocupació, d’una 
banda, i els plans de dinamització comercial i de foment de l’esperit emprenedor.  

2. Planificar, coordinar i supervisar la tasca del personal tècnic de suport per al desplegament dels 
programes ocupacionals.  

3. Coordinar i supervisar el procés d’orientació, assessorament, selecció i acompanyament a la 
inserció de les persones.  

4. Potenciar la dinamització del teixit productiu i dels recursos comercials i humans del barri de Vista 

Alegre. Identificació de les necessitats de les empreses i comerços existents i també de les noves 
oportunitats d’activitat del territori. 

5. Col·laborar en el disseny de l’estudi per l’actualització de les dades ocupacionals i l’avaluació del 
Projecte que permeti ajustar el disseny del pla formatiu i ocupacional a les realitats detectades. 
Gestió de les línies de formació professionalitzadora i d’adquisició de competències transversals. 

6. Participar en les campanyes de comunicació i promoció i col·laborar en l’espai d’àmbit ocupacional 
de la pàgina web de la Regidoria de Promoció Econòmica, potenciant el projecte Bitàgora, vessant 
dirigida a les petites, mitjanes i microempreses, del Pla de foment de l’esperit emprenedor. 
Integrar totes les actuacions de difusió del Pla de dinamització comercial.  

7. Col·laborar en la organització de tallers de participació ciutadana i reunions amb empresaris i 
agents socials i en l’establiment de mecanismes per a facilitar la dinamització comercial del barri.  

8. Col·laborar en el disseny de gestió dels recursos (circuits de derivació, definició d’itineraris, 
procediments) per a la seva optimització, en el disseny del sistema i eines d’avaluació de l’impacte 
del Projecte.   

9. Informar periòdicament a l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de l’estat d’execució i de 
gestió del Projecte i elaborar els informes de seguiment i control a sol·licitud del propi Ajuntament 
o altres administracions. 

10. Col·laborar en la detecció de les fonts de finançament del Projecte i en la redacció de les 
memòries per a l’obtenció de subvencions.  

11. Vetllar pel compliment dels procediments establerts en la norma ISO de control de qualitat amb 
els que treballa l’àrea d’ocupació de l’Ajuntament.  

 
El Pla de millora de l’ocupabilitat amb atenció especial als col·lectius més desafavorits mitjançant 
polítiques actives, engloba dues línees d’actuació: d’una banda els Itineraris integrals d’ocupació i de 
l’altra els Projectes de Foment de l’Ocupació. 
 
Itineraris integrals d’ocupació   
 
Els itineraris integrals d'ocupació es dissenyen i s’executen a mida de la persona usuària: persones en 
recerca activa d’ocupació i, principalment, persones a l’atur i en rics d’exclusió social.  
Es tracta de realitzar un seguiment tutelat, continuat i personalitzat que reforci la tasca de la recerca 
activa de feina, desenvolupant un pla de treball personalitzat. En aquesta sentit es pretén orientar 
sobre el perfil professional i potencial laboral de l'usuari i assessorar sobre les possibilitats que dóna el 
mercat de treball.  
Cada itinerari té la seva pròpia planificació i metodologia segons els objectius i el col·lectiu al quals va 
dirigit i, per tant, no tots impliquen les mateixes accions, tot i que per la temàtica cal destacar que hi 
ha algunes que evidentment són vàlides per a qualsevol itinerari. Tenint això en compte a continuació 
es fa una breu explicació de les diferents actuacions que es poden seguir en un itinerari:    
 
1. Informació i assessorament 
A) Sessions informatives inicials. Sessió inicial on s’explica el funcionament general del programa, la 
durada, les actuacions incloses, les persones que hi poden participar, les condicions administratives 
que s’han de complir i els compromisos que s’estableixen per ambdues parts. 
 
B) Entrevista inicial. Primera entrevista d’acollida, motivació i orientació on es registren les dades 
personals, formatives i laborals de la persona usuària i es comença a definir quines són les seves 
necessitats i les competències a potenciar i/o millorar. 
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En definitiva, consisteix en una entrevista ocupacional que té com a objectiu definir el perfil 
sociolaboral dels/de les usuaris/es i que permeti al tècnic/a plantejar un itinerari que, posteriorment, 
haurà de consensuar amb cada participant. 
 
2. Orientació/motivació 
En funció dels perfils sociolaborals de les diferents persones usuàries del programa, es dissenyarà un 
itinerari que incorpori diverses actuacions a seguir pels participants. De manera consensuada amb 
cada usuari/a s’establirà, doncs, un Pla de Treball. 
L’establiment d’aquest Pla de Treball, i segons les necessitats de cada persona, permetrà treballar 
aspectes motivacionals vinculats a la recerca de feina, emprant si s’escau, l’ús d’alguna eina tipus test. 
 
3. Habilitats sociolaborals 
Es treballarà de manera individual i/o grupal les habilitats personals i laborals necessàries per a 
garantir la millora en l’adaptació de cara a una possible inserció laboral, així com el grau de motivació i 
activació necessari per afrontar el procés de recerca de feina.  
La temàtica dels tallers pot ser diversa però destaquem alguns dels que es podrien realitzar: d’imatge 
personal, de coneixement personal, de  “com reincorporar-me al món laboral”,  de coneixement de 
l’entorn laboral, etc. 
 
4. Apropament a les TIC 
Es treballarà de manera individual i/o grupal amb l’objectiu de fomentar l’ús de les TIC en la recerca 
activa de feina, impartint a nivell grupal cursos de curta durada de sensibilització informàtica. 
 
5. Tutories 
Sessions de seguiment individual on el/la tècnic/a i la persona usuària del programa avaluen el 
desenvolupament de l’itinerari dissenyat, el seu grau de compliment per part del/de la participant, la 
seva adequació real al perfil de cada persona (acordant modificacions si s’escau). 
 
6. Tasques d’inserció: recerca de feina 
Sessions de treball individual i/o grupal, dedicades a la recerca activa de feina amb el suport i la 
orientació del/de la tècnic/a del programa.  
A nivell de grup, es poden treballar les competències necessàries per a la recerca de feina a través de 
tallers o càpsules formatives sobre la recerca de feina, el mercat de treball i la contractació, etc. 
 
7. Pràctiques laborals 
Alguns itineraris poden incloure acords de col·laboració amb empreses del territori amb l’objectiu 
d’implicar-les en les fases finals de la formació dels participants, així com en la seva contractació.  
Aquests acords es treballaran també amb els usuaris que participin en aquesta acció, així com la 
valoració sobre el desenvolupament de les mateixes en finalitzar el període de pràctiques establert. 
 
8. Acompanyament i seguiment a la inserció 
Tasques de suport en finalitzar l’itinerari ocupacional, que pot comportar acompanyar i assessorar a 
cada usuari/a en la primera entrevista de treball, fer un seguiment pel que fa al procés d’adaptació al 
lloc de pràctiques assignat, etc. 
En el cas que, durant el desenvolupament del programa, es produeixi alguna inserció, es farà un 
seguiment de l’acomodació del/de la participant durant el temps que, a criteri tècnic, s’estimi 
necessari. 

 
10. Prospecció del mercat laboral 

• Difusió del programa en empreses del territori. 
• Captació d’ofertes de treball i preselecció de candidats. 
• Accions d’intermediació amb les empreses.  

 
11. Accions formatives 
Es poden incloure segon l’itinerari diferents accions formatives amb diferents temàtiques 
 

• Càpsules formatives 
Sessions en grup on es treballaran els aspectes bàsics i transversals per a la millora de les 
competències necessàries en la recerca de feina, així com el coneixement de l’entorn 
sociolaboral. 

 
• Formació operativa 

Curs de sensibilització informàtica  
Curs de castellà  

 
• Formació professionalitzada 

Aquesta formació pot incloure també pràctiques en empreses. 
 
 
Projectes de Foment de l’Ocupació 
 
Com a conseqüència de la situació laboral actual es proposa la realització de projectes de Foment de 
l’Ocupació, amb l’objectiu de fomentar la inserció laboral de les persones que es troben en situació 
d’atur. 
Els programes de Foment de l’ocupació poden tenir diferents variants, és a dir, per una banda poden 
implicar només una contractació temporal d’obra i servei amb l’Ajuntament per tal de realitzar 
determinats projectes d’interès social, o per l’altra pot implicar una contractació de formació en la que 
es combina l’aprenentatge d’un ofici alhora que es treballa.  
La contractació laboral per a la realització de projectes d’interès social en el barri de Vista Alegre 
implica també la col·laboració de diferents àrees de l’Ajuntament de Castelldefels.  En aquest sentit es 
presta una atenció especial a les competències transversals del lloc de treball, de manera que els 
responsables directes de les persones contractades l'acompanyen en el seu procés d'adaptació al lloc 
de treball, avaluant aspectes com la puntualitat, la iniciativa, l'atenció al públic, l'assertivitat i la 
qualitat en la relació amb els companys. Aquests projectes permeten que l'experiència assolida, la 
formació rebuda, el contacte amb el món del treball, i l’esforç per a treballar la recerca activa 
d’ocupació dels participants, tot plegat, incideixi en l'adquisició de coneixements curriculars nous per 
accedir a mon laboral. 
Pel que fa als projectes que engloben l’aprenentatge d’un ofici alhora que es treballa tenen un 
funcionament diferent. Durant  els primers mesos es fan les classes teòriques de l’ofici, combinat amb 
exercicis pràctics de l’ofici (destresa manual, coneixement i pràctica de maquinària, etc). Un cop han 
assolit els coneixements mínims de l’ofici s’inicien les obres, sense oblidar que en tot moment el treball 
realitzat comporta un aprenentatge. 
Tots el projectes de foment de l’ocupació impliquen  també accions de formació que complementen els 
coneixements adquirits en el lloc de feina específic, els mòduls que s’impartirien anirien en la línea de 
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les següents temàtiques: 
• Informàtica. TIC 
• Català 
• Seguretat i condicions de salut en el treball. Riscos laborals 
• Sensibilització en medi ambient i Qualitat 
• Tècniques de recerca de feina 
• Igualtat d’oportunitats 
• etc. 

 
Pel que fa a la tasca de l’orientació laboral es portaran a terme les mesures, accions, tutories, etc. que 
siguin necessàries de manera individual o en grup sobre tècniques de recerca de feina. L’orientador 
laboral responsable en el projecte es posarà en contacte amb les empreses del barri i del municipi per 
detectar possibles llocs de treball per les persones que hagin participat en el projecte.  
Respecte a l’emplaçament o lloc on es realitzaran cal destacar que les actuacions d’Itineraris integrals 
d’ocupació es portaran a terme en una oficina de l’Ajuntament de Castelldefels que s’ubicarà en el 
barri de Vista Alegre. 
En quant als projectes de Foment d’Ocupació no tenen un emplaçament específic, doncs dependrà 
dels tipus d’obres o de la col·laboració amb les diferents àrees de l’Ajuntament. 
En tot cas, en les dues línees d’actuacions els participants seran ciutadans del barri de Vista Alegre. 
 
Per part de l’Ajuntament de Castelldefels, l’àrea de Promoció Econòmica, Foment de l’ocupació i 
comerç serà la responsable d’aquesta actuació. 
Estat d’execució: Actuació projectada 
Data d’execució de l’actuació: període 2010-2014 (coincidint amb l’execució del Projecte d’Intervenció 
Integral) 
Pressupost: 1.279.444 € per al període 2010-2014 
Finançament: Es contemplen les següents vies de finançament de les actuacions previstes: 
- Participació en les convocatòries ordinàries (concurrència competitiva) del SOC. 
- Per les actuacions de qualificació professional dels treballadors en actiu es buscaran vies de 

finançament mitjançant el Consorci de Formació Contínua. 
- Aconseguir la signatura d’un conveni amb el Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de 

Treball per al seu finançament en el marc del programa “Treball als Barris”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. Programa de formació professionalitzadora 
Descripció de l’actuació: 
La Formació ha experimentat en els darrers anys una forta evolució en el nostre territori. La relació 
entre la Formació Reglada, Ocupacional i Continua és l’horitzó cap on ens hem de dirigir per poder 
donar resposta a les necessitats dels individus i de les empreses. Alhora, la revolució tecnològica dels 
darrers anys està influint en la forma de viure, de pensar i, també, de treballar. Es creen noves 
professions, en desapareixen d’altres i s’introdueixen canvis en les professions tradicionals. 
En aquest context, el Programa de formació professionalitzadora que s’efectuarà inclou el disseny i el 
desenvolupament d’accions formatives d’aquells perfils amb més demanda al barri de Vista Alegre i al 
municipi, amb la intenció de poder dotar de Certificats de Professionalitat i dur a terme una pràctica 
laboral efectiva. El programa s’adreça als veïns i veïnes del barri de Vista Alegre. 
Aquesta formació és la que s’engloba dins de la Formació Ocupacional, dirigida a ajustar les capacitats 
de les persones participants als canvis que es produeixen a l’entorn laboral. Es pot subdividir en els 
àmbits del Sector Serveis, Serveis a les Persones i Administració. 
     
Sector serveis: 
- Cursos de cambrer 
- Dependent de comerç 
- Auxiliar de neteja 
- Vigilant de seguretat 
 
Serveis a les persones: 
- Curs de Monitor/a sociocultural 
- Auxiliar d’Infermeria en Geriatria 
- Seminaris del sector sociosanitari: atenció a les nafres, mobilització de persones grans amb alt grau 
de dependència. 
 
Administració: 
- Anglès 
- Comptabilitat bàsica 
- Tècniques d’administració de personal 
- Tècniques de negociació 
- Cursos d’informàtica en general i diferents nivells de processadors de text i full de càlcul 
 
L’objectiu general del Programa de formació professionalitzadora és dotar els habitants de Vista Alegre 
d’una sèrie d’accions formatives que millorin les seves competències professionals requerides quant a 
coneixements, habilitats i aptituds bàsiques, per a l’exercici de les diferents ocupacions demandades 
en el mercat laboral. El objectius específics són els següents: 
 
- Assolir la capacitat de realitzar les tasques de cambrer/a als diferents serveis de restauració i 

càtering i poder dur a terme les tasques relacionades. 
- Assolir la capacitat d’acollir i atendre directament la clientela i vendre-li productes que no 

necessitin, aplicant les tècniques de venda adequades, i efectuar el tancament de l’operació 
mitjançant el registre i el cobrament d’aquesta, així com la cumplimentació de la documentació 
pertinent. Igualment, adquirir habilitats per a resoldre o canalitzar les reclamacions i col·laborar en 
l’animació i el manteniment operatiu del punt de venda. 

- Assolir formació genèrica i polivalent del personal que s’encarregui de la neteja en diferents 
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establiments. 
- Desenvolupar les tasques de vigilant de seguretat d’acord a allò establert en el RD 2364/1994 

d’aprovació del reglament de seguretat privada. 
- Assolir els coneixements i tècniques que permetin atendre, d’acord amb la família i l’equip sanitari, 

a persones de geriatria en les seves tasques habituals. 
- Donar a conèixer bons costums d’higiene postural per prevenir lesions en la mobilització de 

persones grans dependents. 
- Formar professionals que siguin capaços de comunicar-se en llengua anglesa, tant per escrit com 

oralment, en qualsevol organització i, especialment, per a desenvolupar tasques d’atenció al públic 
o en un departament comercial. 

- Adquirir els coneixements i destreses bàsiques per tal de poder dur a terme la gestió comptable del 
departament administratiu d’una petita o mitjana empresa.  

- Adquirir els coneixements i destreses bàsiques per tal de poder dur a terme la gestió d’un 
departament d’administració de personal d’una empresa. 

- Exercitar-se en les habilitats, adquirir els coneixements i potenciar les actituds per a desenvolupar 
un procés negociador que suposi posicions afavorides per a totes les parts implicades. 

- Adquirir coneixements i habilitats generals en ofimàtica i per a poder utilitzar diferents aplicacions 
informàtiques. 

 
Els beneficiaris del Programa de formació professionalitzadora seran els següents: 
- Els veïns i veïnes de Vista Alegre amb major dificultat d’inserció laboral 
- Immigrants en general i, sobre tot, nouvinguts en procés d’acollida o adaptació al barri 
- Dones en general 
- Majors de 45 anys i persones, especialment dones, en situació d’atur de llarga durada 
- Joves en edat laboral sense formació bàsica 
- Aturats en general amb interès per a millorar les seves competències transversals relacionades a 

nivell global al món laboral 
 
Per part de l’Ajuntament de Castelldefels, l’àrea de Promoció Econòmica, Foment de l’ocupació i 
comerç serà la responsable d’aquesta actuació. 
Estat d’execució: Actuació projectada 
Data d’execució de l’actuació: període 2010-2014 (coincidint amb l’execució del Projecte d’Intervenció 
Integral) 
Pressupost: 806.141 € per al període 2010-2014 
Finançament: Es contemplen les següents vies de finançament de les actuacions previstes: 
- Participació en les convocatòries ordinàries (concurrència competitiva) del SOC. 
- Per les actuacions de qualificació professional dels treballadors en actiu es buscaran vies de 

finançament mitjançant el Consorci de Formació Contínua. 
- Aconseguir la signatura d’un conveni amb el Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de 

Treball per al seu finançament en el marc del programa “Treball als Barris”. 
- Mitjançant unes noves línies d’actuació del programa I + O (SOC) es pot aconseguir finançament 

per actuacions de reactivació d’empreses en risc de fallida amb la possibilitat que els treballadors 
en formin part  com a socis. 
 
 
 
 

8.3. Programa de formació professionalitzadora 
Descripció de l’actuació: 
En el marc del Programa d’actualització de competències transversals es desenvoluparan actuacions 
amb caràcter transversal, afavoridores del procés d’inserció laboral per a qualsevol personal amb 
necessitats específiques, veïna del barri de Vista Alegre. 
Aquestes actuacions tindran un format de curs o sessió formativa d’entre 2 hores, la més curta, i 150 
hores, la més llarga. 
Es portaran a terme a les instal·lacions de La Guaita i a les aules homologades per a la impartició de 
formació, com són els espais de Centre Frederic Mompou i el Cibercast del carrer de la Giralda núm. 6, 
ubicat al mateix barri de Vista Alegre. 
Les actuacions previstes per a fomentar aquestes competències són les següents: 
 
Càpsules formatives 
Si es considera necessari, la persona podrà participar en algunes de les sessions grupals en les que es 
treballa, de manera activa, els aspectes més bàsics i transversals de la recerca de feina, així com del 
coneixement de l’entorn sociolaboral: 

- Taller de coneixement de l’entorn laboral 
- La recerca de feina: una cursa laboral en 3 etapes 
- Com reincorporar-me al món laboral 
- El mercat de treball i la contractació 
- Com afrontar amb èxit una entrevista 
- Realització del CV 
- Buscar feina per internet: una bona opció per a la recerca de feina. 

 
Idiomes 
Tenen l’objectiu d’apropar als veïns del barri les nocions bàsiques dels diferents idiomes més utilitzats i 
més útils per a la inserció laboral. 

- Cursos d’anglès 
- Cursos de català 
- Cursos de castellà per a immigrants 

 
Cursos per evitar la fractura digital 
L’objectiu d’aquesta formació és adquirir, millorar i ampliar els coneixements i la qualificació 
professional dels treballadors/es així com de les persones desocupades del barri en l’àmbit de les 
noves tecnologies de la informació i la comunicació per tal d’evitar “persones digitalment analfabetes”. 

- Informàtica i ofimàtica bàsica. 
- Processador de text (iniciació) 
- Full de càlcul (iniciació) 
- Base de dades (iniciació) 
- Introducció a informàtica i internet 
- Introducció a Word 
- Introducció a Excel. 
- Word nivell 2 
- Excel nivell 2 
- Acces 
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Setmana de les noves tecnologies  
En el marc de la setmana de les Noves Tecnologies i de la Societat de la Informació es realitzen a La 
Guaita unes activitats formatives molt curtes i amb un caire força lúdic de cara a apropar el 
coneixement dels nous avenços tecnològics a la població en general. Les sessions tenen format de 
seminari. 

- Què ens ofereix internet? 
- Ajuts i subvencions per a empreses a internet 
- Xerrem a internet: Xats, e-mail i videoconferència 
- Web de l’Ajuntament de Castelldefels i tràmits on-line 
- Comparatiu Programari lliure i Microsoft Office 
- Digitalització de documents. 
 

Prevenció de Riscos Laborals  
Apropar als veïns del barri les nocions bàsiques de la seguretat en el treball. 
 
Habilitats comunicatives 
Millorar les habilitats comunicatives dels participants com a millora significativa de les seves
competències. 

 
Alfabetització 
Possibilitar als col·lectius que ho requereixin l’adquisició de les habilitats bàsiques de lectoescriptura 
que possibilitin un mínim de desenvolupament autònom en el dia a dia. 
 
 
L’objectiu general del Programa d’actualització de competències transversals és facilitar als habitants 
del barri de Vista Alegre d’una sèrie d’accions formatives que millorin les seves competències 
transversals, per tal de facilitar la recerca i execució de qualsevol pràctica laboral. El objectius 
específics són els següents: 
 
- Adquirir coneixements i destreses bàsiques de les eines informàtiques que més es requereixen 

laboralment. 
- Oferir eines útils per a la recerca activa de feina. 
- Dotar d’uns recursos bàsics als participants de les activitats per tal de facilitar la seva inserció 

laboral. 
- Potenciar una certa autonomia per part de l’usuari en l’execució de tasques bàsiques per a 

qualsevol pràctica laboral. 
- Dotar als participants d’uns coneixements dels idiomes més demandats a nivell laboral (castellà, 

català i anglès), potenciant la cooficialitat d’idiomes al territori català. 
- Oferir uns certs coneixements bàsics en matèria de prevenció de riscos laborals per tal d’apropar 

els usuaris a l’àmbit de la seguretat en el treball. 
- Millorar les habilitats comunicatives del usuaris com a millora significativa de les seves 

competències professionals. 
- Possibilitar als col·lectius que ho requereixin l’adquisició de les habilitats bàsiques de lectoescriptura 

que possibilitin un mínim de desenvolupament autònom en el dia a dia 
 
 
 

Els beneficiaris del Programa d’actualització de competències transversals seran els següents: 
- Tots els veïns i veïnes del barri de Vista Alegre amb major dificultat d’inserció laboral 
- Immigrants en general i, sobre tot, nouvinguts en procés d’acollida o adaptació al barri. 
- Dones en general. 
- Majors de 45 anys i persones, especialment dones, amb situació d’atur de llarga durada 
- Joves en edat laboral sense formació bàsica. 
- Aturats en general amb interès per a millorar les seves competències transversals relacionades a 

nivell global al món laboral. 
 
Per part de l’Ajuntament de Castelldefels, l’àrea de Promoció Econòmica, Foment de l’ocupació i 
comerç serà la responsable d’aquesta actuació. 
Estat d’execució: Actuació projectada 
Data d’execució de l’actuació: període 2010-2014 (coincidint amb l’execució del Projecte d’Intervenció 
Integral) 
Pressupost: 103.335  € per al període 2010-2014 
Finançament: Es contemplen les següents vies de finançament de les actuacions previstes: 
- Participació en les convocatòries ordinàries (concurrència competitiva) del SOC. 
- Per les actuacions de qualificació professional dels treballadors en actiu es buscaran vies de 

finançament mitjançant el Consorci de Formació Contínua. 
- Aconseguir la signatura d’un conveni amb el Servei d’Ocupació de Catalunya del Departament de 

Treball per al seu finançament en el marc del programa “Treball als Barris”. 
- Mitjançant unes noves línies d’actuació del programa I + O (SOC) es pot aconseguir finançament 

per actuacions de reactivació d’empreses en risc de fallida amb la possibilitat que els treballadors 
en formin part  com a socis. 
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3.9.- Detall de les Actuacions Concretes.  
 
Amb l’objectiu de proporcionar una informació detallada sobre el contingut de les diferents actuacions 
que componen el present Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre es presenten a 
continuació les fitxes descriptives de cada una de les actuacions i programes plantejats. 
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CAMP 1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 

Actuació 1.1. Expropiació de sòl i urbanització d’una zona verda entre els carrers 
Murillo i Alhambra 

Estat Actual: 
El barri de Vista Alegre es caracteritza per una orografia amb forts pendents, la qual cosa comporta 
dificultats d’accessibilitat, situació que es veu agreujada pels dèficits que presenten els espais públics 
urbanitzats. 
El barri pateix també un elevat dèficit de zones verdes d’ús quotidià per als veïns i veïnes. L’espai més 
important qualificat com a zona verda pel planejament vigent a l’interior de Vista Alegre és el que se 
situa a la part més elevada del municipi, entre els carrers de Murillo, Alhambra i Mesquita de Còrdova, 
en transició amb l’espai forestal protegit del Parc Natural del Garraf. 
Una de les mesures destinades a pal·liar el dèficit de zones verdes del barri és l’execució d’aquesta zona 
prevista pel planejament però que no està executada. La urbanització d’aquest espai suposarà un 
increment d’1 m2 de zona verda per habitant del barri. 
Aquesta zona està qualificada com a zona 6b (parcs i jardins urbans de nova creació de caràcter local) 
pel PERI de Vista Alegre, però actualment no té el condicionament necessari per al seu ús públic. 
Aquest espai és en part propietat municipal (veure capítol 3.8) i en part propietat privada, pel que per 
tal d’executar el planejament previst i desenvolupar la urbanització de la zona verda es fa necessari 
l’expropiació prèvia del sòl de propietat privada.   
La situació actual d’aquest espai és de terreny natural boscós, sense accessibilitat i amb una sèrie de 
dipòsits d’aigua que és necessari eliminar per a recuperar l’àrea com a zona verda d’ús públic. 
Descripció de l’actuació: 
L’actuació consisteix en primer lloc en l’expropiació del sòl de propietat privada situat a l’interior del 
perímetre delimitat pel planejament com a zona verda. La superfície total de sòl a expropiar és de 2.052
m2 i afecta les quatre parcel·les que es detallen a continuació. Els càlculs utilitzats per a determinar els 
valors del sòl i de les construccions a expropiar són els següents: 
 
Càlcul del valor de repercussió del sòl: 
 

Valor en venda 
€/m2 útil % Valor en venda 

€/m2 const. 
Cost const. 

€/m2 
Coeficient 
antiguitat 

Valor sòl 
€/m2t 

      
2.736,00 0,80 2.188,80 1.149,00 0,63 840,00 

 
Edificabilitat mitjana del sector: 
 
S’ha considerat la mitjana de les edificabilitats que estableix el PERI del Sector Vista Alegre, que és de 
1,16 m2t/m2s. 
 
Relació de les parcel·les a expropiar (les superfícies que consten son les cadastrals): 
 
1. Carrer Alhambra, núm. 15 
- Referència cadastral: 4416501 
- Superfície de sòl a expropiar: 1.378 m2 
- Valor: 1.378 m2 x 1,16 m2t/m2s x 840 €/m2t = 1.342.723 € 
 

2. Carrer Murillo, núm. 10 
- Referència cadastral: 4416527 
- Superfície de sòl a expropiar: 91 m2 
- Valor: 91 m2 x 1,16 m2t/m2s x 840 €/m2t = 88.670 € 
- Superfície de construcció a expropiar: 55 m2 
- Valor: 55 m2 x 923 €/m2const. x 0,85 x 0,52 = 22.438 € 
 
3. Carrer Mesquita de Còrdova, núm. 17 
- Referència cadastral: 4416515 
- Superfície de sòl a expropiar: 382 m2 
- Valor: 382 m2 x 1,16 m2t/m2s x 840 €/m2t = 372.220 € 
 
4. Carrer Mesquita de Còrdova, núm. 19 
- Referència cadastral: 4416514. 
- Superfície de sòl a expropiar: 201 m2 
- Valor: 201 m2 x 1,16 m2t/m2s x 840 €/m2t = 195.854 € 
 
Valor total de les expropiacions: 2.021.905 € 
 
Les expropiacions s’aniran efectuant al llarg del període 2013-2014. 
 
En segon lloc, l’actuació consisteix en la urbanització de l’espai assignat pel planejament vigent com a 
zona verda, amb un superfície total de 3.176,28 m2, dels quals 1.124,28 m2 són actualment de 
propietat municipal. La intervenció contempla les següents actuacions: 
- eliminació dels dipòsits d’aigua i edificacions existents 
- enjardinament de l’espai, mantenint el caràcter boscós actual però amb la introducció d’una sèrie de 

recorreguts i espais que permetin el seu ús públic 
- execució i condicionament dels accessos a la zona des dels carrers i passatges que l’envolten (carrer 

de Murillo, carrer de l’Alhambra i passatge de la Mesquita de Còrdova) 
- ordenació de les diferents mitgeres de les parcel·les que limiten amb la zona verda 
- instal·lació d’elements d’urbanització, jocs infantils i altre mobiliari adaptat a les necessitats dels 

veïns i veïnes 
- construcció d’una xarxa de drenatge d’aigües superficials connectada a la xarxa general de 

sanejament 
- instal·lació d’una xarxa contra incendis i d’una xarxa de subministrament d’aigua a l’espai públic 
- instal·lació d’enllumenat públic amb electricitat subministrada mitjançant una pèrgola fotovoltaica 

que s’instal·larà a la mateixa zona (veure actuació 5.2) 
- execució d’uns acabats de qualitat 
Es crearan àrees diferenciades que afavoreixin les condicions d’ús i la multifuncionalitat de l’espai 
públic: zones enjardinades amb vegetació autòctona i sistema de reg per degoteig, àrees amb arbrat 
d’espècies que creïn una diversitat d’espais d’ombra i zones assolellades, zones d’estada, de lectura i 
per al gaudiment de nens, joves, adults i gent gran.  
Aquest espai verd es dissenyarà com un element permeable, de fàcil accés des dels carrers i passatges 
que hi arriben i condicionat per a l’ús de la gent. En tot l’àmbit de l’actuació es complirà la normativa de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. El conjunt de la intervenció 
tindrà en compte la correcta integració entre els diferents espais i la funcionalitat de l’entorn. 
En definitiva, la intervenció contribuirà a generar un espai col·lectiu representatiu per al barri, donant 
continuïtat a l’espai urbà i afavorint els usos cívics de l’espai públic.  
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Objectius: 
• Disposar del sòl necessari per a poder executar una nova zona verda i contribuir, d’aquesta manera, 

a reduir el dèficit d’espai col·lectiu que es dóna al barri. 
• Millorar la qualitat del mobiliari i de l’espai urbà del barri de Vista Alegre. 
• Incrementar la percepció de seguretat de l’espai públic que tenen els usuaris de la zona, 

especialment dones i gent gran, a partir de l’augment de la transparència de l’espai i l’eliminació de 
barreres arquitectòniques 

• Adoptar factors de sostenibilitat associats al disseny de l’espai urbà i millorar les condicions 
ambientals de la zona i del conjunt del barri. 

• Cooperar en la recuperació econòmica i comercial del barri, a partir de la cohesió dels seus agents en 
un projecte comú. 

• Revaloritzar la imatge del barri. 

Beneficiaris: 
• Usuaris i veïns del sector nord del barri de Vista Alegre 
• Propietaris d’immobles de l’illa delimitada pels carrers de Murillo, Alhambra i Mesquita de Còrdova i 

sectors adjacents 
• Residents al barri de Vista Alegre i al conjunt del municipi 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 0 € 0 € 111.175 € 1.243.434 € 1.355.149 €
Fons Llei de Barris 0 € 0 € 0 € 111.175 € 1.243.434 € 1.355.149 €
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 0 € 0 € 223.430 € 2.486.868 € 2.710.298 €

Calendari de desplegament: 
2012: inici dels tràmits d’expropiació 
2013: inici dels pagaments d’expropiació i contractació i redacció del projecte d’urbanització 
2014: final dels pagaments d’expropiació i contractació i execució de les obres d’urbanització 

Organisme o Àrea responsable: 
• Secció de Planejament i Llicències (Ajuntament de Castelldefels) 
• Secció de Via Pública i Medi Ambient - Espais Públics (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització: 
• Superfície expropiada 
• Percentatge de la superfície total de l’obra executada 
• Nombre d’arbres i espècies plantades 
• Nombre de punts d’enllumenat públic instal·lats 
• Nombre de bancs, papereres i altre mobiliari urbà instal·lats 
• Longitud (m.) de xarxes de serveis instal·lades (drenatge, subministrament d’aigua, instal·lació de 

reg i xarxa contra incendis) 
• Grau de compliment del projecte segons planejament 
• Seguiment pressupostari del projecte 

Indicadors de resultat / impacte: 
• Superfície de zona verda disponible per resident al barri  
• Percentatge de la superfície del barri destinada a zona verda 
• Percentatge de nombre de punts d’enllumenat públic amb sistemes de baix consum sobre el nombre 

total de punts d’enllumenat públic del barri 
• Nivell de freqüentació de les zones verdes i espais oberts del barri per part del veïns i veïnes 
• Índex de satisfacció dels usuaris i de la gent del barri en general envers les obres de creació de la 

nova zona verda 
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CAMP 1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 

Actuació 1.2. Millora de la pavimentació dels carrers i de les xarxes de clavegueram 
i de recollida d’aigües pluvials 

Estat actual i antecedents: 
El barri de Vista Alegre es va desenvolupar en el període 1950-1970, fruit de les migracions internes. La 
majoria de les edificacions són d’autoconstrucció i el traçat dels carrers i passatges es va anar adaptant 
a la topografia de la zona a mesura que el barri va anar creixent. 
Des del seu inici, el barri no ha tingut cap actuació integral de millora de la urbanització i la 
pavimentació dels carrers es troba en mal estat en bona part del barri. Durant els anys 2007 i 2008 
s’han realitzat campanyes d’asfaltat en alguns vials (carrers d’Agustina d’Aragó, Ramon i Cajal, tram 
oest de Cervantes, tram oest de la Giralda, Magallanes i passatge del Lliri). 

Descripció de l’actuació: 
La present intervenció inclou les següents actuacions de millora: 
 
Pavimentació: Les actuacions d’asfaltat a realitzar es limitaran als carrers en els quals el paviment està 
deteriorat i es troba en mal estat (carrers Murillo, Alhambra, Mesquita de Còrdova, Corts de Cadis, tram 
est de la Giralda, tram est de Cervantes, Andalusia, Manuel de Falla, García Lorca, Mansió i tram nord 
de Ramon i Cajal). El procés de la repavimentació consistirà en el fresat dels 4 o 5 cm. més superficials 
i, en els llocs on s’observi el paviment trencat (pell de cocodril) i per tant estigui afectada la subbase, es 
sanejarà i reblenarà de nou per tal d’eliminar els flonjalls. Posteriorment s’aglomeraran les zones en que 
el ferm estigui totalment deteriorat, col·locant una capa de S-20 intermèdia i una de G-20 de base, 
ambdues de 7 cm. de gruix, sobre explanada E3. En tots els casos s’utilitzarà un aglomerat D-12 tipus 
V-A amb granulat granític per a capa de rodadura de 5 cm. de gruix. En tots els passatges interiors i 
vials de vianants del barri (passatge de la Mesquita de Còrdova; pas comú a l’interior d’illa entre els 
carrers Giralda, Magallanes, Murillo i Agustina d’Aragó; passatge que connecta els carrers Manuel de 
Falla i Andalusia; passatge a l’interior d’illa entre els carrers García Lorca, Andalusia i Agustina d’Aragó; 
carrer Pep Ventura; passatge a l’interior d’illa entre els carrers Cervantes, Pablo Picasso i Corts de 
Cadis; i tram de la vorera est del carrer García Lorca entre els carrers Mansió i Andalusia), s’eliminaran 
els graons i altres obstacles, deixant la rasant del carrer el més accessible possible. El paviment a 
utilitzar en aquests carrers de vianants serà de llambordes o formigó imprès. 
 
Clavegueram: De les inspeccions realitzades en els pous i a la xarxa de clavegueram existents s’ha 
pogut determinar que l’estat general de la xarxa es bastant bo i només és necessari la rehabilitació de 
17 pous (20% del total) i de 170 m. de canonada (5% de la longitud total). La rehabilitació de la 
canonada, actualment de fibrociment de 400 mm. de diàmetre, es farà mitjançant encamisat amb 
mànega contínua autoportant impregnada amb resines de poliester. Aquest mètode presenta una 
rapidesa d’execució i una afectació en superfície molt reduïda, essent quasi inexistent la incidència en el 
trànsit rodat. El mètode a realitzar per a la rehabilitació de pous serà el següent: es netejaran les parets 
amb aigua a ultrapressió, s’eliminaran filtracions picant i sanejant les zones malmeses i es segellaran les 
juntes amb morter de secat ràpid; finalment es donarà una capa de protecció i impermeabilització amb 
morter flexible impermeable d’altes resistències mecàniques. 
 
Desguàs d’aigües pluvials: L’actual xarxa de pluvials recull les aigües del vessant est del barri (zona de 
Canyars) al carrer de Cervantes (cota +41) i a tot el llarg del carrer de Ramon i Cajal. Pel que fa al 
vessant oest, es proposa crear una nova xarxa de drenatge al llarg del carrer d’Agustina d’Aragó. 

Aquesta intervenció suposarà la construcció de 800 m. de nova canonada, 20 pous i 30 embornals. A 
més també s’ha tingut en compte una previsió per al drenatge de la futura rotonda que s’ubicarà a la 
cruïlla dels carrers d’Agustina d’Aragó i del Doctor Marañón, entre les cotes +17 i +18. 

Objectius: 
• Millorar la urbanització dels carrers i la qualitat del mobiliari i l’espai urbà del barri de Vista Alegre. 
• Redistribuir l’espai públic, augmentant l’espai destinat als vianants i reduint l’espai destinat als 

vehicles. 
• Ordenar i/o redefinir els espais destinats a la circulació dels vehicles, tant pel que fa a carrils i sentits 

de circulació com a les àrees d’aparcament 
• Reduir la contaminació acústica per part del trànsit rodat. 
• Millorar l’accessibilitat per als vianants al conjunt del barri, especialment els usuaris dels passatges 

interiors. 
• Incrementar la percepció de seguretat en l’espai públic que tenen els usuaris de la zona, 

especialment dones, gent gran i persones amb mobilitat reduïda. 
• Millorar la gestió i l’eficiència dels serveis públics (neteja viària i manteniment). 
• Augmentar la capacitat d’absorció d’aigua pluvial en el sector oest del barri. 
• Millorar la gestió de la xarxa de clavegueram del barri i resoldre problemes d’infiltracions. 
• Cooperar en la recuperació econòmica i comercial del barri, a partir de la cohesió dels seus agents en 

un projecte comú. 
• Revaloritzar la imatge del barri. 

Beneficiaris: 
• Usuaris i veïns dels diferents carrers del barri, especialment gent gran, dones, infants i persones amb 

problemes de mobilitat reduïda. 
• Activitats comercials i propietaris d’establiments amb activitat econòmica al barri i el seu entorn. 
• Propietaris d’immobles dels carrers on estan previstes les actuacions. 
• Serveis públics de neteja viària, de recollida d’escombraries i de manteniment. 
• Conjunt de la població resident al barri de Vista Alegre. 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 0 € 0 € 56.100 € 168.345 € 224.445 €
Fons Llei de Barris 0 € 0 € 0 € 56.100 € 168.345 € 224.445 €
Altres: 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 0 € 0 € 112.200 € 336.630 € 448.890 €

Calendari de desplegament: 
L’actuació es desenvoluparà al llarg del període 2013-2014. Cada fase d’execució inclourà la 
contractació i redacció del projecte i la contractació i execució de les obres. Es prioritzaran les 
intervencions en l’entorn de l’illa d’equipaments de nova creació (tram est del carrer d’Agustina d’Aragó, 
carrer Pep Ventura, carrer Mansió i tram sud del carrer Ramon i Cajal). 

Organisme o Àrea responsable: 
• Secció de Via Pública i Medi Ambient - Espais Públics (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització: 
• Grau de compliment del projecte d’acord amb la planificació 
• Seguiment del pressupost del projecte 
• Longitud (m.) de pavimentació dels carrers renovat 
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• Comprovació del bon funcionament dels diferents tipus de xarxes (clavegueram i recollida d’aigües 
pluvials) 

• Nombre d’escomeses de la xarxa de clavegueram renovades 
• Nombre de pous i embornals construïts/renovats 
• Longitud (m.) de xarxa de clavegueram i de pluvials renovada o de nova creació 

Indicadors de resultat / impacte: 
• Percentatge de la longitud total de la pavimentació dels carrers revisada/renovada/creada 
• Percentatge de la longitud total de la xarxa de clavegueram del barri revisada/renovada/creada 
• Percentatge de la longitud total de la xarxa de desguàs d’aigües pluvials del barri 

revisada/renovada/creada 
• Reducció de la contaminació acústica i atmosfèrica 
• Índex de satisfacció dels propietaris de locals i dels residents al barri que actualment pateixen 

problemes provocats pel mal estat de la pavimentació dels carrers i pel mal estat de les xarxes de 
clavegueram i d’aigües pluvials envers les actuacions 

• Índex de satisfacció dels residents al barri envers les actuacions 
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CAMP 1. MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC I DOTACIÓ D’ESPAIS VERDS 

Actuació 1.3. Soterrament de les xarxes aèries elèctrica i de telefonia 

Estat actual i antecedents: 
En els anys en els quals es va desenvolupar el barri, com era habitual en la majoria de les zones, les 
xarxes de servei tant de telefonia com elèctrica eren aèries. A causa de la configuració dels carrers del 
barri (sinuosos, amb forts pendent i amb voreres molt estretes), la situació del pals que fan de suport 
als serveis aeris són un obstacle important per a la circulació dels vianants per les voreres, ja que en 
molts casos cal baixar de la vorera per la dificultat que representen aquests obstacles, tant si plou i els 
paraigües no hi tenen cabuda, com si es circula amb carros de la compra o cotxets de nadons. 

Descripció de l’actuació: 
Aquesta actuació s’aplica a la totalitat del sector delimitat en el Projecte, tret dels carrers de la Giralda, 
de les Corts de Cadis i de García Lorca, en els quals ja s’està executant el soterrament de les xarxes 
aèries (veure capítol 3.8). 
El soterrament de la xarxa elèctrica suposarà l’execució d’una canalització amb una longitud total d’uns
4.000 m. de rasa per voreres i uns 150 m. lineals de passos per encreuament de calçades. L’actuació 
contempla la col·locació de pals d’entrada a les finques per a les escomeses, així com la retirada de la 
resta de pals que quedaran obsolets amb la nova canalització. 
El soterrament de la xarxa de telefonia contempla la retirada dels pals actuals i tot el cablejat aeri. La 
nova canalització soterrada suposarà una actuació sobre un total d’uns 4.700 m. lineals de tubulars sota 
calçada i l’execució de més de 250 pericons. A l’hora de realitzar els passos de calçada, s’aprofitaran els 
executats per al soterrament de la xarxa elèctrica. 
Objectius: 
• Millorar la qualitat de l’espai urbà del barri. 
• Millorar l’accessibilitat dels vianants, veïns i usuaris del carrers del barri, especialment en dies 

problemàtics (com són els dies de pluja, quan s’incrementa la dificultat per a circular per les voreres 
estretes amb els paraigües oberts). 

• Millorar el paisatge del barri, eliminant barreres visuals i reals que impedeixen en molts casos circular 
per les voreres estretes del barri. 

• Rehabilitar les infraestructures del barri de telefonia i de subministrament elèctric i millorar aquests 
serveis públics. 

• Revaloritzar la imatge del barri. 

Beneficiaris: 
• Usuaris i veïns dels carrers del barri, especialment gent gran, dones i infants, així com persones amb 

mobilitat reduïda. 
• Activitats comercials i propietaris d’establiments amb activitat econòmica al barri. 
• Propietaris d’immobles al barri. 
• Serveis públics de neteja viària i manteniment. 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 0 € 0 € 88.980 € 800.817 € 889.797 €
Fons Llei de Barris 0 € 0 € 0 € 88.980 € 800.817 € 889.797 €
Altres: 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 0 € 0 € 177.960 € 1.601.634 € 1.779.594 €

Calendari de desplegament: 
L’actuació es desenvoluparà al llarg del període 2013-2014, coincidint l’àmbit territorial de cada fase 
amb l’àmbit de les fases de l’actuació 1.2 (Millora de la pavimentació i de les xarxes de clavegueram i 
de recollida d’aigües pluvials dels carrers del barri).  

Organisme o Àrea responsable: 
• Secció de Via Pública i Medi Ambient - Espais Públics (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització: 
• Grau de compliment del projecte d’acord amb la planificació 
• Seguiment del pressupost del projecte 
• Nombre de pals retirats de la via pública 
• Longitud (m.) de cables aeris soterrats 
• Nombre de pericons realitzats 

Indicadors de resultat / impacte: 
• Percentatge de la longitud total de xarxa elèctrica i de xarxa telefònica soterrada sobre el total de les 

xarxes aèries del barri 
• Reducció del temps de desplaçament a peu en els trajectes i nombre d’usuaris beneficiats per 

aquesta actuació 
• Increment de l’activitat comercial al barri 
• Índex de satisfacció dels veïns del barri de Vista Alegre envers la reducció dels problemes 

d’accessibilitat i de percepció visual dels carrers 

 









 
Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre.  Ajuntament de Castelldefels  

 

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

Actuació 1.4. Condicionament d’un espai lliure a l’illa d’equipaments de nova 
creació 

Estat actual i antecedents: 
El barri de Vista Alegre es caracteritza per un teixit edificatori molt compacte, amb una important 
manca d’espais públics d’ús quotidià per als veïns i veïnes del barri. Pràcticament l’únic espai qualificat 
com a zona verda pel planejament vigent és el que se situa a la part més elevada del barri (veure 
actuació 1.1). A més a més, el barri disposa d’una sèrie de petits espais residuals del sistema viari que 
són utilitzats pels veïns com a espai públic de relació i de trobada. 
En el present Projecte d’Intervenció Integral es preveu executar un conjunt d’equipaments de nova 
creació a l’illa delimitada pels carrers de Ramon i Cajal, Mansió, Pep Ventura i Cervantes (veure 
actuacions 3.1, 3.2, 3.6 i 4.2 i capítol 3.8 d’aquest Projecte), que es vol convertir en el principal centre 
d’atracció del barri tant pel que fa als veïns i veïnes de Vista Alegre com als habitants del conjunt de 
Castelldefels. Conjuntament amb aquestes actuacions, s’aprofitarà per a condicionar els espais lliures 
d’aquesta parcel·la com a espai d’ús públic. 
La parcel·la objecte d’aquesta actuació presenta una forma rectangular, amb un pendent d’uns 9 m. en 
la direcció del carrer de Ramon i Cajal i d’uns 5 m. en la direcció del carrer de Mansió. 
Aquesta illa està qualificada com a equipament pel planejament vigent i actualment està ocupada per 
les dependències corresponents a l’antic CEIP Vista Alegre. Aquest centre escolar es va traslladar fa dos 
anys a un altre indret del municipi i actualment l’equipament es troba en desús. A l’interior de l’illa hi ha 
una pista esportiva que era utilitzada pels alumnes del centre. Actualment la parcel·la es troba tancada i 
amb importants problemes d’accessibilitat a causa dels desnivells existents tant en els accessos des de 
l’exterior com a l’interior de la mateixa. 

Descripció de l’actuació: 
Es proposa la urbanització i enjardinament de l’espai lliure de la parcel·la propietat municipal delimitada 
pels carrers de Ramon i Cajal, Mansió, Pep Ventura i Cervantes. La superfície total de la parcel·la és de 
4.167 m2, mentre que l’espai lliure d’ús públic objecte d’aquesta intervenció és de 1.600 m2. 
L’actuació se centrarà, d’una banda, en la franja perimetral de tota la parcel·la, que es preveu 
urbanitzar sense cap tipus de tancament a límit de carrer per tal que l’espai pugui ser utilitzat des de 
l’exterior com a espai públic. En aquesta primera àrea d’intervenció s’inclou la franja de 5 m. d’amplada 
que separarà el conjunt d’equipaments que es proposen en aquesta illa dels límits dels vials adjacents, 
en compliment de les normatives urbanístiques vigents. Aquest espai perimetral ocupa una superfície 
total de 1.274 m2. 
D’altra banda, es preveu crear un accés al pati interior de l’illa des del carrer Ramon i Cajal. Aquesta 
zona, amb una superfície de 326 m2, es condicionarà com a espai públic d’accés i de relació dels 
diferents equipaments proposats. El programa dels equipaments que es construiran en aquesta illa 
desenvolupa les edificacions en diferents nivells per tal d’adaptar-se a la topografia del terreny. Les 
diferents edificacions es disposaran de forma perimetral a la parcel·la, deixant a l’interior l’espai ocupat 
per la pista esportiva, que es construirà de nou sobre el forjat de l’aparcament soterrat que es preveu 
construir i es dotarà de les condicions necessàries per a la seva utilització per part de la població del 
barri. El pati d’accés objecte d’aquesta actuació actuarà com a nexe d’unió en un únic pla i facilitarà 
l’accessibilitat al conjunt dels equipaments i espais, així com al nou aparcament que el programa preveu 
construir i condicionar en aquesta illa. Aquests espais són els següents (veure annex 2.3): 
 
 

• Edifici d’equipaments educatius 
Centre de Formació d’Adults 
Servei Local de Garantia Social 
Escola Oficial d’Idiomes  
Serveis Educatius Integrats de Zona 

• Edifici d’equipaments dotacionals 
Centre Cívic 
Habitatges Dotacionals 

• Pista esportiva 
• Espai lliure d’ús públic 
• Aparcament soterrat de 34 places 
 
L’actuació que es proposa resoldrà els problemes d’accessibilitat de la parcel·la, creant un espai lliure 
d’accés sense barreres arquitectòniques i adequat a l’ús en condicions d’equitat de gènere. 
L’interior d’illa es dissenyarà com un element permeable i de fàcil accés des dels diferents carrers que 
envolten el conjunt. La intervenció contribuirà a generar un espai col·lectiu representatiu per al barri, 
amb bona accessibilitat a la xarxa de transport públic, donant continuïtat a l’espai urbà i afavorint els 
usos cívics de l’espai públic i esportiu. 

Objectius: 
• Disposar d’un espai d’ús públic integrat amb el conjunt d’equipaments comunitari de l’entorn i 

convertir-lo en un espai de trobada i d’interrelació veïnal. 
• Augmentar la superfície d’espai d’ús públic del barri de Vista Alegre. 
• Millorar la qualitat del mobiliari i de l’espai urbà del barri de Vista Alegre. 
• Millorar l’accessibilitat per als vianants d’aquest sector i els usuaris del conjunt d’equipaments. 
• Incrementar la percepció de seguretat de l’espai públic que tenen els usuaris de la zona, 

especialment dones i gent gran, a partir de l’augment de la transparència de l’espai i l’eliminació de 
barreres arquitectòniques. 

• Adoptar factors de sostenibilitat associats al disseny de l’espai urbà i millorar les condicions 
ambientals de la zona i del conjunt del barri. 

• Cooperar en la recuperació econòmica i comercial del barri, a partir de la cohesió dels seus agents en 
un projecte comú. 

• Revaloritzar la imatge del barri. 

Beneficiaris: 
• Usuaris dels diferents equipaments educatius, dotacionals i esportius de l’illa delimitada pels carrers 

de Ramon i Cajal, Mansió, Pep Ventura i Cervantes 
• Conjunt de la població resident al barri de Vista Alegre  
• Activitats comercials i propietaris d’establiments amb activitat econòmica al barri i en el seu entorn, 

especialment en el sector meridional del barri de Vista Alegre 
• Població del conjunt del municipi 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 0 € 120.000 € 0 € 0 € 120.000 €
Fons Llei de Barris 0 € 0 € 120.000 € 0 € 0 € 120.000 €
Altres: 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 0 € 240.000 € 0 € 0 € 240.000 €
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Calendari de desplegament: 
2012: contractació i redacció del projecte i contractació i execució de les obres d’urbanització 

Organisme o Àrea responsable: 
• Secció de Planejament i Llicències (Ajuntament de Castelldefels) 
• Secció de Via Pública i Medi Ambient - Espais Públics (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització: 
• Percentatge superfície total de l’obra executada 
• Superfície executada (m2) de cada una de les tipologies projectades 
• Grau de compliment de l’actuació d’acord amb la planificació 
• Seguiment pressupostari de l’actuació 
• Nombre d’arbres plantats 
• Nombre de punts d’enllumenat públic instal·lats 
• Nombre de bancs, papereres i altre mobiliari urbà instal·lats 

Indicadors de resultat / impacte: 
• Superfície de zona verda disponible per resident al barri 
• Percentatge de població beneficiada per l’actuació 
• Nivell de freqüentació de l’espai públic per part dels veïns i veïnes del barri 
• Increment de l’activitat comercial en el sector més proper al nou espai lliure d’ús públic i en el 

conjunt del barri 
• Evolució de la població resident al barri 
• Índex de satisfacció dels usuaris del nou espai i dels veïns del barri de Vista Alegre envers aquest 

espai públic 
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CAMP 2. REHABILITACIÓ I EQUIPAMENT DELS ELEMENTS COL·LECTIUS DELS 
EDIFICIS 

Actuació 2.1. Programa d’ajuts a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis 
i la instal·lació d'ascensors 

Estat actual i antecedents: 
El barri de Vista Alegre pateix un greu procés de degradació progressiva de l’edificació (el 83% dels 
edificis destinats principalment a habitatge es troben en un estat de conservació dolent o deficient i 
mereixen intervencions de rehabilitació) i un dèficit d’accessibilitat als habitatges (el 84% dels edificis 
residencials de 4 plantes o més no disposen d'ascensor i el 95,5% no són accessibles per a una persona 
en cadira de rodes des del carrer fins a l’interior de cada un dels habitatges). Per al col·lectiu de la gent 
gran (el barri destaca per l’elevat nivell d’envelliment de la població) l’absència d’ascensor genera unes 
dificultats de mobilitat que impedeixen, en molts casos, que aquestes persones puguin accedir amb 
facilitat al carrer i, per tant, les confina a casa seva. Aquesta situació afecta també les famílies amb 
infants menors de 5 anys i les persones amb mobilitat reduïda. 
En resum, es pot afirmar que la majoria d’habitatges del barri es caracteritza per uns nivells 
d’habitabilitat, d’accessibilitat i de seguretat significativament més baixos que al conjunt de Castelldefels 
i de Catalunya, així com per una falta d’adequació a les necessitats actuals de la població. Aquesta 
situació és producte de la molt baixa qualitat de la construcció original dels edificis (majoritàriament són
producte de l’autoconstrucció), la seva obsolescència i la manca de manteniment de gran part del parc 
immobiliari del barri. És d’esmentar que també s’ha detectat l’existència de possibles problemes 
d’aluminosi en alguns edificis. 
El reduït nombre d’habitatges per edifici és un factor que incrementa el cost de la rehabilitació unitari 
per a cada propietari. 
L’habitatge és doncs un greu problema a Vista Alegre i la preservació de les edificacions requereix de 
mesures urgents. La rehabilitació de les finques ha de suposar la possibilitat de garantir les seves 
condicions d’habitabilitat i, per tant, que els habitatges puguin ser ocupats per veïns i veïnes i no que, 
donada la seva precarietat i les seves mancances d’accessibilitat i/o d’habitabilitat, s’acabin convertint 
en pisos sobreocupats, espais buits o magatzems. 

Descripció de l’actuació: 
Considerant el baix nivell de renda de gran part dels residents a Vista Alegre, es planteja la posada en 
marxa d’un Programa d’ajuts a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis i la instal·lació 
d'ascensors. Es prioritzaran les actuacions, en la mesura que sigui possible, en els edificis en els quals 
es detecti una major urgència de les mateixes i on resideixin persones amb mobilitat reduïda, edat 
avançada, rendes més baixes i/o famílies amb nadons. 
Aquest Programa pretén promoure la rehabilitació dels edificis d’habitatge que presentin patologies de 
tipus estructural o altres de puntuals que, pel seu grau de deteriorament, representin un risc per als 
ocupants de l’edifici o per a terceres persones. També es contemplen actuacions d’adequació de les 
instal·lacions comunitàries de les xarxes de serveis que estiguin en mal estat, que comptin amb 
materials obsolets o perillosos per a la salut o que no s’adaptin a les normatives vigents, així com la 
instal·lació d’ascensor en els edificis de 4 plantes o més que no en disposen. 
El tipus d’intervencions que es contemplen en aquest programa, sense perjudici de les que puguin 
detectar-se en les inspeccions exhaustives que es duran a terme durant la seva execució, són les 
següents: 
a) Façanes principal i posterior i patis: muntatge i desmuntatge de bastides, neteja de façana i patis, 

restauració de tancaments exteriors amb reparació d’esquerdes i degotalls d’ampits de finestres,

repicat i reparació de cantells de forjats, reforçament de balcons, reparació o substitució dels 
muntants d’instal·lacions en mal estat i dels baixants d’aigües, arrebossat i pintat de façana i patis. 

b) Cobertes: pintat de coberta amb pintura asfàltica, reparacions puntuals (embornals, esquerdes, 
peces trencades, reparacions de tela impermeable, etc.), repicat i desmuntatge de coberta, reparació 
de coberta (formació de pendents, aïllament, impermeabilització, pavimentació), reparació de 
cobertes lleugeres de caixes d’escala amb material translúcid garantint l’adequada ventilació, 
extracció de cobertes de fibrociment. 

c) Zones comunes dels edificis (vestíbul i caixa d’escala): repicat, arrebossat i pintat, reparacions 
puntuals (enrajolats, fals sostres), rebaix i poliment de paviment o canvi de paviment, supressió de 
barreres arquitectòniques. 

d) Instal·lacions elèctriques: substitució d’elements que no compleixen el reglament vigent, localització 
en planta baixa de quadres de comptadors centralitzats, instal·lació de dispositius generals de 
comandament i protecció, il·luminació de l’escala. 

e) Instal·lacions d’aigua potable: adequació de la sala de comptadors, instal·lació de nova escomesa, 
aïllament de bateria, instal·lació de nova bateria de comptadors d’acer galvanitzat, substitució de 
tubs de plom i tubs en estat deficient per canonada de coure, reparació de pèrdues d’aigua en la 
instal·lació comunitària que es considerin urgents 

f) Instal·lacions de sanejament: neteja i pintat de baixants, reparació de pèrdues en conductes de 
sanejament i canvi dels baixants de fibrociment per tub de PVC 

g) Instal·lació d’ascensor i execució de les obres complementàries necessàries 
 
Aquest actuació pretén crear un fons destinat específicament a sufragar part de les obres de 
rehabilitació i millora de l’accessibilitat en els edificis residencials del barri. Aquest fons complementarà 
les ajudes que actualment concedeix la Generalitat de Catalunya, segons el Decret 455/2004 de 
regulació del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya. La definició dels tipus d’ajuts atorgats a 
través d’aquest fons s’efectuarà a través d’un pacte local amb els diferents agents implicats. 
La gestió del Programa d’ajuts a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis i la instal·lació 
d'ascensors s’efectuarà a través de l’Oficina de Gestió del Projecte d’Intervenció Integral en el barri de 
Vista Alegre (veure actuació 7.7), que comptarà amb la col·laboració de l’Oficina Local d’Habitatge de 
Castelldefels. 

Objectius: 
• Aconseguir la màxima accessibilitat en tots els edificis d’habitatges del barri 
• Corregir les patologies existents en les façanes, cobertes i patis interiors dels edificis del barri 
• Actualitzar i/o substituir les instal·lacions comunitàries malmeses (elèctrica, d’aigua potable, de 

sanejament i de gas) 
• Millorar l’aspecte i condicions dels espais comunitaris dels edificis (vestíbuls i caixes d’escala) 
• Millorar la seguretat dels residents i de terceres persones 
• Millorar la qualitat de vida dels residents, reduint la situació de precarietat en la que viuen molts 

d’ells 
• Millorar l’entorn i la imatge del barri 
• Revaloritzar els edificis d’habitatges del barri 

Beneficiaris: 
• Residents del barri, especialment gent gran, famílies amb infants i persones amb mobilitat reduïda 
• Propietaris d’habitatges del barri 
• Locals comercials i activitats econòmiques del barri 
• Visitants del barri 
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Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 0 € 90.400 € 158.200 € 203.400 € 452.000 €
Fons Llei de Barris 0 € 0 € 90.400 € 158.200 € 203.400 € 452.000 €
Altres: 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 0 € 180.800 € 316.400 € 406.800 € 904.000 €

Calendari de desplegament: 
2012: inici del Programa 
2014: finalització del Programa 

Organisme o Àrea responsable: 
• Secció de Planejament i Llicències (Ajuntament de Castelldefels), amb la col·laboració de l’Oficina 

Local d’Habitatge de Castelldefels 

Indicadors de realització: 
• Grau de compliment de l’actuació d’acord amb la planificació 
• Seguiment pressupostari de l’actuació 
• Nombre d’edificis amb ascensor nou instal·lat mitjançant el Programa 
• Nombre d’edificis rehabilitats mitjançant el Programa (total i per tipus d’actuació) 
• Superfície (m2) total rehabilitada mitjançant el Programa (per tipus d’actuació) 
• Longitud (m.) total de xarxa rehabilitada mitjançant el Programa (per tipus d’actuació) 
• Nombre de beneficiaris residents en edificis amb actuacions del Programa (totals i per col·lectius 

prioritaris) 

Indicadors de resultat / impacte: 
• Percentatge d’edificis de 4 plantes o més del barri amb ascensor instal·lat mitjançant el Programa 

sobre el nombre total d’edificis de 4 plantes o més que no disposaven d’ascensor 
• Percentatge d’habitatges en edificis de 4 plantes o més amb ascensor instal·lat mitjançant el 

Programa sobre el nombre d’habitatges existents en els edificis de 4 plantes o més que no 
disposaven d’ascensor 

• Percentatge d’edificis rehabilitats al barri mitjançant el Programa sobre el nombre total d’edificis en 
els quals es proposen obres de rehabilitació (total i per tipus d’actuació) 

• Percentatge d’habitatges en edificis rehabilitats mitjançant el Programa sobre el nombre d’habitatges 
existents en els edificis en els quals es proposen obres de rehabilitació (total i per tipus d’actuació) 

• Percentatge de la població del barri beneficiària de les actuacions del Programa (totals i per 
col·lectius prioritaris) 

• Índex de satisfacció dels residents en els edificis on s’han efectuat actuacions envers les obres 
• Índex de satisfacció dels residents al barri envers la imatge urbana del barri 
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CAMP 3. PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU 

Actuació 3.1. Construcció del Centre Cívic Vista Alegre a l’illa d’equipaments de 
nova creació 

Estat actual i antecedents: 
De l’anàlisi de les dades de població es pot concloure que la població autòctona menor de 44 anys 
(especialment parelles joves amb fills) està marxant del barri de Vista Alegre en una proporció força 
elevada per a instal·lar-se en zones més adequades a les seves necessitats (altres barris de 
Castelldefels o de municipis de veïns). Aquesta població que marxa es substituïda per immigrants 
estrangers en edat laboral que, gràcies als processos de reagrupament familiar, porten els seus fills al 
barri. Aquesta conseqüència pot repercutir en la pèrdua de la xarxa social de sempre i en la manca 
d’identitat del barri. 
Actualment la població estrangera suposa el 20,4% de la població total del barri i és de preveure que 
aquesta proporció augmenti a mig termini, afavorida pels reagrupaments familiars encara no assolits. 
Aquestes dades posen de manifest la necessitat de dotar el barri de Vista Alegre de centres i 
equipaments per a la integració i la cohesió social. 
En els darrers cinc anys Vista Alegre ha patit un estancament demogràfic que ha coincidit amb un 
intens creixement demogràfic en el conjunt del municipi i especialment en les àrees més properes a 
Vista Alegre. Aquest barri apareix doncs com un sector aïllat, en el qual la població es manté estancada, 
envoltat de nous sectors de desenvolupament residencial. Seria necessari un equipament no només de 
proximitat que donés servei al veïns, sinó també un equipament de ciutat com a motor d’interrelació 
veïnal amb la resta de barris. 

Descripció de l’actuació: 
Es preveu la construcció d’un Centre Cívic amb diferents serveis destinats a la gent del barri i del 
municipi. Es tracta aquest equipament com a instrument per a la cohesió social de la ciutat, treballant 
en temes socials, culturals, de participació ciutadana i d’articulació territorial. En la seva funcionalitat, 
les característiques essencials que defineixen els Centres Cívics són: la proximitat, la polivalència, la 
integració/interacció i la participació.   
Per la concreció de criteris de planificació i disseny del Centre Cívic, es faran unes sessions de 
participació en les que puguin participar veïns i veïnes i entitats del sector, tècnics de la gestió, 
arquitectes, etc. (veure actuació 7.10). 
És important que en el procés de planificació s’incorporin suggeriments en temes com funcions i 
dependències de l’equipament, infraestructures de l’edifici, etc., amb vista a poder afavorir la 
identificació dels ciutadans amb aquest equipament.   
Es proposa aquest equipament al barri de Vista Alegre per tal de millorar l'oferta d'espais de relació i de 
realització d'activitats, així com per a la prestació d'alguns serveis personals i culturals. 
Així doncs, l’habilitació d’aquest espai permetrà: 

- Apropar serveis a les persones i realitzar el seu seguiment. 
- Gaudir d’un espai de relació, de comunicació i d’integració per afavorir la connexió social del barri.
- Posar a disposició dels usuaris una sala de lectura, on es puguin consultar diaris, revistes, llibres,

etc.  
- Afavorir la capacitat associativa del barri, oferint un espai de reunió per a les diferents 

associacions i entitats del barri.  
El local destinat a aquest equipament se situarà dins del conjunt d’equipaments previstos a l’illa 
d’equipaments de nova creació (entre els carrers de Ramon i Cajal, Mansió, Pep Ventura i Cervantes), a 
la planta baixa de l’edifici destinat a habitatge dotacional (veure capítol 3.8). Aquest espai tindrà accés 
pel carrer Mansió així com per l’espai públic d’accés que es genera pel carrer Ramón i Cajal (veure 
actuació 1.4). Aquest espai públic té les mides suficients com per acollir algunes activitats 
complementàries exteriors. 

 Els serveis proposats al centre cívic seran: 
- Espai de recepció: control d’accés, atenció al públic, etc.  
- Vestíbul: espai ampli i polivalent de trobada i relació 
- Cafeteria – bar 
- Sala d’actes polivalent 
- Sales per cursos, tallers, reunions per a grups i serveis al teixit associatiu del barri 
- Sala taller amb equipament de cuina 
- Aula de informàtica 
- Espais per despatxos: direcció, sala de reunions i despatxos d’entitats 
- Magatzems 

 
El centre disposarà de totes les infraestructures necessàries per al correcte desenvolupament de 
l’activitat: instal·lacions d’electricitat i enllumenat, de sanejament, de distribució d’aigua i de gas, de 
recollida de residus sòlids, de climatització i ventilació, contraincendis, de comunicació (telefonia i 
televisió) i contra intrusió. 
El projecte es farà tenint en compte l’accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, així com 
altres aspectes dirigits a garantir l’equitat de gènere. 
També es tindran en compte criteris d’eficiència energètica i sostenibilitat a l’hora de projectar l’edifici. 
En total, la superfície construïda serà de 875,05 m2 (veure annex 2.3). 

Objectius: 
• Resoldre l’actual mancança d’equipaments al barri i al conjunt del municipi. 
• Crear un centre comunitari de referència a la ciutat, vàlid per a la integració i la cohesió social. 
• Reforçar la dinamització del barri i la vertebració de la comunitat. 
• Impulsar el teixit associatiu i incrementar la participació i la dinamització ciutadana, per a la millora 

de la qualitat de vida de les persones del barri i per extensió a tota la ciutadania del municipi. 
• Oferir un ampli ventall d’activitats i serveis socioculturals a la població en general. 
• Apropar diversos serveis municipals d’acord amb les necessitats del territori. 
• Proposar un programa integral d’activitats coordinat amb les diverses entitats i associacions del barri.
• Convertir l’equipament en un espai de trobada i d’interrelació veïnal de persones de diferents edats. 
• Facilitar i promoure l’accés, l’expressió i la creació cultural. 
• Crear llocs de treballs destinats a la gestió i manteniment de l’equipament. 
• Potenciar el sentiment de pertinença a una mateixa comunitat. 
• Revaloritzar la imatge del barri i promoure la seva interrelació amb la resta del municipi. 
• Incrementar la percepció de seguretat de l’espai públic que tenen els seus usuaris, especialment 

dones, infants i gent gran, a partir de l’augment de la transparència de l’espai i l’eliminació de racons 
amagats i zones visualment inaccessibles.  

Beneficiaris: 
• Usuaris veïns i veïnes del barri de Vista Alegre, com a equipament de proximitat. 
• Tota la població de Castelldefels, com a equipament de ciutat.  
• Serveis municipals que desenvolupin activitats al nou Centre Cívic i treballadors del mateix. 
• Associacions, entitats i col·lectius del barri. 
• Activitats comercials i propietaris d’establiments amb activitat econòmica al barri, especialment al 

sector est 
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Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 0 € 285.054 € 216.100 € 0 € 501.154 €
Fons Llei de Barris 0 € 0 € 285.054 €  216.100 € 0 € 501.154 €
Altres: 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 0 € 570.108 €  432.200 € 0 € 1.002.308 €

Calendari de desplegament: 
2012: Contractació i redacció del Projecte i contractació i inici de les obres 
2013: Finalització de les obres 

Organisme o Àrea responsable: 
• Secció Edificis i Obres (Àrea de Planejament i Arquitectura, Ajuntament de Castelldefels) 
• Àrea de serveis socials (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Percentatge de la superfície de l’obra executada 
• Grau de compliment de l’actuació d’acord amb la planificació 
• Seguiment pressupostari de l’actuació 
• Superfície adequada per a cada un dels diferents usos previstos pel programa funcional 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Nombre d’usuaris del Centre cívic (total, per tipus d’activitat a la qual assisteixen i per lloc de 

residència de l’usuari) 
• Evolució del percentatge de la població coberta pel nou equipament 
• Freqüència mitjana d’assistència dels usuaris al Centre Cívic per tipus d’activitat 
• Percentatge d’ocupació dels diferents espais on es desenvolupen activitats 
• Nombre d’associacions, entitats i col·lectius del barri que desenvolupen activitats al Centre Cívic

(total i per tipus d’activitat) 
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CAMP 3. PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU 

Actuació 3.2. Construcció d’una pista esportiva a l’aire lliure a l’illa d’equipaments 
de nova creació 

Situació actual i antecedents: 
Actualment el barri no té cap espai obert per a la pràctica d’activitats físiques i esportives, tret de l’espai 
interior de l’illa on es situaven les instal·lacions de l’antic CEIP Vista Alegre, que actualment està tancat i 
en desús. 
A causa de l’elevada proporció de gent jove existent al barri es fa necessària la dotació d’un espai lliure 
d’ús esportiu per a activitats d’oci i la pràctica d’esports a l’aire lliure. 
Ja que es preveu executar un conjunt d’equipaments de nova creació a l’illa esmentada, que inclou un 
aparcament soterrat en l’emplaçament de la pista actual, es preveu la construcció d’una nova pista 
esportiva sobre el forjat del nou aparcament, amb la finalitat de dotar al conjunt de nous equipaments, 
i al barri en general, d’un espai lliure d’ús públic i esportiu. 
Descripció de l’actuació: 
L’actuació es realitzarà a l’illa d’equipaments de nova creació delimitada pels carrers de Pep Ventura, 
Cervantes, Ramon i Cajal i Mansió, que es vol convertir en un nou focus d’atracció del barri, tant per als 
seus veïns i veïnes com per a la resta de població de Castelldefels. 
Dins del projecte de creació de nous equipaments en aquesta illa, es proposa la construcció d’una nova
pista esportiva que substitueixi l’actualment existent, adaptant-la als nivells i condicionants dels nous 
edificis. 
A més, es proposa una actuació que resolgui els problemes d’accessibilitat de la parcel·la actual per tal 
de crear un espai lliure d’accés sense barreres arquitectòniques i adequat a l’ús en condicions d’equitat 
de gènere. L’interior d’illa es dissenyarà com un element permeable i de fàcil accés des dels diferents 
carrers que envolten el conjunt. 
La intervenció contribuirà a generar un espai col·lectiu representatiu per al barri, amb bona 
accessibilitat a la xarxa de transport públic, donant continuïtat a l’espai urbà i afavorint els usos cívics 
de l’espai públic i esportiu. 
Amb la finalitat d’evitar casos de vandalisme, tots els passos des dels vials adjacents a la pista esportiva 
interior disposaran de tancaments metàl·lics, de tal forma que s’impedeixi l’accés a l’interior a les hores 
que determini l’Ajuntament. 
Aquesta actuació està vinculada amb el programa d’activitats esportives (veure actuació 7.3) per a la 
dinamització de l’ús esportiu a la nova pista esportiva. 
La superfície total de l’actuació és de 920 m2. 

Objectius: 
• Millorar la dotació d’equipaments esportius de Vista Alegre, oferint una instal·lació de qualitat que 

afavoreixi la pràctica esportiva dels ciutadans i les entitats esportives del barri i que s’adapti a les 
seves demandes i necessitats. 

• Crear un nou centre d’atracció i de convivència en el barri. 
• Equilibrar la dotació d’equipaments esportius de la ciutat, amb una distribució territorial més racional.
• Facilitar l’educació en la diversitat i el foment de la integració de la població nouvinguda en el teixit 

associatiu i en els esdeveniments col·lectius del barri.  
• Integrar en un espai d’ús públic el conjunt d’equipaments comunitaris de l’entorn i convertir-lo en un 

espai de trobada i d’interrelació veïnal. 
• Millorar el benestar individual, la cohesió familiar i comunitària i la qualitat de vida dels ciutadans. 
• Potenciar la identitat cultural i esportiva del barri. 

 

Beneficiaris: 
• Veïns i veïnes del barri de Vista Alegre i, en general, del conjunt del municipi 
• Usuaris de la pista esportiva 
• Entitats esportives del barri i del conjunt del municipi 
• Centres educatius on accedeix la població del barri 
• Personal que treballarà en la gestió i manteniment de la pista esportiva 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 0 € 132.000 € 0 € 0 € 132.000 €
Fons Llei de Barris 0 € 0 € 132.000 €  0 € 0 € 132.000 €
Altres: 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 0 € 264.000 €  0 € 0 € 264.000 €

Calendari de desplegament: 
2012: Contractació i redacció del Projecte i contractació i execució de les obres 

Organisme o Àrea responsable: 
• Secció Edificis i Obres (Àrea de Planejament i Arquitectura, Ajuntament de Castelldefels) 
• Secció de Via Pública i Medi Ambient - Espais Públics (Ajuntament de Castelldefels) 
• Patronat d’Esports (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Percentatge de la superfície de l’obra executada 
• Grau de compliment de l’actuació d’acord amb la planificació 
• Seguiment pressupostari de l’actuació 
• Material de difusió per a promoure la pista esportiva 
• Nombre d’entitats esportives del barri que desenvolupen activitats a la pista esportiva 
• Nombre d’activitats col·lectives realitzades a la pista esportiva amb participació de població 

nouvinguda d’origen extracomunitari 
• Nombre d’activitats esportives proposades, impulsades i organitzades a la pista esportiva per 

entitats, col·lectius o ciutadans del barri 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Evolució del nivell d’ús de la pista esportiva 
• Evolució del nombre d’usuaris per col·lectius de població: gènere, edat, origen, discapacitats, etc. 
• Percentatge d’ocupació de la pista per a cada modalitat esportiva 
• Nombre d’equips que utilitzen la pista esportiva en els quals hi participen persones nouvingudes 
• Evolució del nombre d’equips esportius del barri a nivell federat, per gènere 
• Índex de satisfacció dels usuaris de la pista esportiva envers les instal·lacions i els serveis disponibles 
• Índex de satisfacció dels veïns del barri envers la nova pista esportiva 
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CAMP 3. PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU 

Actuació 3.3. Rehabilitació de la coberta del Centre Municipal Vista Alegre 

Estat actual i antecedents: 
Els equipaments culturals són el conjunt d’infraestructures de les quals es dota l’Ajuntament per a 
portar a terme una oferta cultural pròxima a les necessitats i els interessos de la ciutadania. En aquests 
equipaments, que han de tenir un caràcter de proximitat, és important la dotació de recursos per oferir 
centres i productes de qualitat i amb el valor de la igualtat entre tots els col·lectius. Es inqüestionable 
que aquests equipaments cobreixen un paper important i és fonamental tenir cura de la seva qualitat: 
en arquitectura, en dotació, en serveis i en programes.  
Des de l’Ajuntament de Castelldefels es defineix el Centre Municipal de Vista Alegre com a element 
integrador i actiu que comporta una definició programàtica de la política municipal. Amb ell es pretén 
dinamitzar la ciutadania del barri, extensible a la resta de la població municipal, amb l’objectiu 
d’implicar-la en les actuacions que es desenvolupen en el territori. La programació d’activitats es percep 
com el motor de revitalització dels equipaments i com el major instrument de projecció i atracció de 
nous públics. 
El Centre Municipal de Vista Alegre, situat al carrer de la Giralda núm. 6, a l’extrem oest del barri, és un 
espai integrador que dona resposta a una oferta globalitzada de serveis entorn a la formació social, 
cultural i cívica, a fi de millorar els hàbits de la convivència, despertar interessos i aficions i potenciar el 
desenvolupament i la incentivació vers a la participació comunitària. L’edifici és seu de diferents serveis 
i espais diversos, com ara el recentment inaugurat Centre de Mediació i Convivència Ciutadana, l’Espai 
Jove de Noves Tecnologies (Cibercast), el Servei Local de Garantia Local, el Centre de 
Desenvolupament Infantil i d’Atenció Precoç Delta i el Servei Obert, punt d’autoaprenentatge de català. 
En aquest edifici es localitzarà també la futura Oficina de Gestió del Projecte d’Intervenció Integral 
(veure actuació 3.4). 
L’edifici consta de planta baixa més tres plantes. Va ser restaurat en diverses fases, plantejades d’acord 
amb les necessitats de cada moment. Actualment, l’edifici està pràcticament rehabilitat en la seva 
totalitat, però la coberta, que és transitable i ha estat reparada parcialment en diverses ocasions, 
necessita una impermeabilització nova, ja que l’existent es troba en molt mal estat i amb moltes 
reparacions sobreposades. 
És en aquest context que es planteja la present actuació, que té la finalitat de completar i millorar la 
infraestructura del Centre Municipal de Vista Alegre per a poder oferir uns serveis que millorin la 
qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del barri. 
Descripció de l’actuació: 
L’actuació consisteix en l’extracció dels compressors d’aire condicionat, la pedra de coronació del muret 
perimetral i la làmina asfàltica que es troba en mal estat, i transportar aquest material a l’abocador de 
residus especials. 
Posteriorment es regularitzaran els pendents i es col·locarà una làmina preferentment de cautxú, 
aïllament tèrmic, xapa de morter armada amb malla de vidre i paviment de gres extrusionat amb morter 
mixt. 
Finalment es realitzarà la reposició de tots els elements que s’hagin extret al començament de les 
obres. 
L’actuació afecta la totalitat de la coberta de l’edifici, amb una superfície total de 320 m2. 
 
 
 
 
 
 

Objectius: 
• Reparar la coberta de l’edifici del Centre Municipal de Vista Alegre i eliminar els problemes ocasionats 

pel seu deteriorament. 
• Consolidar el Centre Municipal com a espai de referència per a la població del barri, convertint-lo en 

un dels principals eixos vertebrador del mateix. 
• Posar a disposició de la ciutadania un equipament de qualitat arquitectònica que permeti 

desenvolupar amb normalitat les activitats del Centre 
• Potenciar la identitat cultural i associativa del barri. 

Beneficiaris: 
• Veïns i veïnes del barri de Vista Alegre i, en general, del conjunt del municipi 
• Usuaris dels serveis que es presten des de l’edifici del Centre Municipal 
• Entitats i associacions del barri i del conjunt del municipi 
• Personal que treballa en els serveis que es presten des del Centre Municipal 
• Serveis municipals 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 2.500 € 28.000 € 0 € 0 € 0 € 30.500 €
Fons Llei de Barris 2.500 € 28.000 € 0 € 0€ 0 € 30.500 €
Altres: 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 5.000 € 56.000 € 0 € 0€ 0 € 61.000 €

Calendari de desplegament: 
2010: contractació i redacció del projecte 
2011: contractació i execució de les obres 

Organisme o Àrea responsable: 
• Secció Edificis i Obres (Àrea de Planejament i Arquitectura, Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Percentatge de la superfície de l’obra executada 
• Grau de compliment de l’actuació d’acord amb la planificació 
• Seguiment pressupostari de l’actuació 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Supressió de les humitats ocasionades pel mal estat de la coberta actual 
• Índex de satisfacció del usuaris del Centre Municipal envers aquesta actuació 
• Índex de satisfacció dels treballadors del Centre Municipal envers aquesta actuació 
• Índex de satisfacció del veïns del barri envers aquest equipament 
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CAMP 3. PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU 

Actuació 3.4. Condicionament d’un local per a l’Oficina de Gestió del Projecte al 
Centre Municipal Vista Alegre 

Estat actual i antecedents: 
L’edifici situat al carrer de la Giralda núm. 6 (Centre Municipal de Vista Alegre) va ser un equipament 
escolar del barri construït als anys 70 del segle passat. Actualment és propietat municipal i es destina a 
usos socials amb una clara vocació de servei al barri de Vista Alegre i del municipi en general. Va ser 
rehabilitat recentment par tal de garantir les condicions d’accessibilitat i funcionalitat necessàries per a 
un equipament públic.  
Disposa d’una superfície total de 985,70 m2 on s’ubiquen diferents serveis de l’Ajuntament i d’altres 
associacions del barri i del municipi. L’edifici es distribueix en planta baixa, que dóna accés a un espai 
lliure de 1.220 m2; la planta primera (a nivell de carrer), amb la recepció, el Centre de Mediació i 
Convivència Ciutadana de Castelldefels i els serveis de l’associació Delta, col·lectiu de professionals per 
al desenvolupament infantil; la planta segona, on s’ubica el Cibercast, equipament destinat a la 
divulgació de les noves tecnologies; i la planta tercera on es localitza el Servei Local de Garantia Social, 
servei municipal adreçat a joves de 16 a 21 anys sense qualificació professional, que no han superat 
l’ESO i que volen continuar el seu itinerari formatiu i laboral. 
L’edifici té una localització estratègica al barri, per raó de la seva centralitat, i és l’espai municipal de 
referència. 
La planta coberta d’aquest equipament ha patit filtracions d’aigua per la qual cosa es planteja la seva 
rehabilitació en una altra actuació d’aquest Projecte (veure actuació 3.3). 
Aquest edifici és l’únic equipament en funcionament del barri i s’ha anat adaptant a les diverses 
necessitats socials i usos que s’hi han anat instal·lant, mantenint la mateixa vocació de servei al barri de 
Vista Alegre. 
Un dels usos que es proposa situar en aquest edifici és l’Oficina per a la Gestió del Projecte 
d’Intervenció Integral del barri de Vista Alegre, que estarà vinculada amb el Centre de Mediació del qual 
rebrà recolzament per a la gestió del Projecte. 
Descripció de l’actuació: 
Aquesta actuació té l’objectiu de condicionar un espai, destinat a l’Oficina de Gestió del Projecte 
d’Intervenció Integral del barri de Vista Alegre, en les dependències de la planta primera (a nivell de 
carrer) del Centre Municipal de Vista Alegre. La intervenció comportarà la redistribució dels espais 
actuals i la seva adaptació a les noves necessitats per tal de permetre la instal·lació d’aquest nou servei.
L’Oficina de Gestió del Projecte serà l’òrgan que l’Ajuntament de Castelldefels crearà per a impulsar i 
gestionar el Projecte i ha de ser el punt de referència per a tots els ciutadans i ciutadanes de Vista 
Alegre i de la resta del municipi, ja que servirà de nexe directe entre la ciutadania i l’Ajuntament i els 
serveis municipals implicats en el Projecte. L’espai atendrà tothom que vulgui conèixer amb més detall 
el Projecte i s’hi podran fer consultes, realitzar peticions, participar en l’elaboració de propostes, 
resoldre dubtes i realitzar diferents gestions, com ara la sol·licitud d’ajudes i subvencions. 
També s’haurà de condicionar un espai per a trobades i reunions, equipat amb mitjans audiovisuals, a fi 
que les entitats i els veïns i veïnes del barri i de la resta del municipi realitzin activitats pròpies i de 
dinamització social. L’horari d’atenció al públic previst serà de dilluns a divendres de 10 a 14 hores i de 
16 a 20 hores. 
L’actuació inclou la millora dels espais (redistribucions) i l’execució de les dotacions necessàries 
(instal·lacions, mobiliari, equipament informàtic, etc.) per a la instal·lació d’aquesta Oficina, així com la 
remodelació dels espais actualment disponibles per a altres serveis afectats. 
 
 

Objectius: 
• Dotar dels espais necessaris per a la ubicació de la nova Oficina de Gestió del Projecte dins de 

l’edifici del Centre Municipal de Vista Alegre. 
• Dinamitzar el teixit associatiu del barri i dotar-lo de recursos per a dur a terme les seves activitats. 
• Afavorir la implicació de les entitats del barri en el procés de concreció, desplegament i seguiment de 

les actuacions proposades en el Projecte d’Intervenció Integral, enriquint-lo i generant un esforç de 
concertació social per a donar respostes efectives als problemes que actualment presenta el barri. 

• Donar continuïtat, consolidar i ampliar els espai de col·laboració ja existents entre l’administració 
municipal i les entitats del barri. 

• Fomentar la participació ciutadana. 
• Reforçar la cohesió de la població, evitar la marginació social de determinats col·lectius i millorar la 

qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de Vista Alegre. 
• Potenciar el sentiment de pertinença a una mateixa comunitat entre la gent del barri. 
• Revaloritzar la imatge del barri i promoure la seva interrelació amb la resta del municipi. 

Beneficiaris: 
• Usuaris de l’Oficina de Gestió del Projecte 
• Personal que treballarà a l’Oficina de Gestió del Projecte 
• Associacions, entitats i col·lectius del barri, especialment els que tenen la seva seu en el Centre 

Municipal 
• Residents al barri de Vista Alegre 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 30.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30.000 €
Fons Llei de Barris 30.000 € 0 € 0 € 0€ 0 € 30.000 €
Altres: 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 60.000 € 0 € 0 € 0€ 0 € 60.000 €

Calendari de desplegament: 
2010: redacció del projecte i contractació i execució de les obres 

Organisme o Àrea responsable: 
• Secció Edificis i Obres (Àrea de Planejament i Arquitectura, Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Percentatge de la superfície de l’obra executada 
• Grau de compliment de l’actuació d’acord amb la planificació 
• Seguiment pressupostari de l’actuació 
• Superfície adequada per a cada un dels diferents usos previstos pel programa funcional 
• Nombre de participants / persones ateses en les accions i serveis desenvolupats (per tipus d’usuari: 

gènere, edat, origen; per tipus d’acció i per àmbits) 
• Nombre de consultes, suggeriments i queixes rebudes (per tipus d’usuaris, tipus d’actuació i àmbit) 
• Material de difusió utilitzat 
• Nombre d’entitats del barri implicades en les activitats desenvolupades 
• Nombres d’activitats col·lectives amb participació de població nouvinguda d’origen extracomunitari 
• Nombre d’entitats amb població nouvinguda d’origen extracomunitari 
• Nombre d’activitats proposades, impulsades i organitzades per entitats, col·lectius o ciutadans del 

barri 
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Indicadors de resultat / impacte:  
• Evolució del nivell d’ús del Centre Municipal de Vista Alegre (nombre de persones pel nombre d’hores 

d’utilització) 
• Evolució del nombre d’usuaris (nombre de persones que es beneficien directament de les activitats i 

serveis prestats) (per col·lectius de població: gènere, edat, origen, discapacitats, etc.) 
• Percentatge d’ocupació dels espais adequats al Centre Municipal de Vista Alegre 
• Nombre d’entitats que desenvolupen serveis al Centre Municipal de Vista Alegre 
• Evolució del nivell d’associacionisme al barri 
• Evolució del nombre de llocs de treball creats Centre Municipal de Vista Alegre 
• Memòries d’activitats 
• Índex de satisfacció dels usuaris dels serveis i els participants en les activitats que es desenvolupen 

al Centre Municipal de Vista Alegre 
• Índex de satisfacció dels treballadors del Centre Municipal de Vista Alegre envers l’actuació 
• Índex de satisfacció dels veïns del barri envers l’actuació 
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CAMP 3. PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU 

Actuació 3.5. Construcció d’un aparcament públic gratuït en superfície als baixos 
del Centre Municipal Vista Alegre 

Estat actual i antecedents: 
A Vista Alegre la totalitat dels estacionaments s’efectua al carrer, en places lliures no delimitades 
adjacents a les voreres en els trams de carrer. El 39% dels vials no compta amb cap banda 
d’aparcament, el 54% tenen aparcament en un dels costats i únicament un 7% dels vials gaudeixen de 
doble alineació d’estacionament. 
Aquesta situació provoca que els espais públics estiguin poc interconnectats per als vianants, perquè els 
vehicles ocupen gran part de l’espai públic. A Vista Alegre no hi ha actualment aparcament col·lectiu 
públic ni privat. 

Descripció de l’actuació: 
El barri presenta un dèficit d’aparcament important. Per tal de donar una solució a aquest problema 
s’han estudiat les diferents propietats municipals del barri i la seva possibilitat de transformació en ús 
d’aparcament. 
Als baixos del Centre Municipal de Alegre, situats al carrer de la Giralda número 6, hi ha una superfície 
de pati lliure i on s’aixeca l’edifici planta lliure de pilars. Aparentment reuneix bones condicions per a 
convertir-lo en un aparcament, ja que només és necessària la construcció d’una rampa per a salvar el 
desnivell amb el carrer. 
El desnivell pel carrer de la Giralda és de 3,74 m. i pel carrer d’Agustina d’Aragó d’1,80 m. Es planteja
l’accés pel carrer d’Agustina d’Aragó ja que el desnivell és menor i la rampa ocuparà menys superfície.  
Sota una part del pati hi ha un magatzem municipal, que està semisoterrat i presenta el seu accés per 
la part més baixa del carrer d’Agustina d’Aragó. 
Abans de l’execució de les obres, cal comprovar l’estat actual del forjat de coberta i comprovar la 
resistència per al nou ús de trànsit rodat. Després d’aquest estudi es valorarà si és necessari un reforç 
de l’estructura o si directament es pot substituir el forjat per un de nou. 
Segons la distribució prevista, el nou aparcament disposarà d’un total de 32 noves places 
d’estacionament. L’actuació inclou l’obertura de la rampa d’accés, el reforç del forjat on hi ha els 
magatzems municipals i el pintat i l’adequació de la distribució de les places. 

Objectius: 
• Resoldre d’actual mancança d’aparcament al barri. 
• Augmentar l’oferta de noves places en superfície. 
• Facilitar l’accés als usuaris que es traslladen amb vehicle privat al Centre Municipal de Vista Alegre.  
• Aprofitar i donar un ús a la planta baixa de l’equipament que actualment està tancada i només es fa 

servir en dies molt puntuals, com la revetlla de Sant Joan. 

Beneficiaris: 
• Veïns i veïnes del barri amb vehicle i sense plaça d’aparcament privada 
• Usuaris del Centre Municipal de Vista Alegre 
• Personal que treballa a l’equipament 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 1.752 € 18.933 € 0 € 0 € 0 € 20.685 €
Fons Llei de Barris 1.752 € 18.933 € 0 € 0€ 0 € 20.685 €
Altres: 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 3.504 € 37.866 € 0 € 0€ 0 € 41.370 €

 
Calendari de desplegament: 
2010: contractació i redacció del projecte 
2011: contractació i execució de les obres 

Organisme o Àrea responsable: 
• Secció Edificis i Obres (Àrea de Planejament i Arquitectura, Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Grau d’acompliment del projecte d’acord amb la planificació de les obres 
• Seguiment pressupostari del projecte 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Nombre de places d’aparcament creades al barri 
• Descongestió de l’espai públic més proper 
• Facilitat d’accessibilitat al Centre Municipal de Vista Alegre en transport privat 
• Índex de satisfacció dels veïns del barri envers l’actuació 
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CAMP 3. PROVISIÓ D’EQUIPAMENTS PER A L’ÚS COL·LECTIU 

Actuació 3.6. Construcció d’un aparcament públic gratuït soterrat a l’illa 
d’equipaments de nova construcció 

Estat actual i antecedents: 
A Vista Alegre la totalitat dels estacionaments s’efectua al carrer, en places lliures no delimitades 
adjacents a les voreres en els trams de carrer. El 39% dels vials no compta amb cap banda 
d’aparcament, el 54% tenen aparcament en un dels costats i únicament un 7% dels vials gaudeixen de 
doble alineació d’estacionament. 
Aquesta situació provoca que els espais públics estiguin poc interconnectats per als vianants, perquè els 
vehicles ocupen gran part de l’espai públic. A Vista Alegre no hi ha actualment cap aparcament 
col·lectiu públic o privat. 

Descripció de l’actuació: 
El barri presenta un dèficit d’aparcament important. Per tal de donar una solució a aquest problema i 
alhora resoldre la futura demanda que generaran els equipaments públics que es construiran a l’illa 
delimitada pels carrers de Ramon i Cajal, Mansió, Pep Ventura i Cervantes, que es vol convertir en un 
nou focus d’atracció del barri tant per als seus veïns i veïnes com per a la resta de població de 
Castelldefels, s’ha estudiat la possibilitat d’incloure un aparcament soterrat dins la mateixa illa. 
Sota l’actual pista esportiva, que posteriorment es remodelarà totalment (veure actuació 3.2), es 
realitzarà l’excavació i construcció d’una planta d’aparcament. D’aquesta manera el mateix forjat de 
l’aparcament serà la base de la futura pista esportiva . 
L’accés a l’aparcament serà pel pati interior de l’illa que dóna al carrer Ramon i Cajal, al mateix nivell. 
Aquest espai també es transformarà posteriorment en un nou espai lliure de relació i trobada de la 
ciutadania de Vista Alegre (veure actuació 1.4). 
La superfície construïda total del nou aparcament soterrat serà de 918,78 m2, i segons la distribució 
prevista es disposarà d’un total de 34 noves places d’estacionament. 
L’ús de l’aparcament està pensat per donar servei durant el dia a tots els usuaris dels equipament que 
es construiran en aquesta illa (veure actuacions 3.1 i 4.2 i capítol 3.8). Per la nit l’ús serà exclusiu per
als veïns i veïnes del barri. La franja horària dependrà dels horaris d’obertura i ús dels nous 
equipaments. 
 

Objectius: 
• Resoldre d’actual mancança d’aparcament al barri. 
• Augmentar l’oferta de noves places. 
• Facilitar l’accés als usuaris que es traslladen amb vehicle privat als nous equipaments que es crearan 

en aquest emplaçament. 
• Facilitar l’estacionament a veïns d’altres barris de Castelldefels que facin ús dels nous equipaments 

durant el dia.  
• Crear un espai d’aparcament nocturn lliure per a ús exclusiu dels veïns del barri. 

Beneficiaris: 
• Veïns i veïnes del barri amb vehicle i sense plaça d’aparcament privada 
• Usuaris dels nous equipaments públics que es localitzin a l’illa formada pels carrers Ramon i Cajal, 

Mansió, Pep Ventura i Cervantes 
• Residents en els habitatges dotacionals que es construiran en aquest emplaçament 
• Treballadors dels nous equipaments públics que es localitzin en aquest emplaçament 
• Persones amb mobilitat reduïda, que tindran una reserva de places en el nou aparcament 

 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 17.176 € 115.378 € 158.993 € 0 € 0 € 291.547 €
Fons Llei de Barris 17.176 € 115.378 € 158.993 € 0 € 0 € 291.547 €
Altres: 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 34.352 € 230.756 € 317.986 € 0 € 0 € 583.094 €

Calendari de desplegament: 
2010: contractació i redacció del projecte 
2011: contractació i inici de l’execució de les obres 
2012: finalització de les obres 

Organisme o Àrea responsable: 
• Secció Edificis i Obres (Àrea de Planejament i Arquitectura, Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Grau d’acompliment del projecte d’acord amb la planificació de les obres 
• Seguiment pressupostari del projecte 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Nombre de places d’aparcament creades al barri 
• Descongestió de l’espai públic més proper 
• Facilitat d’accessibilitat en transport privat als nous equipaments públics que es localitzin en aquest 

emplaçament 
• Índex de satisfacció dels veïns del barri envers l’actuació 
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CAMP 4. INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN EL 
EDIFICIS 

Actuació 4.1. Connexió dels equipaments públics de nova creació a la xarxa de fibra 
òptica municipal 

Estat actual i antecedents: 
L’Ajuntament Castelldefels no disposa d’una xarxa municipal de fibra òptica en una part important del 
terme. Més greu és la situació pel que fa al barri de Vista Alegre, on no hi ha desplegada cap 
infraestructura d’aquest tipus, inclosos els edificis de serveis municipals. 
L’objectiu principal a aconseguir amb el desplegament d’una xarxa d’aquestes característiques és dur a 
terme un procés estratègic que, a través de la disposició d’aquesta infraestructura, permeti connectar 
entre si els organismes de l’administració local, amb una possible extensió a altres administracions com 
l’autonòmica (centres de salut, escoles, etc.) i estatal i a zones d’interès social, amb la finalitat 
d’intercanviar informació de manera immediata (videoconferència, emissió de televisió, etc.) i millorar la 
gestió pública.  
Sens dubte, la disposició d’una xarxa de telecomunicacions ajuda a incrementar l’eficiència dels serveis, 
en permetre la seva centralització a través de la disposició d’una anella de fibra òptica que suporta la 
transmissió de totes aquestes dades.  
El desplegament d’una xarxa al barri de Vista Alegre ha de servir per, entre altres coses, posar en valor 
les infraestructures ja existents, facilitar la connectivitat entre els edificis municipals, oferir accessibilitat 
a serveis de banda ampla als centres de l’Ajuntament amb independència del dimensionat del barri i de 
la cobertura dels operadors, aprofitar les economies d’escala derivades dels estalvis per agregació de la 
demanda, oferir als nous operadors entrants disponibilitat de fil vacant i, arribat el moment, oferir 
solucions que permetin distribuir serveis avançats, com la telefonia sobre IP, Internet de banda ampla i 
televisió a la llar als ciutadans residents al barri. 

Descripció de l’actuació  
En una primera fase, l’Ajuntament de Castelldefels connectarà mitjançant una xarxa de fibra òptica el 
principal equipament públic situat al barri de Vista Alegre: el Centre Municipal Vista Alegre situat al 
carrer de la Giralda núm. 6 (veure capítol 3.8). 
Posteriorment, es connectarà el conjunt de serveis a desenvolupar en la nova illa d’equipaments 
delimitada pels carrers de Ramon i Cajal, Cervantes, Pep Ventura i Mansió, actuació que és objecte 
d’aquest projecte. 
El fet d’utilitzar aquest tipus de xarxa permet, a més de connectar els equipaments del barri a la resta 
de serveis TIC municipals, assegurar un ample de banda suficient per a garantir l’alta velocitat, al 
mateix temps que presenta altes prestacions en seguretat, fiabilitat, extensió, distància entre punts de 
connexió, immunitat al soroll i trànsit suportat. 
La connexió del equipaments públics de nova creació, que suposen soterrar la futura canalització de la 
xarxa de fibra òptica a través d’un tram del carrer d’Agustina d’Aragó i un tram del carrer de Ramon i 
Cajal, s’executaran conjuntament amb les actuacions de millora de la pavimentació i de les xarxes de 
clavegueram i de recollida d'aigües pluvials dels carrers del barri (veure actuació 1.2), de soterrament 
de les xarxes aèries elèctrica i de telefonia (veure actuació 1.3) i d’ampliació de voreres i establiment de 
circuits de vianants amb prioritat invertida (veure actuació 8.1), que afecten gran part dels carrers del 
barri. 
El punt de partida del nou braç de la xarxa de fibra òptica municipal fins a la nova illa d’equipaments 
serà l’encreuament del carrer d’Agustina d’Aragó i el carrer del Cid, davant el passatge del Lliri. Fins 
aquest punt arribarà la connexió procedent de la Casa dels Infants de Can Vinader (en el límit sud-est 

del barri de Vista Alegre) i del Centre Frederic Mompou, on acaba actualment l’anella de fibra òptica 
municipal existent (veure actuació del capítol 3.8.). 
La longitud total de xarxa de fibra òptica que es desplegarà dins l’àmbit del barri de Vista Alegre 
mitjançant aquesta actuació és de 462,20 m. L’actuació inclou tant l’execució de les canalitzacions 
d’obra civil (amb un pressupost total de 86.292 €) com la instal·lació del cablejat de fibra òptica i 
l’electrònica corresponent (amb un cost de 30.318 €). 

Objectius: 
• Millorar la gestió dels recursos municipals i la qualitat dels seus serveis, amb la dotació d’una xarxa 

que connecti els nous equipaments públics del barri de Vista Alegre amb l’anella de fibra òptica 
municipal, i que permeti l’intercanvi d’informació (transmissió de dades, veu i vídeo) de manera 
immediata. 

• Permetre el desplegament i la gestió integral de noves infraestructures i serveis de suport a la gestió, 
posant a l’abast dels nous equipaments públics del barri tots els serveis TIC disponibles a la resta 
d’equipaments del municipi. 

• Connectar mitjançant telefonia IP els nous equipaments públics del barri amb la resta de 
dependències de l’Ajuntament. 

• Reduir els costos de prestació de serveis municipals, aprofitant les economies d’escala i posant en 
valor les infraestructures disponibles. 

• Millorar la relació entre les administracions públiques, els ciutadans i les empreses privades, 
incrementant la qualitat de vida dels ciutadans. 

• Poder oferir xarxa Wi-Fi als nous equipaments públics del barri 
• Donar resposta a les demandes dels operadors de telecomunicacions per a millorar la qualitat dels 

serveis que subministren, oferint-los la disponibilitat de fil vacant. 
• Facilitar l’accés als serveis de banda ampla a tota la població, afavorint el desplegament futur de 

solucions de fibra òptica fins a la llar i activitats econòmiques del barri. 
• Fer realitat amb plena garantia de justícia i igualtat el dret d’accés a la societat d’informació. 
• Facilitar un entorn de treball i de relació en xarxa que contribueixi a enriquir i enfortir el teixit 

associatiu del barri i la participació ciutadana.  

Beneficiaris: 
• Serveis municipals i altres administracions públiques que desenvolupen activitats als nous 

equipaments del barri 
• Usuaris dels nous equipaments i serveis públics del barri 
• Activitats econòmiques i locals comercials del barri 
• Associacions, entitats i col·lectius del barri 
• Població resident al barri 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 0 € 0 € 58.305 € 0 € 58.305 €
Fons Llei de Barris 0 € 0 € 0 € 58.305 € 0 € 58.305 €
Altres:  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 0 € 0 € 116.610 € 0 € 116.610 €



 
Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre.  Ajuntament de Castelldefels 

 

 
Calendari de desplegament: 
2013: Contractació i execució de la connexió de fibra òptica fins a l’illa de nous equipaments 

Organisme o Àrea responsable: 
Secció Sistemes d’Informació (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Longitud (m.) de cable de fibra òptica instal·lat 
• Nombre d’equipaments del barri connectats a la xarxa de fibra òptica 
• Grau de compliment del projecte d’acord amb la planificació 
• Comprovació del bon funcionament de les connexions a la xarxa de fibra òptica 
• Seguiment pressupostari del projecte 
• Control de la documentació generada 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Nombre de nous serveis i aplicacions implementats en els nous equipaments del barri de forma 

centralitzada 
• Increment del nombre de gestions municipals accessibles a la ciutadania des dels nous equipaments 

del barri 
• Nivell de millora de les prestacions municipals i informació a la ciutadania 
• Increment de la seguretat i fiabilitat del sistema informàtic dels nous equipaments del barri 

connectats a la xarxa de fibra òptica 
• Grau de satisfacció dels usuaris i valoració dels avantatges de la connexió a la xarxa de fibra òptica 
• Aplicacions de valor afegit per als nous equipaments del barri de Vista Alegre 
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CAMP 4. INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN EL 
EDIFICIS 

Actuació 4.2. Creació de zones Wi-Fi a l’espai lliure de l’illa d’equipaments de nova 
creació i a la nova zona verda dels carrers Murillo i Alhambra 

Estat actual i antecedents: 
La tecnologia WiFi permet la comunicació sense fils entre dos equips a velocitats màximes teòriques de 
54 Mbps (habitualment s’acostuma a garantir un ample de banda similar al que donen els operadors 
amb l’ADSL). Aquest sistema no està implantat en cap edifici municipal ni cap espai públic del barri de 
Vista Alegre. 
Addicionalment, és d’esmentar que les condicions socioeconòmiques de la major part dels residents al 
barri provoquen una gran dificultat per a l’accés d’aquests sectors a les noves tecnologies de la 
informació i la comunicació. 
Descripció de l’actuació  
L’Ajuntament de Castelldefels creu que davant la importància que tenen les noves tecnologies i l’accés a 
la societat del coneixement i, veient que la inclusió digital al barri de Vista Alegre no és la que seria de 
desitjar, és imprescindible que, des de les administracions públiques (i concretament, des de 
l’administració més propera al ciutadà), es facin actuacions per a augmentar aquesta inclusió digital. 
Per aquest motiu es planteja la instal·lació dels equips necessaris per tal de donar connectivitat sense 
fils a la zona d’ús públic prevista en la nova illa d’equipaments entre els carrers de Ramon i Cajal, 
Mansió, Pep Ventura i Cervantes, que es vol convertir en el principal focus dinamitzador del barri, així 
com a la nova zona verda que s’urbanitzarà entre els carrers de Murillo, Alhambra i Mesquita de 
Còrdova.  
La tecnologia Wi-Fi te dos condicionants força importants: el seu radi d’acció no acostuma a superar els 
50 metres i es requereix visió directe amb l’antena per a poder funcionar. 
Els equips Wi-Fi s’instal·laran al terrat d’un dels equipaments municipals de la nova illa d’equipaments i 
en un pal de suport a la nova zona verda del carrer de Murillo. També s’executarà la instal·lació 
electrònica Mesh i WiFi. 
A fi de facilitar la connexió per part del usuaris a les xarxes Wi-Fi, s’establiran i es difondran els 
protocols d’accés i es determinaran els mecanismes i les condicions per a disposar de la targeta de 
xarxa Wireless necessària i la seva instal·lació a l’ordinador. 

Objectius: 
• Estendre la xarxa WiFi d’accés públic al barri de Vista Alegre. 
• Acostar la tecnologia als ciutadans i evitar que es produeixi una fractura digital a causa de la 

dificultat que té la major part de la població de Vista Alegre per a accedir a Internet pels mètodes 
convencional. 

• Facilitar un entorn de treball i de relació en xarxa, contribuint a enriquir i enfortir el teixit associatiu 
del barri i la participació ciutadana. 

• Millorar els canals de comunicació amb l’Ajuntament i altres administracions públiques, facilitant la 
realització de consultes, tràmits, queixes, suggeriments, etc. 

• Impulsar l’ús social dels espais lliures del barri, tant a nivell individual com a nivell associatiu. 
• Optimitzar els recursos econòmics disponibles en comparació amb les inversions necessàries per a la 

instal·lació d’infraestructures de connexió a Internet. 
• Revaloritzar la imatge del barri i promoure la seva interrelació amb la resta del municipi. 

 

Beneficiaris: 
• Residents del barri de Vista Alegre 
• Usuaris dels equipaments municipals de la illa de nova creació i de la nova zona verda dels carrers

Murillo i Alhambra 
• Associacions, entitats i col·lectius del barri 
• Activitats econòmiques i locals comercials del barri 
• Serveis municipals que desenvolupen activitats al barri 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 0 € 0 € 5.000 € 5.000 € 10.000 €
Fons Llei de Barris 0 € 0 € 0 € 5.000 € 5.000 € 10.000 €
Altres:  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 0 € 0 € 10.000 € 10.000 € 20.000 €

Calendari de desplegament: 
2013: instal·lació de la zona Wi-Fi a l’espai lliure de l’illa d’equipaments de nova creació 
2014: instal·lació de la zona Wi-Fi a la nova zona verda dels carrers Murillo i Alhambra 

Organisme o Àrea responsable: 
Secció Sistemes d’Informació (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Nombre de zones d’accés a la xarxa Wi-Fi disponibles 
• Percentatge de la superfície d’espais lliures del barri amb accés a la xarxa Wi-Fi 
• Material de difusió i informació repartit 
• Comprovació del bon funcionament de la xarxa Wi-Fi 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Evolució del nombre d’usuaris que es connecten a la xarxa Wi-Fi (total, per grups de població i per 

tipus d’usuaris) 
• Freqüència mitjana de connexió dels usuaris a la xarxa Wi-Fi (total, per grups de població i per tipus 

d’usuari) 
• Rapidesa de la connexió 
• Nombre de queixes pel mal funcionament de la xarxa 
• Índex de satisfacció dels usuaris de la xarxa Wi-Fi envers el nou servei 
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CAMP 4 INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN EL EDIFICIS

Actuació 4.3. Dotació tecnològica al Centre Municipal Vista Alegre 

Estat actual i antecedents: 
L’edifici situat al carrer de la Giralda núm. 6 (Centre Municipal Vista Alegre) havia estat un equipament 
escolar del barri construït als anys 70 del segle passat. Actualment és propietat municipal i es destina a 
usos socials amb una clara vocació de servei al barri de Vista Alegre i del municipi en general. Va ser 
rehabilitat recentment per tal de garantir-ne les condicions d’accessibilitat i funcionalitat necessàries per 
a un equipament públic.  
A l’edifici s’ubiquen diferents serveis de l’Ajuntament i d’altres associacions: el Centre de Mediació i 
Convivència Ciutadana, els serveis de l’associació Delta, el Cibercast, el Servei Local de Garantia Social i 
el Servei Obert, punt d’autoaprenentatge de català. En aquest edifici també es localitzarà la futura 
Oficina de Gestió del Projecte d’Intervenció Integral del barri de Vista Alegre. 
L’edifici té una localització estratègica al barri, per raó de la seva centralitat i és l’espai municipal de 
referència. Aquest edifici és el principal equipament municipal en funcionament al barri i s’ha anat 
adaptant a les diverses necessitats socials i usos, mantenint sempre la mateixa vocació de servei al 
barri de Vista Alegre. 
Amb l’arribada de la xarxa de fibra òptica (veure capítol 3.8) el Centre Municipal Vista Alegre necessita 
fer un salt qualitatiu i quantitatiu pel que fa a la seva dotació tecnològica lligada als sistemes 
d’informació i de les comunicacions. Aquesta dotació haurà de permetre augmentar significativament la 
prestació de serveis i la gestió de les diferents entitats representades, així com seguir desenvolupant la 
importat tasca social que ha vingut desenvolupant en aquests darrers anys.  
Descripció de l’actuació  
L’actuació proposada consisteix en redissenyar i actualitzar les instal·lacions internes de la xarxa de 
telecomunicacions del Centre Municipal Vista Alegre, renovant-ne els seus components i ampliant les 
seves prestacions i equips, a fi de poder continuar donant servei als diferents col·lectius municipals i 
d’altres institucions allà ubicats, així com als usuaris d’aquests serveis i especialment els usuaris dels 
punts públics d’accés a Internet. 
Tenint en compte la nova fase en la qual l’equipament es connectarà mitjançant fibra òptica a la resta 
de dependències municipals, la nova dotació tecnològica que contempla aquesta actuació és la següent:

- Xarxa de cablejat estructurat, amb dues connexions RJ45 (veu i dades) i 4 endolls (2 SAI i 2 
normals)  

- 60 PC’s per als llocs de treball dels punts públics d’accés a Internet 
- 6 PC’s per als llocs de treballadors i serveis municipals 
- 3 impressores 
- 8 telèfons IP connectats a la xarxa de l’Ajuntament 

Les partides pressupostàries per tal de dur a terme aquesta actuació es desglossen en:  
- Cablejat Estructurat (66 punts): 24.000  € 
- Ordinadors, impressores i projector: 55.000 € 
- Infrastructura veu i telèfons: 2.000 € 

 
 
 
 
 

Objectius: 
• Integrar l’edifici del Centre Municipal Vista Alegre a la xarxa de l’Ajuntament. 
• Tenir a l’abast tots els serveis TIC’s disponibles a la resta de dependències municipals. 
• Connectar el Centre via telefonia IP amb la resta de l’Ajuntament. 
• Compartir la xarxa VLAN de connexió publica a Internet als usuaris del CiberCast. 
• Situar els serveis tecnològics del Centre al mateix nivell de servei que a la casa consistorial. 

Beneficiaris: 
• Residents al barri de Vista Alegre 
• Usuaris dels serveis del Centre Municipal i especialment del Punt d’accés a Internet i aules 

d’informàtica 
• Associacions, entitats i col·lectius del barri 
• Activitats econòmiques i locals comercials del barri 
• Treballadors dels serveis ubicats al Centre Municipal 
• Resta de serveis municipals que desenvolupen activitats al barri 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 40.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 40.500 €
Fons Llei de Barris 40.500 € 0 € 0 € 0 € 0 € 40.500 €
Altres:  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 81.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 81.000 €

Calendari de desplegament: 
2010: execució de l’actuació 

Organisme o Àrea responsable: 
Secció Sistemes d’Informació (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Grau d’acompliment del projecte d’acord amb la planificació 
• Comprovació del bon funcionament de les connexions i dels equips instal·lats 
• Seguiment pressupostari del projecte 
• Control de la documentació generada 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Nombre de nous serveis i aplicacions implementats Centre Municipal Vista Alegre de forma 

centralitzada 
• Increment del nombre de gestions municipals accessibles a la ciutadania des de l’equipament 
• Nivell de millora de les prestacions municipals i informació a la ciutadania 
• Increment de la seguretat i fiabilitat del sistema informàtic del Centre connectat a la xarxa de fibra 

òptica 
• Grau de satisfacció dels usuaris i valoració dels avantatges de la connexió a la xarxa de fibra òptica 
• Aplicacions de valor afegit per al Centre Municipal de Vista Alegre 
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CAMP 4. INCORPORACIÓ DE LES TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ EN EL 
EDIFICIS 

Actuació 4.4. Dotació tecnològica al nou Centre Cívic Vista Alegre 

Estat actual i antecedents: 
En la nova illa d’equipaments prevista en aquest Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista 
Alegre (entre els carrers de Ramon i Cajal, Mansió, Pep Ventura i Cervantes) es contempla la creació 
d’un Centre Cívic (veure actuació 3.1). També està previst la connexió d’aquest edifici a l’anella 
municipal de fibra òptica municipal existent per a la dotació de serveis d’alta prestació en l’àmbit de les 
telecomunicacions (veure actuació 4.1).  
Un cop l’edifici estigui condicionat, caldrà dotar-lo dels sistemes tecnològics suficients per a garantir 
l’accés a la informació i a les comunicacions, de forma integrada amb la resta de dependències 
municipals. Aquesta actuació permetrà tant als usuaris com als treballadors municipals disposar de les 
eines necessàries per integrar-se plenament a la societat digital. 
 

Descripció de l’actuació  
L’actuació proposada consisteix en dissenyar i desenvolupar les instal·lacions internes de la xarxa de 
telecomunicacions del nou Centre Cívic i dotar els equips a fi de poder donar servei als treballadors dels 
serveis municipals que es localitzaran en aquest equipament, així com als usuaris d’aquests serveis. 
Tenint en compte la fase en la qual l’equipament es connectarà mitjançant fibra òptica a la resta de 
dependències municipals, la dotació tecnològica que contempla aquesta actuació és la següent: 

- Xarxa de cablejat estructurat, amb dues connexions RJ45 (veu i dades) i 4 endolls (2 SAI i 2 
normals)  

- 30 PC’s per als llocs de treball dels punts públics d’accés a Internet 
- 10  PC’s per als llocs de treballadors i serveis municipals 
- 3 impressores 
- 10  telèfons IP connectats a la xarxa de l’Ajuntament 

Les partides pressupostàries per tal de dur a terme aquesta actuació es desglossen en:  
- Cablejat Estructurat (40 punts): 16.000  € 
- Ordinadors, impressores i projector: 32.000 € 
- Infraestructura veu i telèfons: 2.400 € 

 

Objectius: 
• Integrar el nou Centre Cívic Vista Alegre a la xarxa de telecomunicacions de l’Ajuntament. 
• Tenir a l’abast tots els serveis TIC’s disponibles a la resta de dependències municipals. 
• Connectar el Centre Cívic via telefonia IP amb la resta de l’Ajuntament. 
• Situar els serveis tecnològics del Centre Cívic al mateix nivell de servei que a la casa consistorial. 

Beneficiaris: 
• Residents al barri de Vista Alegre 
• Usuaris del Centre Cívic i especialment del Punt d’accés a Internet i aules d’informàtica 
• Associacions, entitats i col·lectius del barri 
• Activitats econòmiques i locals comercials del barri 
• Treballadors dels serveis municipals ubicats al Centre Cívic 
• Resta de serveis municipals que desenvolupen activitats al barri 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 0 € 0 € 25.200 € 0 € 25.200 €
Fons Llei de Barris 0 € 0 € 0 € 25.200 € 0 € 25.200 €
Altres:  0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 0 € 0 € 50.400 € 0 € 50.400 €

Calendari de desplegament: 
2013: execució de l’actuació, una vegada acabades les obres de construcció del Centre Cívic 

Organisme o Àrea responsable: 
Secció Sistemes d’Informació (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Grau d’acompliment del projecte d’acord amb la planificació 
• Comprovació del bon funcionament de les connexions i dels equips instal·lats 
• Seguiment pressupostari del projecte 
• Control de la documentació generada 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Nombre de nous serveis i aplicacions implementats al Centre Cívic de forma centralitzada 
• Increment del nombre de gestions municipals accessibles a la ciutadania des del Centre Cívic 
• Nivell de millora de les prestacions municipals i informació a la ciutadania 
• Increment de la seguretat i fiabilitat del sistema informàtic del Centre Cívic connectat a la xarxa de 

fibra òptica 
• Grau de satisfacció dels usuaris i valoració dels avantatges de la connexió a la xarxa de fibra òptica 
• Aplicacions de valor afegit per al Centre Cívic 
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CAMP 5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 

Actuació 5.1. Promoció de la recollida selectiva de residus  

Descripció de l’actuació: 
La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament diferents fraccions dels residus municipals 
amb la finalitat de poder-les reciclar. La recollida selectiva i el reciclatge permeten estalviar recursos 
escassos i part de l’energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de matèries primeres 
verges. 
L’aspecte bàsic de la recollida selectiva és la selecció que els ciutadans i els comerços realitzen dels 
productes recuperables i que, posteriorment, l’administració s’encarrega de gestionar. 
L’Ajuntament de Castelldefels disposa d’un gran nombre d’àrees de recollida selectiva amb contenidors 
diferenciats per a les fraccions de vidre, paper i envasos, amb un rati molt acceptable pel que fa al 
nombre d’àrees i de contenidors respecte al nombre d’habitants. 
No obstant això, els resultats pel que fa a la quantitat de residus reciclats, la correcta selecció i el bon ús 
dels contenidors, així com la distribució de les tasques domèstiques per a dur a terme aquesta gestió, 
necessiten d’un impuls per a ser millorats. 
És per aquesta raó, que és planteja desenvolupar una campanya específica al barri de Vista Alegre de 
sensibilització vers la recollida de residus domèstics i comercials per tal de: 

- Potenciar la recollida selectiva i incidir en els beneficis que comporta la separació en origen de les 
diferents fraccions dels residus generats 

- Involucrar més a la població masculina en aquest tipus de tasques, incrementant la seva 
participació en les tasques domèstiques 

- Conscienciar a la població sobre un consum responsable d’envasos i embolcalls 
- Conscienciar a comerciants i productors sobre la utilització d’envasos el menys contaminants 

possibles 
L’actuació es centrarà principalment en la confecció i distribució de tríptics explicatius sobre la gestió 
responsable dels residus domèstics i comercials, potenciant la imatge d’equitat de gènere en les tasques 
domèstiques, reforçada amb imatges i un llenguatge no sexistes dirigits principalment a la població 
masculina. La campanya es reforçarà amb la impartició de cursos formatius adreçats específicament a la 
població nouvinguda que es duran a terme al Centre Municipal de Vista Alegre. 
Aquestes actuacions es distribuiran al llarg de tot el període de desenvolupament del Projecte 
d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre.  

Objectius: 
• Potenciar la recollida selectiva domèstica i comercial en el barri. 
• Sensibilitzar a la població del barri quant als beneficis que comporta el fet que dones i homes 

comparteixin tasques domèstiques, mitjançant un llenguatge i imatges no sexistes. 

• Potenciar el consum sostenible que ajudi a la reducció de residus. 
• Incrementar l’eficiència de les recollides selectives de les fraccions d’envasos, paper i cartró, vidre, 

voluminosos, residus d’aparells elèctrics i electrònics i altres. 
• Integrar a la població nouvinguda en els hàbits de la població resident i en la compartició de tasques 

domèstiques entre homes i dones. 

Beneficiaris: 
• Veïns i veïnes del barri de Vista Alegre 
• Propietaris d’establiments comercials 
• Serveis municipals involucrats en la gestió de la recollida de residus domèstics i comercials  
• Conjunt de la població de Castelldefels 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 2.500 € 1.221 € 1.233 € 1.258 € 1.288 € 7.500 €
Fons Llei de Barris 2.500 € 1.221 € 1.233 € 1.258 € 1.288 € 7.500 €
Altres: 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 5.000 € 2.442 € 2.466 € 2.516 € 2.576 € 15.000 €

Calendari de desplegament: 
2.010: inici de l’actuació 
2.014: final de l’actuació 

Organisme o Àrea responsable: 
Àrea de Polítiques d’Igualtat (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Nombre de persones que han participat en els cursos informatius sobre gestió de residus (total i per 

col·lectius: gènere, origen, etc.) 
• Nombre de campanyes de sensibilització realitzades 
• Confecció de material informatiu vers els objectius proposats en l’actuació 
• Canvi en els costums i reducció del nombre d’envasos no reciclables utilitzats per la població del barri 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Increment de l’activitat dels homes en el repartiment de les tasques domèstiques 
• Reducció en la generació de residus domèstics i comercials en el barri de Vista Alegre 
• Increment de la fracció recuperada en la recollida selectiva 
• Increment en la bona gestió dels contenidors de cadascuna de les fraccions de la recollida selectiva 
• Índex de satisfacció dels veïns i veïnes del barri envers les actuacions executades 
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CAMP 5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 

Actuació 5.2. Construcció d’una pèrgola fotovoltaica a la nova zona verda del barri  

Descripció de l’actuació: 
Les instal·lacions de plaques fotovoltaiques consisteixen en un sistema de captació de la radiació que 
prové del sol (el captador solar), un sistema d’emmagatzematge de l’energia obtinguda (el dipòsit 
acumulador) i un sistema de distribució per al consum, creant una energia neta sense necessitat de 
combustibles fòssils o nuclears. Actualment, l’energia solar fotovoltaica constitueix una energia madura 
que la legislació vigent potencia. La producció amb energies renovables està regulada pel Real Decret 
1578/2008 (BOE de 27 de setembre de 2009) el qual estableix una prima aproximada de 0,32 €/KWh 
sobre el preu base. Aquesta prima es garanteix per un període de 25 anys. 
La intervenció prevista s’efectuarà en dues fases. En la primera s’elaborarà el programa funcional per a 
definir les necessitats quant a capacitat del sistema i el disseny del sistema de distribució. A partir 
d’aquestes característiques es redactarà el projecte tècnic específic. En la segona fase s’executarà la 
instal·lació de la pèrgola fotovoltaica, així com del sistema de distribució. 
La instal·lació complirà la legislació vigent, es realitzarà d’acord amb la millor tecnologia disponible i 
utilitzarà captadors homologats per una entitat degudament habilitada. Així mateix, la instal·lació serà 
realitzada per una empresa instal·ladora d’acord amb la normativa vigent i quedarà integrada a la nova 
zona verda situada a l’illa delimitada pels carrers de Murillo, l’Alhambra i la Mesquita de Còrdova i en el 
seu entorn. Aquesta instal·lació s’efectuarà de forma que es minimitzi el seu impacte visual. En principi 
es disposaran d’uns 100 m2 per a la instal·lació solar, en els que hi cabrien uns 10 KWp. 
Es tindrà en compte que la instal·lació s’efectuarà de forma que la irradiació solar rebuda per les 
plaques fotovoltaiques instal·lades sigui màxima. 
Aquest projecte expressa la idea d’estendre les energies renovables entre la ciutadania des de la 
pràctica i sent partícips en projectes populars i lligats als barris.   
L’electricitat produïda mitjançant la pèrgola fotovoltaica serà utilitzada per a l'enllumenat públic de la 
nova zona verda (veure actuació 1.1). 
Un cop executada la instal·lació, es difondrà a través dels canals d’informació de l’Ajuntament de 
Castelldefels amb l’objectiu de donar a conèixer, especialment entre els centres docents del barri i del 
municipi, el funcionament d’una instal·lació d’aquestes característiques. S’estudiarà la possibilitat 
d’implicar grups d’alumnes dels CEIP i els IES als quals accedeixen els escolars del barri de Vista Alegre 
en el seguiment i anàlisi de la instal·lació. 

Objectius: 
• Reduir l’impacte ambiental associat al consum energètic, aplicant mesures concretes de reducció de 

les emissions de CO2  

 
• Fomentar la participació entre els veïns i veïnes del barri entorn d’un projecte ètic, sostenible i 

solidari. 
• Estalvi d’emissions amb efecte hivernacle (generar energia verda és una forma pràctica de lluitar 

contra el canvi climàtic). 

Beneficiaris: 
• Conjunt de la població del barri de Vista Alegre 
• Conjunt de la població de Castelldefels, especialment els escolars 
• Agents econòmics i socials de Castelldefels 
• Ajuntament de Castelldefels 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000 €
Fons Llei de Barris 0 € 0 € 0 € 0 € 50.000 € 50.000 €
Altres: 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 0 € 0 € 0 € 100.000 € 100.000 €

Calendari de desplegament: 
2.013: Contractació i redacció del projecte i contractació i execució de les obres d’instal·lació 

Organisme o Àrea responsable: 
• Secció de Via Pública i Medi Ambient - Espais Públics (Ajuntament de Castelldefels) 
• Serveis Urbans  (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Superfície (m2) de panells fotovoltaics instal·lats 
• Nombre de plaques fotovoltaiques instal·lades a les pèrgoles 
• Avaluació del funcionament del sistema 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Energia renovable produïda (KWh/any) 
• Reducció de les emissions de CO2 a l’atmosfera (t CO2/any) 
• Nombre de visites de grups escolars i altres col·lectius a les instal·lacions amb l’objectiu de conèixer 

el funcionament del sistema instal·lat 
• Índex de satisfacció dels beneficiaris i del conjunt de la població del barri un cop executades les 

obres 
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CAMP 5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 

Actuació 5.3. Millora de l’enllumenat públic del carrer d’Agustina d’Aragó (entre els 
carrers Garcia Lorca i Ramon i Cajal)  

Estat actual i antecedents: 
L’actual enllumenat del carrer d’Agustina d’Aragó entre els carrers de Garcia Lorca i de Ramon i Cajal 
disposa d’una antiguitat superior als 15 anys,. Es troba totalment obsolet, és deficitari i no compleix amb 
els criteris de sostenibilitat mínims actuals. Està executat amb lluminàries de tipus cassoleta, de gran 
contaminació lluminosa i baix rendiment i llums de baixa eficiència energètica i no disposa de sistemes de 
control. 

Descripció de l’actuació: 
L’actuació proposada consisteix en la reforma total de l’enllumenat del carrer d’Agustina d’Aragó entre els 
carrers de Garcia Lorca i de Ramon i Cajal, amb la instal·lació de nova xarxa de distribució general 
subterrània per vorera, amb conductors de coure tipus UNE RZ 0,6/1 kV.  
Les lluminàries seran d’alt rendiment tipus QSA5 de Carandini o similar, equipades amb equips de Vapor 
de Sodi d’Alta Pressió de 100W i emissió de flux a l’hemisferi superior F.H.S. de 0,1% (molt baixa 
contaminació lluminosa). 
El sistema de comandament i control serà centralitzat URBILUX, capaç de realitzar de forma automàtica 
ordres d’encesa i apagat, en base a programacions fixes o temporals, supervisió i registre de paràmetres 
elèctrics de la instal·lació (tensió, potència activa i reactiva, consum, detecció d’avaries) i transmissió 
d’ordres i dades per radio o GSM a un ordinador central tipus PC. 
L’equip estabilitzador i reductor del flux lluminós en capçalera serà tipus ARESTAT de ARELSA, per tal de 
reduir el consum energètic, i els bàculs de tipus meridiana amb braç sortint. 

Objectius: 
• Actuar sobre l’eficiència energètica i l’estalvi d’energia. 
• Reduir la contaminació lumínica 
• Millorar dels nivells lumínics, augmentant la percepció de seguretat en l’entorn, especialment per al 

col·lectiu femení 
• Millorar la gestió municipal 

Beneficiaris: 
• Usuaris de la via pública i molt especialment els veïns del carrer d’Agustina d’Aragó i dels carrers 

adjacents 
• Activitats econòmiques i locals comercials situats a l’entorn del carrer d’Agustina d’Aragó 
• Serveis municipals dedicats a la gestió de la via pública 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 € 30.000 €
Fons Llei de Barris 0 € 0 € 0 € 30.000 € 0 € 30.000 €
Altres: 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 0 € 0 € 60.000 € 0 € 60.000 €

Calendari de desplegament: 
2.013: Contractació i redacció del projecte i contractació i execució de l’actuació 

Organisme o Àrea responsable: 
• Secció de Via Pública i Medi Ambient - Espais Públics (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Percentatge de la superfície total de l’obra executada 
• Nombre de punts d’enllumenat públic instal·lats 
• Grau de compliment del projecte segons planejament 
• Seguiment pressupostari del projecte 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Percentatge de nombre de punts d’enllumenat públic amb sistemes de baix consum sobre el nombre 

total de punts d’enllumenat públic del barri 
• Nivell de freqüentació per part del veïns del tram de carrer objecte de l’actuació 
• Índex de satisfacció dels usuaris i de la gent del barri en general envers a l’actuació executada 
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CAMP 5. FOMENT DE LA SOSTENIBILITAT DEL DESENVOLUPAMENT URBÀ 

Actuació 5.4. Promoció de la mobilitat sostenible i sensibilització per a una millor 
convivència en l’espai urbà  

Descripció de l’actuació: 
El projecte de promoció de la mobilitat sostenible i sensibilització per a una millor convivència en l’espai 
urbà és una iniciativa que promou que els infants puguin anar i tornar de l’escola a peu de manera 
autònoma, garantint una alta seguretat i confort dels vianants a través de la reforma de l’espai públic. 
Es tracta d’una proposta d’educació i d’actuació per a la mobilitat sostenible que té com a objectiu fer 
del carrer un entorn acollidor i formatiu per als nens que hi circulen i, per extensió, per a totes les 
persones que s’hi desplacen. D’aquesta manera, es converteix el trajecte d’anar a peu o en bicicleta a 
l’escola en una activitat quotidiana agradable, saludable i segura per tal que els nens i les nenes la 
puguin fer sols. 
L’actuació es desenvoluparà a través d’un procés participatiu, ja que s’actuarà en l’espai públic i en els 
hàbits de comportament de la ciutadania, tant amb la comunitat educativa com amb altres agents de la 
ciutat, com ara la família, les escoles, la gent gran, els comerços, etc. 
L’elaboració de l’estudi per a la concreció de les propostes d’actuació en els itineraris escolars del barri 
de Vista Alegre permetrà definir les intervencions a realitzar i avaluar el cost de les inversions. Aquestes 
propostes han d’anar encaminades a resoldre les problemàtiques del repartiment de l’espai viari en els 
carrers més utilitzats pels escolars i a millorar els itineraris que realitzen l’alumnat i familiars per anar a 
l’escola (ampliació de voreres, senyalització, etc.).  
Aquesta actuació es centra també en l’elaboració d’un programa de millora de la mobilitat i del 
transport que inclogui actuacions amb les famílies, amb les escoles i de sensibilització de l’opinió pública 
en general. També contempla la creació d’un servei de voluntariat cívic davant de les escoles, 
mitjançant la realització de formació específica que capaciti a les persones per tal d’assistir als nens i 
nenes a l’entrada i sortida de l’escola i doni informació i reculli propostes de millora envers als 
problemes d’accessibilitat al voltant dels centres educatius. 
Aquesta actuació està directament relacionada amb l’actuació 8.1 (Ampliació de voreres i establiment 
de circuits de vianants amb prioritat invertida). 

Objectius: 
• Sensibilitzar la població escolar (docents, alumnes i famílies) i el conjunt dels habitants del barri de 

Vista Alegre sobre models de mobilitat sostenible i convivència en l’espai urbà 
• Dotar-se d’un servei cívic d’acompanyament dels escolars a l’entrada i sortida de les escoles 
• Disminuir els acompanyaments en cotxe a l’escola 
• Aconseguir un model de mobilitat per al barri que sigui més sostenible i segur 
• Fer del carrer un entorn acollidor i formatiu, fomentant l’ús dels espais públics del barri de forma 

igualitària per a tots els col·lectius i augmentant la capacitat de socialització de la població 
• Millorar la qualitat de l’espai urbà i la imatge del barri 
• Cooperar en la recuperació econòmica i comercial del barri 

Beneficiaris: 
• Població del barri que utilitza els camins escolars en desplaçaments a peu o en bicicleta (nenes, 

nens, joves, mares, pares, avies, avis, etc.) 
• Totes les persones que es desplacen a peu o en bicicleta pels itineraris transformats (especialment 

persones amb problemes de mobilitat reduïda, dones, infants i gent gran) 
• Escoles a les quals accedeix la població del barri de Vista Alegre 
• Activitats econòmiques i socials del barri de Vista Alegre 

 
 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 2.000 € 2.000 € 500 € 500 € 500 € 5.500 €
Fons Llei de Barris 2.000 € 2.000 € 500 € 500 € 500 € 5.500 €
Altres: 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 4.000 € 4.000 € 1.000 € 1.000 € 1.000 € 11.000 €

Calendari de desplegament: 
2010: Contractació i execució del procés participatiu 
2011: Formació del voluntariat i actuacions de sensibilització 
2012-14: Continuïtat de la formació del voluntariat i de les actuacions de sensibilització (adaptació a les 
obres que es trobin en execució al barri) 

Organisme o Àrea responsable: 
Àrea de Polítiques d’Igualtat (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Nombre de famílies que han canviat els seus hàbits de mobilitat arran de les accions de 

sensibilització realitzades 
• Nombre de nens i nenes que fan ús dels camins escolars 
• Nombre d’actuacions de sensibilització realitzades per a promoure una mobilitat sostenible 
• Creació de serveis cívics i realització de cursos per a la seva capacitació 
• Nombre de propostes d’actuació efectuades per a la millora dels itineraris escolars 
• Avaluació del nivell de participació de la comunitat educativa  

Indicadors de resultat / impacte:  
• Evolució del nombre d’alumnes que van a l’escola a peu o en bicicleta 
• Evolució de la mobilitat rodada en els entorns escolars 
• Longitud total dels itineraris escolars millorats 
• Evolució de la percepció de seguretat viària en els itineraris escolars del barri 
• Índex de satisfacció del projecte de camins escolars per part de les famílies (indicador qualitatiu: 

enquesta de satisfacció) 
• Índex de satisfacció del projecte de camins escolars per part de les persones que participen com a 

voluntaris/es cíviques (indicador qualitatiu: enquesta de satisfacció) 
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CAMP 6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 

Actuació 6.1. Participació i corresponsabilitat de les dones en les actuacions del 
Projecte d’Intervenció Integral 

Estat actual i antecedents: 
L’àrea de Polítiques d’Igualtat és un àrea d’actuació municipal que treballa els temes relacionats amb la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Realitza tasques de planificació, programació i elaboració de 
projectes i desenvolupa accions adreçades a la ciutadania per a reduir i eliminar les desigualtats que es 
donen entre dones i homes en la vida pública, social, econòmica, etc. 
La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és un dret fonamental i, per tant, és un principi en el qual 
s’han de basar les societats democràtiques. Som conscients que encara hi ha moltes desigualtats socials 
per raó de gènere i, per tant, cal promoure actuacions encaminades a eliminar aquestes desigualtats que 
es donen en tots els àmbits de la vida pública (social, laboral, política, econòmica, esportiva, etc.) i de la 
privada (desequilibris entre homes i dones en els usos del temps i en el repartiment de les tasques de la 
llar i la cura, rols estereotipats per cada un dels sexes dins de la família, violència de gènere, etc.). 
Per tal de poder fer efectiva aquesta igualtat, l’Ajuntament de Castelldefels va crear una regidoria de 
Polítiques d’Igualtat l’any 2002 amb l’objectiu de: 

- Promoure la participació de les dones en la vida pública i social 
- Lluitar contra la violència de gènere  
- Promoure la corresponsabilitat i facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de la 

ciutadania  
- Fomentar la coeducació, la formació i la producció cultural de les dones  
- Fer visible i reduir les desigualtats de gènere en tots els àmbits  
- Eliminar les discriminacions basades en l’orientació sexual i contribuir a la normalització social 

Descripció de l’actuació: 
Per una correcta implementació del Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre no es pot 
deixar de tenir en compte la perspectiva de gènere. Per aquesta raó, des de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat 
de l’Ajuntament de Castelldefels, es proposa el desenvolupament de forma especifica per al barri d’un 
seguit d’actuacions que, emmarcades en varies línies d’actuació, tenen l’objectiu de treballar per tal 
d’assolir una veritable igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes del barri. Cada una d’aquestes 
línies de gènere es desenvolupa a partir de diferents actuacions específiques. Aquestes actuacions són les 
següents: 

- Realitzar tallers participatius en els quals les dones aportin idees sobre com millorar l’espai urbà i 
la qualitat de vida del barri tenint en compte la perspectiva de gènere. 

- Formar i capacitar les dones en qüestions urbanístiques i mediambientals, amb la finalitat de crear 
un grup de treball estable de dones, dins el Consell de les Dones, que treballi els temes urbanístics 
i  territorials (Grup de Treball d’Urbanisme/Territori). 

- Informar la ciutadania, dones i homes de diferents edats i orígens, sobre els espais de participació 
que existeixen sobre temes territorials, fent que aquesta informació arribi a tota la població i que 
no tingui continguts sexistes. 

- Establir espais d’intercanvi entre el Consell de Dones, altres institucions com l’ONCE o el Col·legi 
d’Arquitectes, entre d’altres, i el personal tècnic/grups de treball encarregats de fer la planificació 
urbanística de Vista Alegre. 

 
 
 
 
 

Objectius: 
• Promoure la participació de les dones en el disseny i desenvolupament de les polítiques territorials al 

barri de Vista Alegre. 
• Millorar la qualitat de vida i el benestar dels veïns i veïnes de Vista Alegre. 
• Empoderar les dones del barri de Vista Alegre. 
• Fomentar la interculturalitat i el coneixement mutu de les dones del barri dins del procés participatiu. 
• Garantir que el Projecte d’Intervenció Integral al barri de Vista Alegre tingui en compte la perspectiva 

de gènere en totes les seves actuacions. 

Beneficiaris: 
• Conjunt de població del barri de Vista Alegre 
• Associacions i entitats del barri de Vista Alegre, especialment les entitats de dones 
• Dones residents al barri 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 975 € 1.000 € 1.025 € 0 € 0 € 3.000 €
Fons Llei de Barris 975 € 1.000 € 1.025 € 0 € 0 € 3.000 €
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 1.950 € 2.000 € 2.050 € 0 € 0 € 6.000 €

Calendari de desplegament: 
2010: inici de l’actuació 
2012: finalització de l’actuació 

Organisme o Àrea responsable: 
Àrea de Polítiques d’Igualtat (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització: 
• Nombre de tallers realitzats 
• Nombre de dones participants en els tallers 
• Nombre d’entitats i associacions que han col·laborat en els tallers 
• Creació d’un grup estable de dones que participi en el desenvolupament del Projecte d’Intervenció 

Integral del barri 
• Documents i/o propostes d’intervenció en l’espai públic amb visió de gènere 
• Nombre d’accions realitzades orientades al foment de la participació 

Indicadors de resultat / impacte: 
• Nombre d’actuacions del Projecte implementades amb criteris de gènere en relació amb els camps i 

àmbits definits 
• Potenciació del diàleg i la intercomunicació veïnal 
• Grau d’acceptació i de sensibilització obtinguts 
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CAMP 6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 

Actuació 6.2. Mesures d’adequació de l’espai urbà a les necessitats de la vida 
quotidiana 

Estat actual i antecedents: 
De l’anàlisi de la població del barri de Vista Alegre, es pot concloure que la població autòctona menor de 
44 anys (especialment les parelles joves amb fills) està marxant del barri en una proporció força elevada 
per a instal·lar-se en zones més adequades a les seves necessitats. Aquesta tendència pot repercutir 
negativament en la situació de molta gent gran (que continua residint al barri de forma majoritària), ja 
que aquest col·lectiu, conformat majoritàriament per dones, veu com s’allunya la seva xarxa social més 
propera, formada pels seus fills i familiars, de la qual depèn en gran mesura. És de preveure que aquesta 
tendència actual continuï a mig termini, i fins i tot que s’acceleri. 

Descripció de l’actuació: 
En aquesta actuació es proposen una sèrie de mesures per tal de condicionar determinats espais, en 
edificis i llocs públics, a fi de millorar les prestacions en el desenvolupament de la vida quotidiana, 
principalment de les dones i la gent gran:  

♦ Crear espais per a atendre els nadons en els espais comuns d’equipaments i serveis públics del 
barri, destinats a la neteja, l’alletament matern i l’alimentació de nadons (es crearan al Centre 
Municipal Vista Alegre i al nou Centre Cívic).  

♦ Instal·lar canviadors en els edificis i equipaments públics actualment existents i de nova creació (al 
Centre Municipal Vista Alegre i al nou Centre Cívic), tenint en compte els següents aspectes:  

 requisits d’higiene i manteniment 
 requisits de mides i material de la taula 
 dotació d’altres materials de neteja (tovalloles de paper, etc.) 
 dotació de rètol  o símbol d’identificació 
 instal·lació en espais mixtes o en els dos lavabos (homes i dones)  

♦ Facilitar la guarda de carrets de la compra i cotxets de nadó en els espais públics del barri (al Centre 
Municipal Vista Alegre i al nou Centre Cívic). 

♦ Instal·lar bancs al llarg del carrers del barri que facilitin la sortida, el passeig i el descans de les 
persones amb dificultats per a caminar i/o desplaçar-se. 

Objectius: 
• Millorar el benestar de les persones que tenen cura dels nadons i evitar els obstacles que dificulten la 

seva mobilitat 
• Millorar el benestar de les persones amb dificultats de mobilitat 
• Millorar les condicions de la vida quotidiana de la població  

Beneficiaris: 
• Veïns i veïnes del barri de Vista Alegre, principalment les dones, gent gran i persones amb mobilitat 

reduïda 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 750 € 0 € 0 € 1.125 € 1.125 € 3.000 €
Fons Llei de Barris 750 € 0 € 0 € 1.125 € 1.125 € 3.000 €
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 1.500 € 0 € 0 € 2.250 € 2.250 € 6.000 €

Calendari de desplegament: 
2010: actuacions al Centre Municipal Vista Alegre 
2013: actuacions al nou Centre Cívic Vista Alegre 
2014: actuacions als carrers del barri 

Organisme o Àrea responsable: 
Àrea de Polítiques d’Igualtat (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Nombre de canviadors de bolquers instal·lats en edificis públics 
• Nombre d’espais habilitats per la guarda de carrets de compra i de cotxets de nadó 
• Nombre de bancs que s’han instal·lat en els carrers del barri 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Percentatge d’equipaments públics del barri que han acomodat espais específics per atendre nadons 
• Percentatge d’equipaments públics del barri que han acomodat espais específics per a la guarda de 

carrets de compra i de cotxets de nadó 
• Percentatge de carrers amb bancs instal·lats al barri sobre el total de carrers 
• Informe qualitatiu sobre l’impacte que aquestes accions han tingut sobre la qualitat de vida de la gent 

del barri 
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CAMP 6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 

Actuació 6.3. Promoció de l’autonomia i l’empoderament de les dones 

Estat actual i antecedents: 
L’àrea de Polítiques d’Igualtat és un àrea d’actuació municipal que treballa els temes relacionats amb la 
igualtat d’oportunitats entre dones i homes. Realitza tasques de planificació, programació i elaboració de 
projectes i desenvolupa accions adreçades a la ciutadania amb l’objectiu de reduir i eliminar les 
desigualtats que es donen entre dones i homes en la vida pública, social, econòmica, etc. 
La igualtat d’oportunitats entre dones i homes és un dret fonamental i, per tant, és un principi en el qual 
s’han de basar les societats democràtiques. Som conscients que encara hi ha moltes desigualtats socials 
per raó de gènere i, per tant, cal promoure actuacions encaminades a eliminar aquestes desigualtats que 
es donen en tots els àmbits de la vida pública (social, laboral, polític, econòmic, esportiu, etc.) i de la 
privada (desequilibris entre homes i dones en els usos del temps i en el repartiment de les tasques de la 
llar i la cura, rols estereotipats per cada un dels sexes dins de la família, violència de gènere, etc.). 
Per tal de poder fer efectiva aquesta igualtat, l’Ajuntament de Castelldefels va crear una regidoria de 
Polítiques d’Igualtat l’any 2002 amb l’objectiu de: 
- Promoure la participació de les dones en la vida pública i social 
- Lluitar contra la violència de gènere  
- Promoure la corresponsabilitat i facilitar la conciliació de la vida laboral, familiar i personal 
- Fomentar la coeducació, la formació i la producció cultural de les dones  
- Fer visible i reduir les desigualtats de gènere en tots els àmbits  
- Eliminar les discriminacions basades en l’orientació sexual i contribuir a la normalització social 

Descripció de l’actuació: 
Per una correcta implementació del Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre, no es pot 
deixar de tenir en compte la perspectiva de gènere. Per aquesta raó, des de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat 
de l’Ajuntament de Castelldefels, és proposa el desenvolupament de forma especifica per al barri d’un 
seguit d’actuacions que, emmarcades en varies línies d’actuació, tenen l’objectiu de promoure l’autonomia 
de les dones i treballar per tal d’assolir una veritable igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes del 
barri. Cada una d’aquestes línies de gènere es desenvolupa a partir de diferents actuacions específiques. 
Aquestes actuacions són les següents: 

• Garantir la formació permanent dels col·lectius de població en risc o situació d’exclusió social, 
especialment en el cas de dones, com a mecanisme per a promoure la seva autonomia i 
desenvolupament personal, professional i social. 

• Informar i orientar les dones sobre els seus drets i sobre l’existència, la utilització i l’accés als 
recursos socials (prestacions econòmiques, assessorament jurídic, ajudes a domicili, etc.), utilitzant 
els canals adequats per arribar a cada col·lectiu destinatari.  

• Oferir a les dones una guia o fulletons on figurin tots els serveis adreçats a elles en diferents 
idiomes i amb imatges que facilitin la seva comprensió (serveis per a persones immigrants; recursos 
per a persones grans, dependents i curadores; serveis per a dones víctimes de violència de gènere; 
etc.). 

• Organitzar xerrades informatives i altres activitats en les associacions o altres espais del barri sobre 
els serveis i recursos dels quals disposen les dones. 

• Ampliar l’oferta de recursos per a persones grans i dependents i les seves famílies, promovent la 
corresponsabilitat entre dones i homes en la cura de les persones dependents. 

• Fer campanyes adreçades als homes relacionades amb la corresponsabilitat familiar i la cura de les 
persones dependents 

 
 

Objectius: 
• Sensibilitzar i incentivar la ciutadania, i en especial els homes, cap a un canvi cultural en el repartiment 

de responsabilitats en la vida quotidiana i en les tasques de cura de les persones que permeti 
compatibilitzar les obligacions i les responsabilitats en els diferents àmbits.  

• Donar suport a les dones per tal que incrementin la seva autonomia i empoderament. 

Beneficiaris: 
• Conjunt de població del barri de Vista Alegre 
• Associacions i entitats del barri de Vista Alegre, especialment les entitats de dones 
• Dones residents al barri  

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 0 € 1.500 € 2.500 € 2.000 € 6.000 €
Fons Llei de Barris 0 € 0 € 1.500 € 2.500 € 2.000 € 6.000 €
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 0 € 3.000 € 5.000 € 4.000 € 12.000 €

Calendari de desplegament: 
2012: inici de l’actuació 
2014: finalització de l’actuació 

Organisme o Àrea responsable: 
Àrea de Polítiques d’Igualtat (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Nombre de xerrades informatives realitzades adreçades a dones, especialment a aquelles que estan en 

risc o en situació d’exclusió social 
• Realització d’una campanya de corresponsabilitat de les tasques domèstiques i de cura 
• Nombre de tallers de formació realitzats adreçats a dones 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Nombre de dones que han participat en les activitats organitzades dins d’aquesta línea d’actuació 
• Nombre total d’actuacions realitzades per a promoure l’autonomia i l’empoderament de les dones amb 

risc d’exclusió social 
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CAMP 6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 

Actuació 6.4. Prevenció de la violència de gènere 

Estat actual i antecedents: 
La violència i els maltractaments que pateixen les dones en l’àmbit familiar, laboral i social són, tant per la 
seva dimensió com per les seves conseqüències, un dels problemes més greus que té aquesta societat.  
La violència de gènere és un problema d’abast mundial vinculat als desequilibris en les relacions de poder 
entre sexes en l’àmbit social, econòmic, religiós i polític, i que és fruit d’un sistema cultural de 
dominació masculina (patriarcal) que persisteix malgrat els esforços de les legislacions a favor de la 
igualtat i de les demandes dels moviments feministes. 
La violència més freqüent envers les dones té lloc dins de l’àmbit familiar, habitualment per part del marit 
o company. Entenem per violència domèstica les conductes agressives i reiterades que s’exerceixen sobre 
els membres més dèbils d’un grup familiar (habitualment les dones) i que causen o poden causar dany 
físic i/o psicològic.  
La violència de gènere és un delicte, un atemptat contra el dret a la vida, a la seguretat, a la llibertat, a la 
dignitat i a la integritat física i psíquica de la víctima i tot això suposa un greu obstacle per al 
desenvolupament d’una societat democràtica. 

Descripció de l’actuació: 
L'àrea de Polítiques d'Igualtat de l’Ajuntament de Castelldefels, a través dels compromisos adquirits dins 
la Carta de Serveis, aposta fermament per a la prevenció de la violència de gènere. És en aquest sentit 
que, dins del Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre, per les seves connotacions socials, 
culturals i econòmiques, es vol impulsar tot un seguit d’actuacions de prevenció per tal d’educar contra la 
violència de gènere, desenvolupant campanyes de sensibilització i formació a tots els nivells:  

• Realitzar d’actes de sensibilització i conscienciació ciutadana entorn al 25 de Novembre: dia 
internacional per l’eliminació de la violència vers les dones. 

• Promoure campanyes de sensibilització entorn la violència de gènere i altres d’igualtat d’oportunitats 
adreçades a tota la ciutadania al llarg de tot l’any. 

• Organitzar accions informatives i tallers de prevenció de la violència masclista a entitats i 
associacions del barri. 

• Realitzar tallers o jornades entorn del tractament de la violència als mitjans de comunicació, tant 
generals com locals. 

• Donar protagonisme al barri per tal que faci alguna activitat de participació, de denúncia i/o de 
sensibilització entorn la violència de gènere al ple municipal o que tinguin una repercussió a la ciutat

• Treballar la prevenció de la violència a les escoles i instituts on accedeix la població del barri, 
realitzant tallers formatius adreçats al professorat i a l’alumnat, promovent la igualtat entre dones i 
homes, la resolució pacífica dels conflictes i prevenint les relacions abusives i  comportaments 
agressius. 

• Crear una estructura organitzativa que permeti una millora en l’atenció i seguiment de les víctimes 
de la violència de gènere. 

• Incrementar els recursos i ajuts socials adreçats a les víctimes de la violència, especialment en el 
tema d’acompanyament.  

Aquestes actuacions es duran a terme al llarg del desenvolupament de tot el Projecte. 

 
 
 
 
 
 

Objectius: 
• Prevenir la  violència de gènere  
• Aconseguir el rebuig social de la ciutadania davant de situacions de violència de gènere 
• Crear una sensibilització i conscienciació ciutadana de no permissibilitat davant de qualsevol 

manifestació de violència 

Beneficiaris: 
• Dones residents al barri, especialment els col·lectius de nouvingudes i de joves  
• Associacions i entitats del barri de Vista Alegre 
• Conjunt de població del barri de Vista Alegre 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 750 € 5.676 € 5.733 € 5.847 € 5.994 € 24.000 €
Fons Llei de Barris 750 € 5.676 € 5.733 € 5.847 € 5.994 € 24.000 €
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 1.500 € 11.352 € 11.466 € 11.694 € 11.988 € 48.000 €

Calendari de desplegament: 
2010: inici de l’actuació 
2014: finalització de l’actuació 

Organisme o Àrea responsable: 
Àrea de Polítiques d’Igualtat (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Nombre d’homes i dones del barri que han participat en activitats de prevenció de la violència de 

gènere 
• Nombre de dones del barri que han rebut un servei d’acompanyament personalitzat en casos de 

violència de gènere 
• Nombre de tallers de prevenció de la violència de gènere adreçats a les entitats i associacions del barri 
• Nombre de tallers de prevenció de la violència de gènere adreçats a la gent jove 
• Nombre de campanyes de sensibilització en favor de la igualtat d’oportunitats i contra la violència de 

gènere dutes a terme al llarg de l’any 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Percentatge d’homes i dones del barri que han participat en les activitats de prevenció de la violència 

de gènere 
• Evolució del percentatge de dones del barri víctimes de violència de gènere que acudeixen a serveis 

municipals respecte l’any anterior 
• Memòria d’activitats 
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CAMP 6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 

Actuació 6.5. Taller d’acollida per a dones nouvingudes 

Estat actual i antecedents: 
La població estrangera d’origen extracomunitari resident a Vista Alegre representa el 13,50% de la 
població total del barri segons el Padró de l’Ajuntament a 1 de gener de 2009. Aquesta proporció supera 
en quasi 2 punts percentuals els percentatges de població extracomunitària de Castelldefels (11,7%) i de 
Catalunya (11,8%). La concentració de la població extracomunitària és previsiblement superior a la que 
mostren aquestes dades, ja que al barri hi resideix un número indeterminat de persones en situació 
d’irregularitat i que, per tant, no consten al Padró.  
Els habitants de nacionalitat marroquina suposen el 6% del total de residents a Vista Alegre, un 
percentatge molt superior a la seva proporció en el conjunt del municipi (1,3%). El 25% dels marroquins 
que viuen al municipi resideixen a Vista Alegre, quan aquest barri agrupa només el 5,3% del total de 
població municipal.  

Descripció de l’actuació: 
Aquesta actuació, que es realitzarà al Centre Municipal de Vista Alegre, s’adreça a dones immigrants, 
fonamentalment d’origen magrebí. Tindrà una periodicitat de tres cops per setmana i s’estructura a través 
d’uns tallers de 2 hores de durada coordinats per una tallerista-dinamitzadora. El programa de formació 
inclourà, d’una banda, un taller d’acollida, alfabetització i aprenentatge d’habilitats socials i comunicatives 
bàsiques (dos dies per setmana), i de l’altra, un taller de participació, informació i coneixement de l’entorn 
que es basarà en un seguit d’activitats variades (xerrades, debats i visites a llocs d’interès) que tindran 
lloc un dia a la setmana, a partir de la combinació de cinc blocs temàtics que s’aniran repetint un cop 
cada mes: 

- Tertúlies: temes a debat 
- Coneixement de l’entorn a partir de visites guiades o recorreguts per diferents espais del municipi 
- Xerrades d’informació i recursos 
- Formació  
- Participació i activitats d’intercanvi intercultural 

En ambdós tallers la dinamitzadora comptarà amb el suport d’una traductora d’àrab que realitzarà 
funcions de mediadora. Un dels eixos principals del projecte és recolzar processos d’inclusió laboral, per la 
qual cosa es farà un seguiment de les necessitats específiques de cadascuna de les alumnes i s’establirà 
una coordinació periòdica amb l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Castelldefels. 
La mediadora i intèrpret d’àrab realitzarà:  

- Actuacions que facilitin l’apropament de les dones magrebines als serveis i recursos municipals 
(serveis socials, centres educatius, de salut, etc.) per a facilitar una integració integral i satisfactòria.

- Promourà la incorporació de dones nouvingudes al taller d’acollida, llengua i participació. 

Objectius: 
• Proporcionar eines per a fomentar l’autonomia de les dones immigrants a través de tallers de formació 

(alfabetització, estratègies de comunicació, taller de planificació familiar, xerrades, etc.) 
• Donar a conèixer l’entorn de Castelldefels a través de visites als centres escolars, serveis socials, de 

salut i de promoció econòmica, entitats i associacions ciutadanes, biblioteca, poliesportiu, etc. 
• Reforçar el treball transversal entre l’Àrea de Polítiques d’Igualtat i l’Àrea de Promoció Econòmica a fi 

de facilitar processos d’inserció laboral  
• Fomentar la participació de les dones immigrants en les activitats que es realitzen al municipi i 

integrar-les dins del teixit associatiu de la ciutat 
• Promoure la interculturalitat i la cohesió social a través d’espais d’intercanvi amb la població autòctona 
• Reflexionar i debatre entorn de temes d’interès expressats per les alumnes, fent especial èmfasi en les 

qüestions de gènere i les dificultats i oportunitats derivades de la immigració. 

• Donar a conèixer el Centre de Formació de persones adultes facilitant la preinscripció de les alumnes 
en acabar el curs 

• Crear xarxes de suport entre les pròpies dones i fomentar el seu empoderament 

Beneficiaris: 
• Dones residents al barri, especialment el col·lectius de nouvingudes d’origen marroquí  
• Associacions i entitats del barri de Vista Alegre 
• Conjunt de població del barri de Vista Alegre 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 3.662 € 3.700 € 3.773 € 3.865 € 15.000 €
Fons Llei de Barris 0 € 3.662 € 3.700 € 3.773 € 3.865 € 15.000 €
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 7.324 € 7.400 € 7.546 € 7.730 € 30.000 €

Calendari de desplegament: 
2011: inici de l’actuació 
2014: finalització de l’actuació 

Organisme o Àrea responsable: 
Àrea de Polítiques d’Igualtat (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Nombre d’activitats de coneixement de l’entorn pel nombre d’activitats planificades (5 sessions 

planificades) 
• Nombre de sessions dedicades a tractar temes relacionats amb la igualtat pel total de sessions 

planificades dedicades a aquestes qüestions (20 sessions planificades) 
• Nombre de sessions dedicades a la promoció de la participació pel nombre de sessions planificades (6 

sessions planificades) 
• Nombre de xerrades d’informació i recursos pel total de xerrades planificades (6 sessions planificades) 
• Nombre d’activitats de formació i lleure pel nombre d’aquestes activitats planificades (en 7 sessions 

planificades) 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Percentatge mig d’assistència als tallers d’acollida, alfabetització i aprenentatge d’habilitats 

comunicatives bàsiques (anualment)  
• Percentatge mig d’assistència als tallers de participació, informació i coneixement de l’entorn 

(trimestralment) 
• Nombre de dones en llista d’espera 
• Informe qualitatiu de les valoracions de les alumnes a partir de les tutories personalitzades que es 

realitzen a meitats i finals de curs 
• Nombre de derivacions que s’han realitzat a d’altres serveis, especificant quins (anualment) 
• Nombre de derivacions que s’han fet per a recolzar processos d’inserció laboral 
• Nombre de serveis de mediació i intèrpret realitzats 
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CAMP 6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 

Actuació 6.6. Cursos de formació per a la incorporació a les TIC des d’una perspectiva 
de gènere 

Estat actual i antecedents: 
Aquest projecte neix d’una iniciativa de Dones en Xarxa, una associació sense ànim de lucre que es va 
crear l’any 2006 amb l’objectiu de constituir-se com un punt de trobada virtual i espai de reflexió i 
d’iniciatives de les dones progressistes de Catalunya a Internet. Més enllà de ser una xarxa d’opinions i 
notícies al voltant dels drets de les dones, comencen a impulsar accions d’intervenció social directa amb 
les dones. 
Diversos ajuntaments de la província de Barcelona formen part del projecte “Dones en Xarxa, dones 
ciutadanes”. Castelldefels és un dels ajuntaments pioners a incorporar-se al projecte i ho va fer l’any 
2007. 
L’actuació que es proposa pretén incorporar les dones del barri de Vista Alegre a aquesta iniciativa, ja que 
fins ara la seva presència ha estat molt baixa. 

Descripció de l’actuació: 
L’objectiu essencial de l’actuació és fomentar l’ús d’Internet com a eina de comunicació, de relació i de 
participació de les dones en l’exercici de la ciutadania per a superar l’exclusió digital per raó de gènere. 
Per aconseguir-ho s’impartiran tallers per aprendre a navegar, fer servir el correu electrònic i participar de 
forma activa a Internet. També es duran a terme xerrades de sensibilització sobre la importància que les 
dones siguin a la xarxa no només com a consumidores d’informació, sinó també com creadores de 
continguts. 
Amb aquesta actuació es pretén doncs organitzar cursos i donar formació telemàtica i d’Internet en els 
espais del Cibercast, al Centre Municipal de Vista Alegre, a les dones del barri a partir del projecte “Dones 
en Xarxa, dones ciutadanes”. Es preveu realitzar: 

- Formació en les eines informàtiques d’Internet: correu electrònic, navegació per Internet, 
aprenentatge de les eines web 2.0, creació de blocs: blogger, youtube, fiirck, picnik, etc. 

- Difusió del projecte a través del butlletí, la ràdio i el web de l’Àrea de Polítiques d’Igualtat 
- Gestió de les inscripcions als tallers 
- Coordinació dels tallers “Dona connecta’t” per a aquelles dones no connectades, adreçat 

principalment a dones amb edats inferiors a 50 anys  
- Realització de tallers web 2.0: “Dona digues la teva” adreçat a dones amb experiència a Internet i 

amb l’ús de l’ordinador 
- Constitució d’un grup de dones que formin part de “Dones de Castelldefels en Xarxa” per a 

dinamitzar la web i redactar notícies. 
- Creació de grups mixtes en la formació dels tallers web 2.0 adreçats a gent jove, amb l’objectiu 

d’emfatitzar que la lluita per la igualtat de gènere no és només una qüestió de noies. 

Objectius: 
• Estendre la societat de la informació. 
• Incorporar més ciutadanes del barri de Vista Alegre a la xarxa local de Castelldefels i a la societat de la 

informació i les xarxes de dones. 
• Fomentar de forma activa l’accés i l’ús quotidià de les dones a les TIC i Internet per a superar l’exclusió 

digital per raó de gènere. 
• Promoure continguts a Internet lliures d’estereotips de gènere, de llenguatge discriminatori i de 

continguts lesius o de menyspreu a les dones. 
• Incrementar la participació de les dones de manera flexible i alternativa mitjançant Internet, 

especialment de les dones que no participen en el teixit associatiu i de les joves connectades. 
• Promocionar l’ús de les TIC entre les dones defensores dels drets de les dones i dels drets civils. 

• Potenciar la creació d’un grup de dones que formin part de Dones en Xarxa del municipi per a 
dinamitzar la web i redactar notícies. 

• Fomentar la sensibilització de nois i noies en les qüestions d’igualtat de gènere a través de les noves 
tecnologies. 

Beneficiaris: 
• Dones residents al barri, especialment els col·lectius de dones joves 
• Associacions i entitats del barri de Vista Alegre 
• Conjunt de població del barri de Vista Alegre 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 2.392 € 2.416 € 2.475 € 2.517 € 9.800 €
Fons Llei de Barris 0 € 2.392 € 2.416 € 2.475 € 2.517 € 9.800 €
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 4.784 € 4.832 € 4.950 € 5.034 € 19.600 €

Calendari de desplegament: 
2011: inici de l’actuació 
2014: finalització de l’actuació 

Organisme o Àrea responsable: 
Àrea de Polítiques d’Igualtat (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Nombre de cursos realitzats de formació en eines informàtiques d’Internet  
• Nombre de dones participants en els cursos de formació 
• Realització de campanyes de sensibilització sobre l’ús d’Internet entre el col·lectiu de dones 
• Creació del grup de “Dones de Castelldefels en Xarxa” amb presència de dones del barri de Vista 

Alegre 
• Nombre de notícies publicades a la web per dones del barri de Vista Alegre 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Percentatge de la població de dones del barri de Vista Alegre formades en eines informàtiques 

d’Internet 
• Incorporació de la perspectiva de gènere en la redacció de notícies en les webs de les entitats i 

associacions del barri de Vista Alegre 
• Increment de la participació de les dones en les activitats del barri  
• Índex de satisfacció de les dones participants en la formació 
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CAMP 6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 

Actuació 6.7. Promoció del reconeixement i la valoració social del treball familiar 
domèstic 

Estat actual i antecedents: 
En el barri de Vista Alegre la població està configurada per un alt percentatge de persones immigrades, 
moltes d’elles provinents de cultures més patriarcals i masclistes en comparació amb la població 
autòctona. Es per aquest motiu que en aquest barri es fa molt més visible la divisió sexual del treball 
domèstic que en altres barris de la ciutat. Les dones, a més de participar en el mercat laboral, productiu i 
remunerat, s’ocupen del treball reproductiu en la seva pràctica totalitat. La població masculina es 
responsabilitza d’algunes tasques domèstiques, generalment esporàdiques i de forma excepcional. 

Descripció de l’actuació: 
Per tal de promocionar el reconeixement i la valoració social del treball domèstic a tots els membres de 
les famílies del barri de Vista Alegre, es proposa un seguit d’actuacions a fi de sensibilitzar principalment 
la població masculina i els joves i dotar-los dels instruments necessaris per a fomentar la 
corresponsabilitat en les tasques de la llar: 

• Realitzar activitats de formació i/o sensibilització per a tota la població de Vista Alegre sobre la 
necessitat i la importància de la corresponsabilitat de dones i homes, grans i joves, en les tasques i 
responsabilitats domèstiques, visibilitzant els beneficis que això suposa: enquestes a les famílies, 
activitats per a joves, activitats lúdiques d’intercanvi de rols per als infants, on es treballin els rols de 
gènere per avançar en l’establiment de models familiars alternatius, més equitatius i democràtics. 

• Realitzar tallers d’intercanvi de tasques i responsabilitats domèstiques entre dones i homes. 
• Desenvolupar accions específiques per a persones/famílies amb persones dependents al seu càrrec 

per tal d’implicar tots els membres en la cura dels dependents i el manteniment de la llar. 
• Incorporar missatges o imatges que promoguin la corresponsabilitat en totes les activitats 

formatives, informatives i de sensibilització que es realitzen des de l’Ajuntament.  
• Realitzar accions dirigides fonamentalment a homes i joves per a fomentar la seva incorporació al 

treball familiar-domèstic, orientades a l’adquisició i desenvolupament d’actituds, hàbits i destreses 
necessàries per a realitzar i responsabilitzar-se de tasques domèstiques. Aquestes accions poden 
dirigir-se a col·lectius específics d’homes com, per exemple, pares o futurs pares, jubilats, aturats, 
homes que participen en entitats, etc. 

• Realitzar tallers d’habilitats domèstiques i campanyes de corresponsabilitat. 

Objectius: 
• Aconseguir una major corresponsabilitat i participació dels homes i els joves en les tasques 

domèstiques. 
• Dotar la població masculina i a la població jove de les habilitats suficients per a la realització de les 

tasques domèstiques 

Beneficiaris: 
• Dones i homes residents al barri, especialment dels col·lectius de nouvinguts i de joves  
• Associacions i entitats del barri de Vista Alegre 
• Conjunt de població del barri de Vista Alegre 
 
 
 
 
 
 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 500 € 500 € 550 € 600 € 850 € 3.000 €
Fons Llei de Barris 500 € 500 € 550 € 600 € 850 € 3.000 €
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 1.000 € 1.000 € 1.100 € 1.200 € 1.700 € 6.000 €

Calendari de desplegament: 
2010: inici de l’actuació 
2014: finalització de l’actuació 

Organisme o Àrea responsable: 
Àrea de Polítiques d’Igualtat (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Nombre de tallers de promoció de la corresponsabilitat en el treball familiar domèstic i d’habilitats 

domèstiques 
• Nombre de participants en el tallers 
• Nombre de campanyes de sensibilització en favor de la promoció de la valoració social del treball 

familiar domèstic 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Percentatge d’homes del barri que han participat en les activitats  
• Percentatge de dones del barri que han participat en les activitats  
• Evolució de la participació de la població masculina en les tasques domèstiques 
• Índex de satisfacció de la població del barri envers a les actuacions realitzades 
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CAMP 6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 

Actuació 6.8. Programa “Dona, mou-te i fes salut” 

Estat actual i antecedents: 
La idea que la lluita contra el sedentarisme és una bona pràctica de salut preventiva ha anat calant en la 
nostra societat. Avui dia la majoria de ciutadans i ciutadanes han assumit que l’exercici físic és una eina 
per a mantenir un estil de vida saludable. 
L’Ajuntament de Castelldefels ja fa temps que procura donar instruments per a fer possible que totes les 
persones que estiguin interessades, independentment de la seva edat i situació, puguin practicar alguna 
activitat física o esportiva. D’aquesta manera, es vol afavorir que Castelldefels sigui una ciutat més 
esportiva i, alhora, més saludable. Tant és així que el Pla d’Actuació Municipal 2007-2011, que és la guia 
que estableix les mesures que l’Ajuntament es compromet a dur a terme per afavorir el progrés econòmic 
i social de Castelldefels, preveu diferents propostes per avançar en el foment de la prevenció en matèria 
de salut, a través del camí de l’esport. 
En aquest sentit, es van implantar unes mesures per fer-ho possible. Són millores orientades a fer més 
fàcil i còmode l’accés a les instal·lacions esportives municipals i a dotar de contingut aquests 
equipaments. El Patronat municipal d’Esports programa un bon grapat d’activitats per tal que cada 
persona pugui trobar en aquests equipaments la proposta que més li convingui.  

Descripció de l’actuació: 
El programa “Dona, mou-te i fes salut” forma part d’un conjunt d’activitats per tal de que les dones del 
barri de Vista Alegre s’incorporin a les activitats físiques i esportives, fomentant la convivència i la cohesió 
social en la participació de les dones de les diverses cultures presents al barri. Les activitats proposades 
son: 

• Realitzar accions de sensibilització dirigides a incrementar la participació de les dones en l’esport, 
trencant la segregació de gènere existent en la pràctica de determinats esports. 

• Promoure la creació d’equips mixtes en l’esport escolar. 
• Incentivar les associacions esportives per tal que incrementin el nombre de dones presents en els 

seus òrgans de decisió (mitjançant la signatura de convenis a través dels quals se subvencionin 
determinades activitats). 

• Organitzar activitats esportives dirigides especialment a les dones, a fi d’atraure-les cap a aquesta 
pràctica, no només fent-les participar en esports que ja s’ofereixen però que potser no els 
interessen tant (no es tracta d’adaptar l’esport masculí prèviament existent). 

• Creació de serveis de guarderia o cura d’infants en els horaris més demandats per part de les dones 
a fi de fomentar la pràctica de l’esport a nivell familiar. 

Objectius: 
• Incorporar les dones a la pràctica esportiva per a millorar la seva salut i benestar 
• Promoure la cohesió social a través de la pràctica de l’esport 
• Fomentar la corresponsabilitat dels homes en les tasques familiars 

Beneficiaris: 
• Dones del barri de Vista Alegre 
• Entitats i associacions esportives del barri 
• Centres de salut i assistencials  
• Conjunt de la població del barri de Vista Alegre    

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 1.000 € 987 € 997 € 1.016 € 4.000 €
Fons Llei de Barris 0 € 1.000 € 987 € 997 € 1.016 € 4.000 €
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 2.000 € 1.974 € 1.994 € 2.032 € 8.000 €

Calendari de desplegament: 
2011: inici de l’actuació 
2014: finalització de l’actuació 

Organisme o Àrea responsable: 
Àrea de Polítiques d’Igualtat (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Nombre de tallers realitzats per a promoure la pràctica esportiva de les dones 
• Nombre d’accions dutes a terme per a incentivar que les associacions esportives incrementin el nombre 

de dones presents en els seus òrgans de decisió 
• Realització de campanyes de sensibilització  

Indicadors de resultat / impacte:  
• Percentatge de dones que han participat en els tallers “Dona, mou-te i fes salut” sobre el total de la 

població femenina del barri 
• Percentatge de dones nouvingudes i dones autòctones que han participat en els tallers “Dona, mou-te i 

fes salut” 
• Nombre de tríptics distribuïts dins de la campanya per a promoure la participació de les dones en 

l’esport 
• Reducció en el nombre de consultes mèdiques per part de la població femenina 
• Memòria d’activitats  
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CAMP 6. EQUITAT DE GÈNERE EN L’ÚS DE L’ESPAI URBÀ I DELS EQUIPAMENTS 

Actuació 6.9. Transversalitat de gènere en les actuacions del Projecte d’Intervenció 
Integral 

Estat actual i antecedents: 
El barri de Vista Alegre destaca per l’elevada proporció de població masculina. Això és provocat 
especialment per la distribució entre gèneres de la població nouvinguda de nacionalitat estrangera, 
sobretot entre el col·lectiu més nombrós al barri (els marroquins).  
Una altra de les principals característiques diferencials de Vista Alegre amb relació al conjunt del municipi 
de Castelldefels és el baix nivell d’instrucció dels seus habitants. De les dades disponibles es deriva que el 
més baix nivell educatiu té una incidència molt més elevada entre la població femenina. 
La proporció de població inactiva de Vista Alegre supera en 7 punts percentuals el percentatge que 
correspon al conjunt del municipi. La principal causa de l’elevada inactivitat laboral entre la població 
femenina de Vista Alegre és l’elevada incidència del col·lectiu conformat per dones que es dediquen a les 
feines de la llar sense tenir una ocupació laboral remunerada. 
El conjunt d’aquests factors, entre d’altres, situen a les dones en una situació de desavantatge front a 
l’equitat de gènere a l’entorn de la vida social, cultural, econòmica i familiar del barri de Vista Alegre. És 
per aquest motiu que es proposa aquesta actuació, a fi d’incentivar una participació més activa de les 
dones del barri en el Projecte d’Intervenció Integral, donant una visió de gènere en totes les actuacions 
proposades. 

Descripció de l’actuació: 
Mitjançant aquesta actuació es pretén revisar la suposada neutralitat de gènere de les actuacions del 
Projecte d’Intervenció Integral en relació amb la seva planificació, disseny, execució i avaluació, a partir 
de l’aportació de criteris de gènere que facilitin l’ús dels serveis i dels espais en relació amb el temps de la 
vida quotidiana, mitjançant la participació activa d’experts i dones del barri en tots els òrgans de direcció, 
coordinació i participació. 
Així mateix, l’actuació té l’objectiu d’aportar criteris de gènere en la globalitat del Projecte que facilitin una 
major qualitat de vida, tant per als homes com per a les dones, en relació amb les tasques de la vida 
quotidiana i, de manera especial, en les actuacions que contempla el Projecte en els àmbits següents: 
• Urbanització de carrers i creació de zones verdes 
• Millora de l’accessibilitat dels edificis 
• Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu  
• Millora de l’accessibilitat a l’espai públic 
De manera específica aquesta actuació també aportarà criteris de gènere en relació amb la seguretat, la 
potenciació de la comunicació i la mobilitat. 

Objectius: 
• Aportar la visió i el saber de les dones en la globalitat de les actuacions del Projecte d’Intervenció 

Integral, de manera específica en les actuacions que més tenen a veure amb el model d’organització i 
planificació dels espais, tenint en compte de manera especial els aspectes de seguretat i facilitació de 
la comunicació, de veïnatge i interculturalitat dels espais públics. 

Beneficiaris: 
• De manera especial, el conjunt de la població de dones del barri de Vista Alegre 
• Dones immigrades del barri 
• Tota la ciutadania en general del barri de Vista Alegre 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 

 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 1.489 € 1.504 € 1.534 € 1.572,79 € 6.099,79 €
Fons Llei de Barris 0 € 1.489 € 1.504 € 1.534 € 1.572,79 € 6.099,79 €
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 2.978 € 3.008 € 3.068 € 3.145,58 € 12.199,58 €

Calendari de desplegament: 
2011: inici de l’actuació 
2014: finalització de l’actuació 

Organisme o Àrea responsable: 
Àrea de Polítiques d’Igualtat (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Visibilitat en cada una de les actuacions dels criteris de gènere que s’hagin definit 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Nombre d’actuacions del Projecte implementades amb criteris de gènere en relació amb els camps i 

àmbits definits 
• Disminució de la inseguretat i les denúncies en relació amb els espais públics 
• Potenciació del diàleg i la intercomunicació veïnal 
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CAMP 7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILLORA 
SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 

Actuació 7.1. Ampliació del Centre de Mediació i Convivència Ciutadana 

Situació Actual i antecedents: 
A començaments de l’any 2009 l’Ajuntament de Castelldefels ha posat en marxa el Centre de Mediació 
i Convivència Ciutadana. Aquest Centre està situat al barri de Vista Alegre. 
El Centre de Mediació i Convivència Ciutadana és un servei municipal gratuït que dóna la possibilitat a 
la ciutadania de ser part activa en la resolució dels seus conflictes mitjançant la mediació dirigida i
assessorada per professionals en la matèria. S’ofereix un espai confidencial on les persones 
implicades, a través del diàleg i amb l’ajuda d’una tercera persona imparcial i neutral que realitza la 
mediació, puguin trobar un acord vàlid i beneficiós per a totes les parts implicades.  
El servei de mediació i convivència ciutadana també proporciona formació als agents derivadors dels 
diferents departaments municipals i facilita la mediació com a mètode de resolució en conflictes que 
poden sorgir en molts diversos àmbits: familiars, veïnals, comunitaris, educatius, etc. 

Descripció de l’actuació: 
El Centre de Mediació i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Castelldefels (CMCC) està ubicat al 
Centre Municipal Vista Alegre, al carrer de la Giralda núm. 6. El Centre funciona dos dies a la setmana, 
en horari ininterromput des de les 10 h fins les 19 h i el seu equip està format actualment per dues 
persones mediadores professionals i un director del Centre, també mediador professional. A més, 
compta amb el suport d’una supervisora externa al servei. 
La mediació es un procediment que es centra en el futur, no en el passat ni en la recerca de 
culpables. L’objectiu és la invitació a que les persones en situació de conflicte puguin trobar una 
fórmula de convivència realista i adequada per a les parts en conflicte. Al mateix temps, facilita a les 
parts un marc protegit, confidencial i  no adversarial. El model implantat es caracteritza pels següents 
aspectes: 
 

- És un dels mètodes de resolució de disputes més ràpid 
- És confidencial 
- És gratuït per a la ciutadania de Castelldefels 
- No estableix cap precedent 
- La persona te la certesa que serà escoltada 
- Es pot consolidar el vincle entre les persones involucrades 
- Es preserva la dignitat i el prestigi de les persones 
- S’utilitzen diverses tècniques i procediments per a crear una solució a mida 
- Les parts controlen la solució 
- La preparació del procediment es caracteritza per la seva velocitat 
- És possible aclarir malentesos 
- És possible obtenir una solució satisfactòria per a tots 
- Si les parts no arriben a acords tenen llibertat per a abandonar el procés en qualsevol moment 

 
Un requisit essencial en la mediació és la confidencialitat. Tot el procés de mediació és confidencial, la 
qual cosa implica que tota la informació lliurada en forma verbal i escrita és secreta i no pot ser 
divulgada a tercers, excepte quan es tracti de fets constitutius d’un delicte. Fora d’això, la persona
mediadora sempre quedarà protegida pel secret professional.  
Les sessions de mediació són privades. Per tant, no hi pot participar cap persona que no siguin les 
parts, els seus representants, si n’hi ha, i la persona que facilita la mediació, si no és amb el 

consentiment exprés de tot ells. Una excepció a això, sempre que hi hagi el consentiment de les parts, 
és l’assistència d’estudiants en pràctiques, amb l’objectiu de conèixer de manera directa la mediació 
formal. Aquests estudiants estaran obligats a l’acompliment de tots els aspectes de la confidencialitat 
del procés de mediació.   
Abans d’iniciar el procés formal de mediació els participants han de signar un conveni de 
confidencialitat o “Acord per a mediar”. El contingut bàsic d’aquest conveni es concreta de la manera 
següent:  
 
a) El/la mediador/a i, si n’hi ha, els estudiants en pràctiques, els representants de les parts i els 

experts assessors han de respectar el caràcter confidencial de les sessions i, excepte que el/la 
mediador/a i les parts arribin a un acord en sentit contrari, no es podrà divulgar a cap instància 
aliena informació relativa sobre aquesta mediació o obtinguda durant el seu desenvolupament. En 
aquest sentit, s’apel·la a la bona voluntat i a la discreció de les parts, qualitats recomanables per a 
l’èxit del procés mediador.    

b) No es podrà enregistrar per cap mitjà cap de les sessions que les parts desenvolupin amb el/la 
mediador/a.  

c) Excepte que les parts acordin el contrari, cada part retornarà a l’altra escrits, material o documents 
que s’hagin intercanviat, sense que se’n puguin quedar cap còpia.  

d) Tot el material escrit durant el desenvolupament de les sessions de mediació (apunts, esquemes, 
notes) seran destruïts al final de la mediació.  

 
Tot material escrit referit al procés de mediació en mans del/la mediador/a serà eliminat o lliurat a la 
part a la qual pertanyi un cop acabada la mediació, excepte que totes les parts o aquella a qui pertany 
decideixin una altra cosa.  
El Centre de Mediació i Convivència Ciutadana només manté la informació mínima necessària, d’acord 
a la legislació en matèria de protecció de dades, per a la gestió del servei, referida a la identificació de 
les parts, l’acord per a mitjançar i, si n’hi ha, l’acord de mediació. La resta es destrueix, excepte l’acord 
contrari de les parts i el/la mediador/a.   
El CMCC, igualment, es reserva la facultat d’utilitzar les dades d’una mediació només per a finalitats 
estadístiques i d’estudi, tot mantenint en complet l’anonimat de les parts i el conflicte.    
 
El protocol d’actuació és el següent:  
 
Sol·licitud de mediació: Les parts hi poden accedir de manera conjunta o per separat, o bé a proposta 
d’una d’elles, havent complimentat degudament el full de sol·licitud i/o derivació. Per accedir-hi cal ser 
ciutadà/na o veí/na de Castelldefels (com a mínim una de les parts implicades), ja que és un servei 
d’àmbit municipal i gratuït.  
 
Forma d’accés: Qualsevol agent de la xarxa comunitària pot esdevenir el canal de derivació. Només cal 
omplir degudament una sol·licitud de la qual disposaran tots i cadascun dels serveis, professionals i 
agents que puguin ser susceptibles de derivar o proposar el Centre de mediació i convivència 
ciutadana. Per tant, per a proposar una mediació, caldrà dirigir-se als llocs designats i prèviament 
establerts per l’equip de mediadors i l’Ajuntament, on hi haurà les sol·licituds que s’hauran de 
presentar degudament complimentades i signades com a senyal de ple acord i conformitat del que s’hi 
subscriu i les peticions del servei s’hauran de registrar a l’oficina d’atenció ciutadana de l’Ajuntament. 
 
Procés d’iniciació: Un cop el Centre ha rebut la sol·licitud, la mediació s’inicia amb una sessió conjunta 
entre les parts implicades, on la persona mediadora explica quin serà el procediment, en què 
consisteix la mediació i quines són les regles de joc.  
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Un cop finalitzada la mediació, la persona mediadora podrà realitzar el seguiment del compliment dels 
acords presos i compromisos adoptats en la mediació. En cas que no es compleixin aquests acords 
podrà citar les persones interessades o implicades per tal de revisar-ho conjuntament. El fet de no 
complir amb els compromisos pot ser motiu de resolució del contracte. 
 
Les tipologies de conflictes que s’atenen al Centre de Mediació i Convivència Ciutadana són les 
següents: 
 

- Conflictes Veïnals (sorolls, ús dels elements comuns de la comunitat per part d'una persona 
propietària, malentesos entre veïns i veïnes, tinença no responsable d'animals domèstics, 
instal·lacions, humitats, etc.) 

- Conflictes Comunitaris (problemes que involucrin a tota l’escala d’un edifici) 
- Conflictes de família (divorcis, herències, relacions entre pares i fills, etc.) 
- Conflictes amb els joves 

 
Etapes d’implementació 
Es preveu continuar i aprofundir la tasca que des de la posada en marxa del servei l'any 2009 s'ha 
vingut desenvolupament i que es concreta amb les següents actuacions en els propers anys: 
 
a) Difusió intramunicipal 
Existeix la voluntat d'aprofundir en el contacte amb les diverses àrees municipals i agents concrets per 
tal de donar a conèixer el servei, fomentant el coneixement multisectorial i transversal.  
La Gestió Alternativa de Conflictes és una eina de resolució de disputes, força innovadora. És per això 
que es creu imprescindible sensibilitzar en aquestes eines als personal municipal que més en contacte
està amb la ciutadania, per diferents motius. En primer lloc, perquè són eines força útils a nivell 
particular. En segon lloc, perquè el ciutadà mig no coneix en què consisteix i necessita ser informat 
pels professionals que gestionen el Centre. En tercer lloc, perquè és el primer contacte que el ciutadà 
té amb la mediació i convé que les persones que derivin sàpiguen exactament de què parlen i puguin 
fer una tria inicial respecte quins casos són susceptibles de ser derivats i quins no.  
El Centre de Mediació és un servei transversal que col·labora amb altres serveis municipals i és per 
tant imprescindible, per a garantir una bona coordinació i coneixement mutu, establir criteris 
d’actuació i coordinació, tot escoltant les necessitats i oportunitats derivades de la pràctica diària de la 
derivació. 
D’altra banda, una bona difusió del servei en el si de l'organització comportarà a llarg termini una 
bona difusió externa cap a la ciutadania, que es podrà de forma directa, fent la derivació, o bé 
indirecta, donant informació del Centre i dels serveis que presta. 
Els principals agents derivadors dins l'organització municipal són les àrees següents: Policia local, 
Serveis Socials, Urbanisme i Oficina d’Atenció Ciutadana. 
Tenint en compte la nova Llei de Mediació a l’àmbit del Dret Privat a Catalunya i les seves 
implicacions, és necessari que el personal de les principals àrees que poden efectuar les derivacions
tingui uns coneixements bàsics sobre la mediació, el funcionament del Centre, el protocol de derivació 
i la informació que es donarà a la persona que sol·liciti la mediació. 
 
b) Dinamització externa 
Com a activitats de dinamització externa i difusió del Centre de Mediació i Convivència Ciutadana a 
realitzar en el període 2010-2014 es relacionen les següents: 
- Realització de xerrades i altres activitats de divulgació encaminades a donar a conèixer el Servei de 

Mediació i apropar la gestió alternativa de conflictes i la mediació a la ciutadania i als diferents 
agents socials del municipi. 

- Elaboració del contingut bàsic de tallers amb infants i de les xerrades amb les entitats. 
- Elaboració d’un document amb un contingut bàsic, global i pràctic en habilitats comunicatives, 

resolució alternativa de conflictes i mediació, orientat en funció de les característiques i necessitats 
dels assistents als tallers i xerrades que es realitzin. 
 

Els objectius específics d’aquestes activitats són els següents: 
- Difondre el Centre: donar a conèixer el servei creat per l’Ajuntament així com la resolució 

alternativa de conflictes i la mediació 
- Sensibilitzar i fomentar la cultura de la pau i la comunicació entre persones, grups i institucions, a 

través d’una participació democràtica i responsable. 
- Implicar a tots els agents socials receptors de conflictes i a tota la ciutadania en general. 
- Diagnòstic dels conflictes que poden sorgir: És important conèixer els conflictes que la ciutadania 

percep com a més freqüents i el mètode que utilitzen per afrontar-los. 
 
Aquestes activitats aniran dirigides principalment, a tres sectors o àmbits de la comunitat: 
- Àmbit educatiu 
- Associacions i entitats 
- Ciutadania 
 
c) Divulgació del Centre 
Per tal de continuar amb la tasca de donar a conèixer el Centre, serà necessària la realització de 
diferents tasques divulgatives: 
- Difusió del Centre i de les seves funcions als mitjans de comunicació municipals i locals com ara la 

ràdio municipal, el web municipal i la revista municipal El Castell. 
- Disseny de fulletons informatius dels serveis que presta el Centre de Mediació i Convivència  
- Reunions amb els membres de la premsa local 
 
d) Programa de difusió de la mediació i la cultura del diàleg als centres educatius 
A partir del segon semestre de l'any 2010 existeix la voluntat de fer tallers de difusió de la mediació a 
l’àmbit escolar dins d’un programa de prevenció de l’escalada del conflicte. 
 
e) Avaluació 
El Centre de Mediació i Convivència Ciutadana realitza de manera habitual diferents accions 
d'avaluació de la seva tasca, així com dels serveis que es presten, a través de diferents tècniques i 
dels indicadors següents:  
- Enquesta anònima a les persones usuàries del servei de mediació i convivència que es deixarà a la 

mateixa oficina i es posarà a l’abast una bústia on dipositar-la. Anirà en sobre tancat i sense nom. 
També es podrà deixar en qualsevol servei/entitat del municipi que sigui agent derivador.  

- Nombre de sol·licituds del servei.  
- Nombre de mediacions executades, tot diferenciant aquelles en les que s’ha arribat a acord i 

aquelles en les que l'acord no ha estat possible, fent un especial seguiment del grau de compliment 
dels acords presos.  

- Coordinacions i reunions periòdiques de seguiment amb l'àrea responsable del servei i de la seva 
coordinació (Regidoria de Participació Ciutadana de l'Ajuntament), per a fer la presentació de 
l’avaluació de la tasca del Centre, tot fent les reformulacions oportunes, si s'escauen. 

- Coordinacions de seguiment mensuals amb el personal tècnic designat per part de l’Ajuntament per 
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tal d’establir i pactar directrius de funcionament. 
- Memòria Tècnica dels professionals mediadors, amb periodicitat trimestral i anual. 
- Memòria econòmica del Centre. 
- Altres formes d’avaluació que es considerin per part de l’equip de mediació o de l'Ajuntament. 
 
Pla d’actuació i formació del Centre de Mediació i Convivència Ciutadana 
El pla d’actuació per a l’any 2010 preveu aprofundir en els objectius generals del Centre de Mediació i 
Convivència Ciutadana, donant continuïtat als projectes i les actuacions iniciades a l'any 2009.  
- Difondre el Centre de Mediació i Convivència, així com les tècniques de resolució cooperativa de 

conflictes i el foment d’una millora en la comunicació entre les persones, els grups, les 
organitzacions i les institucions, dins del marc de la cultura de la pau i la participació democràtica i 
responsable. 

- Integrar el Centre de Mediació tant al barri de Vista Alegre com a la resta de Castelldefels, 
treballant en xarxa amb els diferents departaments i institucions municipals per establir un circuit 
de derivacions i poder fer accions conjuntes.     

- Resoldre els conflictes explicitats pels ciutadans/es que s’adrecen al Centre, els derivats d’altres 
estàncies municipals, etc. mitjançat la mediació i d’altres tècniques de resolució de conflictes. 

- Prevenir l’escalada del conflicte en situacions dificultoses ja existents, així com de futures. 
- Formar i donar eines als agents derivadors i la ciutadania en general per a la resolució no 

adversarial de disputes. 
 
Així, a banda de donar suport a la gestió dels conflictes que presentin els ciutadans/es al Centre, es 
preveu continuar reforçant els vincles amb les persones dels diversos departaments i institucions 
municipals ja informades i/o formades i contactar amb noves entitats del municipi.  
A continuació s’esmenten les actuacions més rellevants que es faran durant l’any 2010 amb els 
principals agents del municipi. No obstant, també s’inclouen actuacions i reunions puntuals amb 
d’altres entitats i agents socials. 
 
1. Associacions de veïns. Les actuacions tindran els següents objectius: 

- Establir contacte i vincles amb el teixit associatiu del barri, especialment les entitats veïnals. 
- Conèixer el seu funcionament i estructura (quines activitats fan, quants socis són, etc.). 
- Presentar la mediació i els serveis que presta el Centre de Mediació i Convivència. 
- Conèixer la problemàtica concreta amb la que es troben. 
- Reforçar el teixit associatiu del barri, fent difusió dels avantatges de l’associacionisme i de la 

participació activa mitjançant la mediació.  
Es duran a terme les següents activitats: 
a) Accions de divulgació  

- Xerrades informatives de presentació del servei i la mediació 
- Formació en tècniques i habilitats mediadores per a presidents i representants de les 

associacions 
- Disseny de possibles activitats conjuntes amb les associacions 

b) Intervenció en casos 
- Facilitar la gestió dels conflictes en el si de l'associació i en la seva relació amb altres entitats 
- Crear un protocol conjunt d’actuació i col·laboració conjunta de l'associació amb el Centre 

 
2. Mossos d’Esquadra. Les actuacions tindran els següents objectius: 

- Establir contacte amb els responsables de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra a Castelldefels. 
- Presentar la mediació i els serveis que es presten des del Centre de Mediació. 

- Establir un protocol derivació de casos 
Es duran a terme les següents activitats: 
a) Accions de divulgació  

- Xerrades informatives de presentació del servei i la mediació 
- Formació en tècniques i habilitats mediadores per a policies 
- Formació i coordinació en la derivació de casos 
- Xerrades conjuntes amb altres agents del municipi, per exemple xerrades informatives sobre 

mediació i seguretat amb associacions de veïns, escoles, etc. 
 
3. Jutjats de Gavà - Jutjat de Pau de Castelldefels. Les actuacions tindran els següents objectius: 

- Establir contacte amb els jutjats de Gavà i amb el Jutjat de Pau de Castelldefels. 
- Conèixer el seu funcionament i estructura (quins tipus de casos atenen, civil-penal, etc.). 
- Presentar la mediació i els serveis que es presten des del Centre de Mediació. 
- Establir un protocol de derivació de casos. 
Es duran a terme les següents activitats: 

- Presentar el servei i coordinar la derivació de casos 
 
4. Centres Educatius. Les actuacions tindran els següents objectius: 

- Establir contacte i vincles amb la comunitat educativa 
- Conèixer el seu funcionament i estructura 
- Presentar la mediació i els serveis que es presten des del Centre de Mediació 
- Conèixer la problemàtica concreta amb la que es troben 
- Fomentar la cultura de la pau i la convivència 
Es duran a terme les següents activitats: 
a) Accions de divulgació  

- Xerrades informatives sobre el servei i la mediació 
- Formació en tècniques i habilitats mediadores (sota demanda) 
- Xerrada sobre la cultura de la pau i la convivència (sota petició) 
- Xerrada sobre la mediació i el rol del mediador (sota petició) 
- Facilitar la gestió dels conflictes de manera directa/indirecta 

 
5. Policia Local. Les actuacions tindran els següents objectius: 

- Reforçar els vincles per a millorar els processos de derivació i de devolució d’informació 
- Recolzar la Policia Local en el seu rol fonamental d’agents de la convivència (especialment als 

agents de proximitat) 
Es duran a terme les següents activitats: 

- Mantenir un contacte continu amb el personal del grup d’atenció telefònica per a conèixer la 
tipologia de casos que es troben, com fan la derivació i si tenen dificultats . 

- Reunió mensual fixa amb l'objectiu de fer una devolució dels casos derivats per la Policia 
Local i establir mecanismes de coordinació (millores, formes/vies de comunicació, formació, 
etc.). 

- Dissenyar línies formatives: 
- Informació bàsica en mediació per a nous agents 
- Formació sobre la nova llei de Mediació en l'àmbit del Dret Privat 
- Formació en tècniques i habilitats mediadores per a policies 

 
5. Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). Les actuacions tindran els següents objectius: 

- Reforçar els vincles per a millorar els processos de derivació  
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- Detectar necessitats formatives en resolució de conflictes 
Es duran a terme les següents activitats: 

- Mantenir un contacte continu amb el personal de l'Oficina d’Atenció Ciutadana per conèixer la 
tipologia de casos que es troben, com fan la derivació i si tenen dificultats 

- Reunió de coordinació amb la responsable del servei segons les necessitats dels professionals
- Dissenyar línies formatives segons demanda 

 
6. Serveis Socials. Les actuacions tindran els següents objectius: 

- Reforçar els vincles per a millorar els processos de derivació i de devolució d’informació sobre 
l’estat dels casos 

- Detectar necessitats formatives en resolució de conflictes. 
Es duran a terme les següents activitats: 

- Mantenir un contacte continu amb els professionals de serveis socials per conèixer la tipologia 
de casos que es troben, com fan la derivació i si tenen dificultats 

- Dissenyar línies formatives segons demanda 
 
Tasques específiques al Pla de Barris de Vista Alegre i de suport a l’Oficina de Gestió del 
Projecte 
L'Oficina de Gestió del Projecte d’Intervenció Integral al barri de Vista Alegre ofereix mediació, és a 
dir, la intervenció d'un tercer en els conflictes entre persones del barri per temes de convivència dins 
les comunitats (per exemple, problemes de sorolls, de manteniment dels elements comuns de la 
comunitat) i per qüestions que pugin sorgir en l'ús dels espais públics. L'objectiu és facilitar la 
comunicació i l'enteniment entre les parts implicades en el conflicte i que elles mateixes trobin la millor 
solució als seus conflictes. 
A més, aquest servei serveix per a dinamitzar els processos comunitaris que es desenvolupin, ja que 
facilita la presa de decisions en les reunions de propietaris i propietàries, ajuda a planificar les 
mateixes, acompanya als presidents i presidentes d'escales en les tasques que tenen que portar a 
terme i ofereix assessorament i formació en aquestes tasques. 
També s'ofereixen estratègies per la gestió positiva dels conflictes, a través de la formació en 
habilitats de resolució de conflictes, comunicació i control de les emocions, per a què els veïns i veïnes 
del barri obtinguin les eines necessàries per poder millorar la seva comunicació. 
La mediació promou actituds per a superar els prejudicis que tenim davant el què és diferent, facilita 
la trobada en la diversitat i, per tant, el creixement de les persones, base fonamental per a obtenir 
una verdadera convivència. 
Com activitats concretes que el Centre de Mediació desenvoluparà en el desplegament del Projecte 
d'Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre es consideren les següents: 
 
1. Acostament a les comunitats afectades. Fer una tasca de rellevament de dades, diagnosi de 

necessitats, fortaleses i debilitats. A traves d’una sèrie de reunions amb presidents d’escales i/o 
veïns es podrà indagar sobre les situacions de convivències de les mateixes. 

2. Formació. Crear un curs per a presidents d’escales i d’altres interessats sobre la gestió de 
comunitats, la llei de propietat horitzontal, la llei de barris, etc. 

3.  Mediació i gestió de conflictes dins de les comunitats conjuntament amb els mediadors municipals 
4. Facilitació d’un procés de canvi. Per aquelles comunitats que vulguin adherir-se a un procés de 

canvi en temes d'instal·lació d’ascensors, antenes i rehabilitació d’elements comuns dins els edificis.
 
Recursos Humans 
Per poder desenvolupar la tasca planificada al barri de Vista Alegre en relació a les actuacions que es 

duran a terme en el marc del Projecte d’Intervenció Integral i de suport a l’Oficina de Gestió del 
Projecte, s'ha dissenyat el següent esquema: 
 
- Juliol – desembre 2010 : un/a mediador/a amb 18 hores setmanals d'atenció al públic (dos dies), 

més un/a mediador/a – dinamitzador/a del barri amb 27 hores setmanals d'atenció al públic, 
donant tres dies de suport a l'Oficina de Gestió del Projecte. 

- 2011 al 2013: dos mediadors/es a 27 hores setmanals cadascú (tres dies d'atenció i suport a 
l'Oficina de Gestió del Projecte) i un/a mediador/a a 18 hores d'atenció al públic realitzant suport a 
l'Oficina de Gestió del Projecte específicament. 

- 2014: un/a mediador/a amb 18 hores setmanals d'atenció al públic (dos dies), més un/a 
mediador/a – dinamitzador/a del barri amb 27 hores setmanals d'atenció al públic , donant tres dies 
de suport a l'Oficina de Gestió del Projecte. 

 
A més a més durant tot el Pla hi haurà un coordinador de l’equip de mediació i una supervisió externa 
un cop al més a càrrec d’un altre professional. 
 
Objectius: 
• Difondre i donar a conèixer a la ciutadania de Vista Alegre el nou servei creat per l’Ajuntament, així 

com la resolució alternativa de conflictes i la mediació. 
• Sensibilitzar i fomentar la cultura de la pau i la comunicació entre persones, grups i entitats del 

barri, a través d’una participació democràtica i responsable. 
• Implicar tots els agents socials receptors de conflictes i la ciutadania de Vista Alegre en general. 
• Diagnosticar els conflictes del barri: conèixer els conflictes que la ciutadania percep com a més 

freqüents i els mètodes que es poden utilitzar per afrontar-los. 
• Donar suport a l’Oficina de Gestió del Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre per 

al correcte desplegament de les actuacions previstes. 

Beneficiaris: 
• La ciutadania del barri en general, especialment, els col·lectius de la infància i l’adolescència, la 

població nouvinguda i les famílies 
• Les comunitats de veïns de Vista Alegre 
• Entitats i associacions del barri 
• Centres educatius als quals accedeix la població del barri 
• Administracions públiques   
• Presidents/es de comunitats de veïns o en procés de constitució de la propietat horitzontal 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 9.967 € 31.830 € 32.150 € 32.791 € 33.612 € 140.350 €
Fons Llei de Barris 9.967 € 31.830 € 32.150 € 32.791 € 33.612 € 140.350 €
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 19.937 € 63.660 € 64.300 € 65.582 € 67.224 € 280.700 €

Calendari de desplegament: 
2010: inici de l’actuació 
2014: finalització de l’actuació 

Organisme o Àrea responsable: 
• Regidoria de Participació Ciutadana (Ajuntament de Castelldefels) 
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Indicadors de realització:  
El projecte serà avaluat mitjançant diferents tècniques i a través dels indicadors següents:  
• Enquesta anònima a les persones usuàries del servei de mediació i convivència ciutadana que es 

deixarà a la mateixa oficina i es posarà a l’abast una bústia on dipositar-la. Anirà en sobre tancat i 
sense nom. També es podrà deixar en qualsevol servei/entitat del municipi que sigui agent 
derivador.  

• Nombre de sol·licituds del servei.  
• Nombre de mediacions executades (diferenciant les que s’ha arribat a acord i les que no) i 

seguiment del grau de compliment dels acords presos.  
• Coordinacions i reunions periòdiques de seguiment entre el responsable del servei i el director de 

l’Oficina de Gestió del Projecte d’Intervenció Integral al barri de Vista Alegre 
• Coordinacions i reunions periòdiques de seguiment entre el responsable del servei i l’Ajuntament 

(polític i tècnic municipal designat) per fer la presentació de l’avaluació i del projecte 
d’implementació amb les reformulacions oportunes, si calen 

• Coordinacions de seguiment mensuals amb el personal tècnic designat per part de l’Ajuntament per 
tal d’establir i pactar directrius de funcionament  

• Memòria Tècnica dels professionals, amb periodicitat anual o trimestral segons s’acordi.  
• Memòria econòmica 
• Contractació de personal especialitzat en la resolució de conflictes 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Nombre de consultes realitzades 
• Nombre de xerrades realitzades 
• Nombre d’acotacions de formació 
• Nombre de mediacions veïnals realitzades 
• Nombre de mediacions multiparts realitzades 
• Utilització del servei per part de la ciutadania i grau de satisfacció 
• Utilització del servei per part dels agents derivadors interns a l’Ajuntament 
• Portes d’entrada dels casos. Registre dels casos i modalitat de la derivació dels serveis municipals. 
• Nombre de persones que facin servir el Centre de Mediació. 
• Col·laboració de l’equip de mediació amb altres departaments de l’ajuntament. 
• Quantitat i valoració de xerrades formatives a diversos ens del municipi. 
• Participació en jornades científiques 
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CAMP 7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILLORA 
SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 

Actuació 7.2. Pla de Participació Ciutadana 

Estat actual i antecedents: 
Castelldefels es defineix com una ciutat viva i participativa. El foment de la participació ciutadana es 
configura com un dels eixos principals del pla d’acció municipal i s’entén, no com una finalitat en sí 
mateixa, sinó com una eina o mitjà a través del qual millorar les polítiques municipals. 
En aquest sentit, l’Ajuntament de Castelldefels es va dotar el febrer del 2003 d’un Reglament de 
Participació Ciutadana on es recullen no només els drets de participació de la ciutadania de 
Castelldefels, sinó també les normes d’obligat compliment per part de l’organització municipal.
L’Ajuntament promou una concepció de ciutadania en la qual els ciutadans estiguin implicats en el bon 
funcionament de la ciutat i es facin copartícips de la vida de la ciutat. 
Existeix, per tant, un compromís molt arrelat per part de l’Ajuntament de dur a terme polítiques 
participatives i de fomentar formes de gestió pública compartides amb les entitats de la ciutat per a la 
prestació de diferents serveis (socials, esportius o culturals). 
L’Ajuntament, doncs, assumeix i fa seu el foment de la participació ciutadana i l’associacionisme com a 
concepte i objectiu que impliqui totes les àrees municipals i la seva política municipal. Amb la 
participació complementa la democràcia representativa amb la democràcia participativa per fer, entre 
tots els agents socials, una ciutat més participativa. 
Al municipi existeixen des de fa gairebé 15 anys consells de caràcter sectorial, on les diverses 
regidories contrasten, debaten i implementen les seves polítiques i activitats amb les entitats del seu 
sector per tal de generar complicitats i consensos.  
A més, des de l’aprovació del Reglament de Participació Ciutadana, es van posar en marxa els consells 
territorials. Aquests són uns òrgans estables de participació que tenen per objectiu promoure i 
canalitzar la reflexió conjunta de les entitats i la ciutadania entorn dels diferents temes que afecten la 
vida quotidiana del seu barri o territori, fent així possible una major corresponsabilització dels 
ciutadans i ciutadanes en els afers públics del municipi. Aquests consells territorials estan formats per 
representants de les entitats dels barris que agrupa cada consell, per ciutadania individual (majors de 
16 anys) escollida de manera aleatòria a partir del padró municipal i per regidors i regidores dels 
diferents grups municipals amb representació al Consistori. 
Les funcions d’aquests òrgans territorials són fonamentalment les de recollir les valoracions o 
propostes dels veïns respecte les actuacions municipals que es desenvolupen en el seu territori, així 
com estudiar les seves peticions i ser informats respecte les ordenances fiscals i els pressupostos 
municipals, així com en relació a totes aquelles actuacions urbanístiques i de planejament que es 
duguin a terme al barri. 
Un d’aquests consells és el consell territorial que agrupa el barri de Vista Alegre amb els barris més 
propers (El Castell-Poble vell, Centre, Muntanyeta, Can Roca i Els Canyars). Aquest consell porta ja 
gairebé 6 anys de funcionament i de pràctica participativa. 
Actualment, a iniciativa de l’Ajuntament i de les entitats de la ciutat, s’està duent a terme el procés 
d’actualització i millora del Reglament de participació ciutadana a través d’un procés participatiu que 
es treballa de manera paral·lela des de tres nivells diferenciats però correlacionats: polític, tècnic i 
ciutadà associat i no associat. 
És d’esmentar també el fort arrelament que l’associacionisme té al barri de Vista Alegre, destacant per 
la seva història, trajectòria i antiguitat l’Associació de Veïns i Propietaris de Vista Alegre, creada l’any 
1968 i que impregna de dinamisme el barri amb les seves activitats i els serveis que presta al veïnat.  

A nivell associatiu, el barri de Vista Alegre compta amb un divers i actiu teixit associatiu, que abasta 
tots els nivells i sectors. A títol d’exemple són d’esmentar la Unió Esportiva Vista Alegre o l’Asociación 
de Rumanos y Rumanas de Castelldefels, ambdues entitats del barri. 
Sobre aquesta base existent de compromís municipal envers la participació i la implicació de la 
ciutadania en el disseny i implementació de les polítiques, es vol dur a terme un procés participatiu 
per al desenvolupament del Projecte d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre. 

Descripció de l’actuació: 
L'objectiu del Pla de Participació Ciutadana és el de promoure els canals i espais de consulta i 
participació adequats per tal de facilitar i promoure  la implicació en el Projecte d’Intervenció Integral 
en el barri de Vista Alegre a la ciutadania del barri, tant associada com no associada, així com altres 
agents socials, com ara els comerciants. Igualment, el Pla de Participació ha de permetre que 
aquestes persones tinguin la informació necessària per a poder avaluar les actuacions i activitats 
previstes.  
Amb el Pla de Participació es pretén millorar la cohesió social del barri, tot fomentant la dinamització 
sociocultural i treballant en diversos àmbits per evitar l'exclusió social de determinades persones o 
col·lectius del barri. La participació s’entén doncs com un element integrador i de compromís 
comunitari, potenciant el teixit associatiu i la ciutadania individual i aprofitant els sentiments d'il·lusió 
col·lectiva que aquests projectes generen. 
El Pla de Participació esdevé, doncs, l'instrument a través del qual es definiran els diferents processos 
de participació que guiaran el Projecte d'Intervenció Integral del barri de Vista Alegre, tot establint els 
mecanismes i les actuacions que possibilitaran la participació dels diferents agents amb coherència i 
integralitat, per tal que s'impliquin des del primer moment en el Projecte, fomentant i consolidant les 
xarxes socials i la cohesió en el barri 
Des de l'Ajuntament de Castelldefels es facilitarà, per tant, informació, formació i assessorament a les 
persones que viuen al barri i poder garantir així un correcte desenvolupament del Projecte. 
Atesa la importància de les actuacions i del procés de renovació del barri, és fonamental que es faci 
una fase inicial d'informació, de difusió i de formació en relació al Projecte d'Intervenció Integral i a les 
diferents possibilitats d'informació i participació.  
Per fer efectiu aquests objectius, es preveu l’execució del Pla de Participació, que comporta les 
següents fases i activitats: 
 
- Fase d'informació, difusió i de formació: En aquesta fase prèvia es donarà a conèixer el 
contingut del Projecte d'Intervenció Integral, durant el qual es volen generar espais d'informació sobre 
les actuacions que es duran a terme amb l'objectiu de donar-les a conèixer especialment a la 
ciutadania del barri, sense deixar de banda la resta del municipi, en tant en quant es vol comptar amb 
el suport dels mitjans de comunicació tant municipals com locals, i aquelles altres actuacions que es 
determinin en el Pla de Comunicació que acompanya el Projecte d'Intervenció.  
 
- Fase de debat: Es proposa la creació d'espais de debat amb els agents socials implicats amb 
l'objectiu de generar consensos sobre les diferents actuacions, tot recollint aquelles aportacions que es 
puguin desenvolupar i donar resposta. A través de metodologies participatives i tallers oberts de
participació, es pretén, doncs, promoure espais de discussió i debat de les diferents actuacions que 
contempla el Projecte. 
 
- Fase de retorn, avaluació i seguiment del Projecte: A partir dels consensos generats gràcies al 
debat de les actuacions que engloba el Projecte, el seguiment de les mateixes és totalment 
imprescindible i continuat. D'aquesta manera es preveu la constitució d'una comissió de seguiment i 
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avaluació del Projecte, que validarà tant el procés, com els seus resultats i que es relacionarà 
igualment amb la resta d'òrgans estables de participació que disposa l'Ajuntament. 
 
De manera paral·lela, el pla de participació inclou altres activitats : 
 
- Creació d'un Comitè d'avaluació i Seguiment, com a espai de seguiment, supervisió i concreció 
de les diferents actuacions que comporta el Projecte d'Intervenció Integral. Aquest comitè ha de 
representar les diferents visions, veus, vivències i discursos de la gent del barri i s’entén com un espai 
obert i plural en el qual és possible realitzar propostes de millora, atès que disposarà de tota la 
informació relativa al Projecte. Entre les seves funcions es troben les d’avaluar l'impacte i el 
desenvolupament de les actuacions i vetllar pel foment i qualitat de la participació dels agents 
implicats del barri, fent tasques de supervisió i validació de les metodologies que s'utilitzin. Aquest 
comitè s’entén des d’un punt de vista plural i, a més del que determina la normativa vigent recollida al 
Decret 369/2004, de 7 de juny en quant a la seva composició, la voluntat de l'Ajuntament és 
incorporar a aquest Comitè a aquells veïns i veïnes que en tinguin interès en participar-hi. 
 
Igualment, es procedirà a la constitució d’altres espais estables de participació per tal de millorar i 
facilitar la implementació del Projecte d’Intervenció Integral al barri: 
 
- Taula de coordinació tècnica : formada per personal tècnic municipal relacionat amb el Projecte 
d’Intervenció Integral, les seves funcions i composició venen explicitades al capítol 3.7 sobre 
Cooperació. 
 
- Consell del barri de Vista Alegre: format per entitats del barri de Vista Alegre, es desenvolupa en 
quant a funcions i composicions al capítol 3.7 sobre Cooperació. 
 
Així mateix, es duran a terme les següents activitats: 
 
- Processos participatius concrets: El Projecte d’Intervenció Integral del barri de Vista Alegre 
preveu la creació de nous equipaments d'ús públic i de nous espais urbans al barri, així com 
l'elaboració d'un pla de mobilitat que facilitaran, juntament amb la resta d'actuacions, la transformació 
i millora de l'entorn. Des de l'Ajuntament es vol incorporar les visions dels diferents agents socials 
implicats a través de l'organització de diferents processos participatius específics per tal que les 
persones implicades puguin opinar, debatre i aportar millores als continguts dels diferents projectes 
que es desenvolupin. En aquest sentit, el Projecte contempla algunes actuacions tant en l'espai públic 
com en els equipaments del barri que s'hauran de definir a través de processos participatius amb 
l'objectiu de promoure una participació més extensiva i oberta per a la definició concreta de les 
actuacions, tot seguint les metodologies adequades i necessàries per tal que aquelles persones que hi 
vulguin participar ho puguin fer, facilitant el debat i les aportacions. 
 
- Pla de foment de l'associacionisme: Des de l'Ajuntament de Castelldefels es promou un pla de 
foment de l'associacionisme que comporta tot un seguit d'activitats i actuacions encaminades a 
dinamitzar i enfortir el teixit associatiu del municipi i que es concreten en sessions formatives i en la 
facilitació d'eines que ajudin al desenvolupament i difusió de les entitats de la ciutat. En aquest sentit, 
ja s'ha explicat el divers, fort i arrelat teixit associatiu del barri de Vista Alegre. És important que les 
persones que es troben al capdavant de les associacions i entitats tinguin la formació necessària per 
dur a terme totes aquelles altres tasques que comporta la responsabilitat de portar una entitat. A més, 

és d’esmentar que en el barri coexisteixen associacions històriques amb associacions de nova creació i 
les activitats formatives són un bon punt de trobada per tal de contrastar experiències, inquietuds i 
generar xarxa entre les pròpies entitats del barri i que puguin convenir accions comunes per 
desenvolupar al barri. Dins aquest Pla es preveu la realització de cursos de formació per a la gestió 
d'una associació , l'elaboració de projectes, treball en equip dins les associacions, formació bàsica en 
qüestions urbanístiques i socials, entre d'altres. A més i dins el projecte del Portal de les entitats de 
Castelldefels, que duu a terme la regidoria de participació ciutadana, es volen promoure sessions 
específiques de creació de pàgines web per a les entitats del barri amb l'objectiu que puguin
dinamitzar la seva associació i la puguin donar a conèixer a través de portal municipal de les entitats 
de Castelldefels. Totes aquestes activitats formatives es duran a terme al Centre Municipal de Vista 
Alegre, al carrer Giralda, núm. 6. 
 
- Promoció del civisme: L'Ajuntament de Castelldefels té en marxa un pla de promoció del civisme a 
la ciutat a través del qual es promou l'ús cívic de l'espai públic, entès com un acord on es troben 
implicats tots els agents socials amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida i el civisme a la nostra 
ciutat. La posada en marxa d'aquest Projecte d'Intervenció Integral pot possibilitar el 
desenvolupament d'accions de promoció del civisme al barri . 
 
- Dinamització sociocomunitària del barri: És important treballar la dinamització social del barri 
per tal de reforçar aquells col·lectius que normalment no hi participen, especialment la població 
nouvinguda i altres col·lectius amb risc d'exclusió social, amb la finalitat de treballar la cohesió social 
del barri. Prèviament, és necessària la realització d'un sociograma del barri, com a instrument d'anàlisi 
on es puguin identificar els diferents agents que intervenen al barri de Vista Alegre i les relacions que 
n'estableixen. 
 
Aquestes activitats que es descriuen dins el Pla de Participació aniran acompanyades del seu 
corresponent pla de comunicació, per tal de garantir la difusió d'aquestes accions a la ciutadania del 
barri i altres agents relacionats amb cadascuna de les iniciatives. 
 
Objectius: 
• Donar a conèixer el Projecte d’Intervenció Integral del barri a tots els agents socials i 

especialment a aquells col·lectius que normalment no hi participen. 
• Recollir propostes de millora així com les diferents visions de la gent del barri 
• Fomentar la reflexió conjunta sobre la situació del barri  
• Fomentar el desenvolupament de diverses accions a través de la implicació de les persones del 

barri 
• Crear espais de diàleg i de relació de la ciutadania, associada i no associada, sobre les actuacions 

que comporta el Projecte d’Intervenció Integral 
• Formar les entitats del barri, d’una banda en conceptes relacionats amb la participació ciutadana, i 

d’altra banda en aquelles eines que poden millorar la gestió de la seva associació 
• Formar la ciutadania del barri en conceptes relacionats amb la participació ciutadana 
• Elaborar una diagnosi compartida i consensuada de la situació del barri de Vista Alegre amb la 

persones i les entitats del barri 
• Crear dinàmiques que facilitin el treball en xarxa tant a nivell dels propis agents socials com 

d’aquests amb l’Ajuntament 
• Millorar el sentiment d’identitat i pertinença al barri i a la ciutat de Castelldefels 
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Beneficiaris: 
• Tots els veïns i veïnes del barri de Vista Alegre 
• Associacions, entitats i col·lectius del barri i del conjunt del municipi 
• Agents econòmics i socials del barri 
• Serveis municipals que treballen al barri 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 5.000 € 12.500 € 12.500 € 7.500 € 7.500 € 45.000 €
Fons Llei de Barris 5.000 € 12.500 € 12.500 € 7.500 € 7.500 € 45.000 €
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 10.000 € 25.000 € 25.000 € 15.000 € 15.000 € 90.000 €

Calendari de desplegament: 
2010: inici de l’actuació 
2014: finalització de l’actuació 

Organisme o Àrea responsable: 
• Regidoria de Participació Ciutadana, en col·laboració amb la resta d’àrees municipals relacionades 

amb el Projecte i especialment amb l’Oficina de Gestió del Projecte. 

Indicadors de realització: 
• Nombre de reunions celebrades 
• Materials comunicatius utilitzats 
• Informe final de resultats de cada taller de participació que es desenvolupi 

Indicadors de resultat / impacte: 
• Nombre de persones participants en cada procés o activitat 
• Nombre de persones participants en les accions formatives que es desenvolupin 
• Nombre de persones beneficiàries que participin en els tallers participatius i accions formatives 
• Informes de resultat dels tallers participatius 
• Avaluació dels participants en els tallers i accions formatives 
• Avaluació per part de la Comissió d’Avaluació i Seguiment Local 
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CAMP 7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILLORA 
SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 

Actuació 7.3. Programa d’activitats esportives  

Situació actual i antecedents: 
Actualment, el barri de Vista Alegre no disposa de cap espai obert per a la pràctica d’activitats físiques 
i esportives i, a causa de les seves característiques socioeconòmiques, una part important de la 
població no accedeix a la oferta d’activitats que es genera des del municipi. 
Aquesta situació, la manca d’un espai per a la pràctica d’activitats de manera dirigida o lliure, unida a 
la problemàtica d’una part dels joves del barri, fa del tot necessari buscar actuacions que permetin, 
d’una banda, donar una alternativa d’ocupació al temps d’oci i, de l’altra, establir contacte de manera 
directe amb la problemàtica i situacions de risc que pugui presentar-se, per tal de fer eficaç la 
intervenció. 
Tot això es podrà fer aprofitant la rehabilitació i actualització de la pista poliesportiva de l’antiga escola 
de Vista Alegre, la qual cosa permetrà guanyar un espai d’ús públic amb les instal·lacions adequades 
per al barri. 
Descripció de l’actuació: 
Aquesta actuació es centra a les instal·lacions de la pista esportiva situada a l’interior de l’illa 
d’equipaments de nova creació delimitada pels carrers de Ramon i Cajal, Mansió, Pep Ventura i 
Cervantes (veure actuació 3.2). 
Es tracta de desplegar un programa interdepartamental de l’Ajuntament de Castelldefels que portarà 
per nom “Vista Alegre Fem Esport” (vinculat amb l’eslògan existent de “Castelldefels Fem Esport”) i 
que tindrà com a finalitat contribuir a l’ús adequat dels espais públics, potenciar la integració dels 
nouvinguts, millorar la convivència i garantir la cohesió social al barri. 
El programa permet actuar de forma innovadora en un espai públic i es desenvoluparà de manera 
fonamental al pati de l’antiga escola Vista Alegre, tot i que en estar el barri envoltat d’una amplia zona 
natural, també es pot aprofitar aquest espai per a plantejar activitats. 
Entre les 17.00 i les 20.00 hores dels dies laborables i durant tot el dia en cap de setmana i dies de 
festa, s’establirà un programa d’activitats esportives dirigides i/o de lliure ús amb supervisió d’un 
dinamitzador-educador. 
La transversalitat del programa ve establerta per la participació conjunta de les seccions municipals 
d’Educació i Esport en la formació dels dinamitzadors-educadors, la incorporació del departament 
d’Integració per tal de detectar aquelles persones amb especial significació i la Policia Municipal per tal 
de donar suport en l’obertura i tancament de la instal·lació i altres actuacions de control. 
Per a l’execució de l’actuació es crearan tres espais de coordinació: 
- Reunions interdepartamentals per tal de fer un seguiment conjunt de l’evolució del programa 
- Reunions de coordinació tècnica 
- Reunions de seguiment dels educadors-dinamitzadors 

Objectius generals: 
• Facilitar l’ús d’espais per al desenvolupament de determinades pràctiques de lleure, especialment 

destinades al  sector de població jove i adolescent. 
• Fer de l’espai públic un espai de relació i interacció entre la població del barri, sigui quin sigui el seu 

origen. 
• Detectar i prevenir possibles situacions de risc.  
• Modificar determinades accions incíviques als espais públics del barri. 

Beneficiaris: 
• Usuaris de la pista esportiva, principalment la població infantil i juvenil del barri 
• Entitats esportives del barri 
• Conjunt de la població del barri de Vista Alegre 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 0 € 3.618 € 9.054 € 9.328 € 22.000 €
Fons Llei de 
Barris 0 € 0 € 3.618 € 9.054 € 9.328 € 22.000 €

Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 0 € 7.236 € 18.108 € 18.656 € 44.000 €

Calendari de desplegament: 
2012: Inici del programa. 
2014: Finalització del programa 
Organisme o Àrea responsable: 
• Patronat Municipal d’Esports 

Indicadors de realització:  
• Grau de compliment de l’actuació d’acord amb la planificació 
• Seguiment pressupostari de l’actuació 
• Nombre d’activitats desenvolupades anualment (total i per tipologia) 
• Nombre de participants en les activitats que es desenvolupen (per tipus d’usuari, gènere, origen, 

etc.) 
• Nombre d’usos dels participants (fidelització) 
• Nombre d’entitats esportives del barri implicades en les activitats desenvolupades 
• Memòria d’activitats 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Evolució del nivell d’ús de la nova pista esportiva  
• Evolució del nombre d’usuaris, equips i entitats involucrades  
• Diversitat d’activitats esportives practicades 
• Evolució del nivell d’associacionisme esportiu al barri 
• Evolució del nombre de conflictes al barri (abans vers després) 
• Índex de satisfacció del participants i dels veïns del barri envers a les activitats desenvolupades 
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CAMP 7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILLORA 
SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 

Actuació 7.4. Programa de foment de la integració social i cultural 

Estat actual i antecedents: 
Aquest programa parteix de la detecció, per part dels professionals de les EBASP de Castelldefels, de 
la necessitat de treballar oferint grups de suport a dos col·lectius de població: els joves que estan 
finalitzant l’escolarització obligatòria (de 3r i 4rt d’ESO) amb un alt grau de fracàs escolar i molt 
vulnerables a situacions de marginalitat social i famílies monoparentals (sovint es tracta de mares 
joves) sense suport familiar formal i amb dificultats per a establir una xarxa de relacions que els 
permeti disposar de recolzament social i emocional (moltes d’aquestes conseqüència de situacions de 
fracàs escolar, fracàs personal i marginalitat). Paral·lelament s’ofereix també un servei d’atenció 
psicosocial per aquelles famílies en seguiment tant pel treballador social com l’educador social. 
Descripció de l’actuació: 
La intervenció que es planteja té doncs les següents línies d’actuació: 
Actuació amb joves: es desenvoluparà un projecte d’acompanyament acadèmico-professional que 
facilitarà estades de nois i noies de 3er i 4t d’ESO en entorns laborals amb l’objectiu, no que aprenguin 
un ofici, sinó que aprenguin competències bàsiques i que disposin d’elements vivencials que els ajudin 
a prendre decisions respecte als seus interessos professionals. Aquestes estades temporals en 
diferents empreses permetran a cada noi/a descobrir noves habilitats i aptituds i estimular noves línies 
de formació i estudi, provocant un gir en el lloc social i les expectatives que generen. Els professionals 
indicats per a desenvolupar aquesta tasca són un educador social (que coordinarà el programa) i un 
integrador social. 
Actuació amb famílies monoparentals: es durà a terme un projecte de suport mutu (banc del 
temps). Inicialment amb el format de grup de suport d’ajuda mútua, es buscarà crear un espai 
d’intercanvi de competències i habilitats entre les persones per tal de poder donar resposta a les 
necessitats o dificultats del dia a dia que no poden resoldre per manca de suport familiar o social. Es 
vol millorar l’autoimatge negativa que sovint tenen aquestes persones, ja que no pensen que poden 
oferir res a ningú. L’autoconeixement de les potencialitats té per se un efecte positiu que les encoratja 
per tirar endavant. El perfil professional per a desenvolupar aquest projecte és el d’un/a treballador/a 
social, que s’encarregarà de coordinar les accions i de fer el seguiment individual dels participants. 
Servei d’atenció a les famílies: s’oferirà assessorament i contenció a famílies en les quals es 
detecta alguna patologia lleu o dinàmiques familiars poc efectives. El perfil professional per 
desenvolupar aquest projecte és el d’un/a treballador social, encarregat de coordinar les entrevistes i 
d’un psicòleg d’atenció directa amb les persones. 
Ambdues actuacions grupals i l’atenció familiar i personal es duran a terme al Centre Municipal del 
carrer de la Giralda núm. 6. Pel que fa a les estades temporals en empreses, aquestes seran del barri 
de Vista Alegre (fins i tot en algun dels equipaments municipals). 

Objectius comuns: 
• Crear cohesió grupal a nivell de barri. 
• Promoure la integració social al barri, tot gaudint del seu entorn més proper. 
• Apropar els serveis del barri de Vista Alegre a la resta de famílies de Castelldefels. 
Projecte d’acompanyament acadèmico-professional 
• Oferir suport social (personal i, en el cas dels joves, de les empreses del barri). 
• Prevenir situacions de risc i de desemparament, que puguin esdevenir en la pràctica conductes de 

negligència (en el cas de les mares joves vers la criança dels seus fills) i fins i tot delictives. 
• Potenciar l’autogestió de les habilitats personals per tal que els destinataris siguin capaços d’assolir 

competències bàsiques per a prendre decisions respecte els seus interessos professionals. 
Projecte de suport mutu 
• En el cas de les famílies monoparentals, disposar d’una eina per a conciliar la vida laboral i familiar 
Intervenció psicosocial familiar 
• Orientar i assessorar famílies en les relacions pares-fills en totes les etapes del cicle vital 
• Realitzar tasques preventives respecte al fracàs familiar, la violència de gènere, etc. 

Beneficiaris: 
• Famílies nuclears i monoparentals amb dificultats per a conciliar la vida laboral i familiar.  
• Alumnes de l’ESO amb fracàs escolar o que, a causa del seu entorn familiar, puguin veure 

precipitada la seva activitat formativa. 
• Famílies del barri que requereixen suport psicològic (no psiquiàtric) 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 11.350 € 15.255 € 15.408 € 15.715 € 57.728 €
Fons Llei de Barris 0 € 11.350 € 15.255 € 15.408 € 15.715 € 57.728 €
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 22.700 € 30.510 € 30.816 € 31.430 € 115.456 €

Calendari de desplegament: 
2011: inici de l’actuació 
2014: finalització de l’actuació 

Organisme o Àrea responsable: 
• Àrea de Serveis Socials i Dependència (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Nombre de famílies monoparentals participants 
• Nombre de famílies derivades pels professionals dels EBASP 
• Participació de mares joves en tallers (aprenentatge de la llengua, habilitats laborals, etc.) 
• Nombre de joves estudiants de 3r i 4rt de l’ESO participants 
• Empreses del barri col·laboradores del programa 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Percentatge de famílies monoparentals que assoleixen els objectius i els compromisos de 

permanència en el programa 
• Percentatge de mares joves que disposen de “temps per intercanviar” sobre el total de participants 
• Percentatge de mares joves que assoleixen els seus objectius personals 
• Percentatge de joves que assoleixen els objectius i els compromisos de permanència en el 

programa 
• Percentatge de joves que continuen fent formació reglada (batxillerat o cicles formatius) 
• Percentatge de joves que participen de formació laboral en empreses del barri 
• Percentatge d’empreses que mantenen el seu compromís de col·laboració en el programa 
• Percentatge de joves que redueixen l’absentisme escolar 
• Percentatge de famílies (o persones) ateses respecte del total d’ateses als serveis socials bàsics 
• Índex de satisfacció dels participants envers a les actuacions proposades 
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CAMP 7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILLORA 
SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 

Actuació 7.5. Pla de foment de l’esperit emprenedor 

Estat actual i antecedents: 
Després d’un període de fort creixement econòmic entre els anys 2001 i 2007, quan l’activitat i 
l’ocupació van augmentar molt (a Castelldefels les empreses van créixer un 30,5% i els llocs de treball 
un 33,9%), en els darrers dos anys l’evolució de l’ocupació ha estat negativa, amb un decreixement 
del 2,4% en els llocs de treball del municipi l’any 2008. Aquest decreixement ha estat de major 
magnitud que l’experimentat en el conjunt de la Zona Delta. Aquesta destrucció d’ocupació a 
Castelldefels, tot i que s’ha donat en tots els sectors econòmics, respon especialment a la pèrdua de 
llocs de treball en el sector de la construcció i segueix la tònica que ha caracteritzat el context català 
en el seu conjunt, amb una pèrdua de l’1,9% en els llocs de treball l’any 2008. 
L’any 2007 ja es va registrar al municipi un lleu decreixement en el nombre d’empreses, que s’ha vist 
accentuat al llarg del 2008, quan s’ha situat en el –3,7%.  
Aquesta dinàmica recent s’ha reflectit en els nivells d’atur de la població, que al llarg del període 2001-
2007 s’havien mogut al voltant de les 1.900 persones aturades i que, en el darrer trimestre del 2008, 
ja havien assolit la xifra de 2.400 persones, amb la qual cosa, la incidència de l’atur entre la població 
en edat de treballar havia superat el 5%. Posteriorment l’increment de l’atur encara s’ha accelerat 
més, i segons les dades del mes de febrer del 2009, la població aturada de Castelldefels havia 
experimentat un increment del 32% només en 4 mesos, arribant a les 3.300 persones, més del 9% de 
la població en edat de treballar. 
En aquest context, al llarg dels darrers mesos, l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament ha vist 
com s’incrementava de manera exponencial el nombre de peticions de serveis. Un dels serveis que 
més ha augmentat és la sol·licitud d’informació per a poder realitzar el propi projecte d’autoocupació. 
La causa d’aquest augment ve donada per la situació conjuntural econòmica actual: empreses que 
redueixen el nombre de treballadors, que redueixen producció, que tanquen, etc. 
 
En resum, algunes de les variables que estan provocant aquest augment del nombre de serveis són 
les següents: 
1. Increment de la taxa d’atur a Castelldefels: en el mes de febrer de 2008 la taxa enregistrada d’atur 

era del 7,7 % mentre que al de febrer de 2009 ha estat del 9,6 %. 
2. Increment de la taxa de població activa: la crisi econòmica i les seves conseqüències fan que no 

només augmenti el nombre de persones aturades, sinó que s’incorporin persones de col·lectius que 
en altres moments econòmics globals no farien recerca activa de feina. 

3. Decreixement del nombre d’ofertes de treball gestionades des de la borsa de treball de l’àrea: el 
nombre d’ofertes de treball gestionades des de l’Àrea de Promoció Econòmica en els darrers anys
trimestre ha estat molt inferior al de períodes anterior. 

4. Increment del nombre de persones interessades en rebre assessorament per iniciar una activitat 
empresarial: just al contrari del previst, l’efecte “crisi” ha fet incrementar la figura de “l’emprenedor 
per circumstàncies”, persones d’una edat laboralment madura que són acomiadades i busquen en 
l’autoocupació una sortida ocupacional. 

5. Increment de l’oferta formativa vinculada a les especialitats aeroportuàries: a causa de l’obertura 
de la nova terminal a l’aeroport del Prat, els municipis de la Zona Delta han signat un Conveni de 
Col·laboració amb el Departament de Treball per tal de gestionar la formació necessària per a 
poder cobrir les noves ofertes de treball que es generen. Aquest fet implica més possibilitats 

d’ocupació, però també un augment en les demandes de serveis. 
6. Fons estatals d’inversió local (FEIL i FEOSL): les obres finançades pel Ministeri d’Administracions 

Públiques i les contractacions vinculades a aquests fons estan obrint una via de col·laboració entre 
les empreses adjudicatàries i La Guaita, així com un “efecte crida” que incrementa el nombre de 
ciutadans i ciutadanes que visiten el centre interessats pel tema. 

 
Per a poder donar resposta a aquesta situació, l’oferta de programes i serveis dins l’àmbit de la 
promoció econòmica, és a dir, el ventall de polítiques actives d’ocupació, és cada vegada més ampli. I 
no només augmenta el ventall de possibilitats sinó que també augmenta el nombre de persones 
usuàries dels diferents serveis. En aquesta línia, els serveis que s’ofereixen des de l’àrea de promoció 
econòmica de l’Ajuntament de Castelldefels són els següents: 
 
Assessorament a persones emprenedores 
S’assessora les persones que tenen idees de negoci i es presta ajuda per a fer viables aquestes idees i 
a fer-les realitat, acompanyant-les en l’elaboració del pla d’empreses, orientant-les sobre l’obtenció de 
recursos econòmics, subvencions, etc.  Així, des de La Guaita s’ofereixen serveis i programes per 
recolzar les persones a l’hora de posar en marxa l’empresa: assessorament individualitzat, formació i 
informació imprescindibles per a mitigar la incertesa de la persona emprenedora i per a millorar 
l’eficàcia de les decisions a prendre per a la creació i consolidació de la futura empresa. 
 
Formació empresarial. Amb aquesta formació es vol, d’una forma amena i participativa, donar eines i 
recursos a les persones emprenedores per ajudar-les a tirar endavant la seva idea de negoci. 
 
Seminaris per fomentar l’esperit emprenedor. Emmarcats sota frases tant suggerents, però que alhora 
comporten tanta complexitat, com “tenir idees”, “crear un negoci”, etc.  s’han iniciat un seguit de 
seminaris que tenen com a objectiu fomentar entre la població del municipi l’esperit emprenedor i, al 
mateix temps, tractar tota una sèrie de qüestions al voltant de la creació de l’empresa. 
 
Formació modulada. Amb aquest programa es vol posar a l’abast de les persones emprenedores una 
formació que les ajudi en la gestió de les seves empreses, sempre tenint en compte que sigui 
adequada a les seves necessitats. En aquest sentit, la formació que s’ofereix és modulada per tal que 
cada persona pugui assistir als temes que més l’interessin o en els que tingui més mancances, per tal 
de millorar i ampliar els coneixements de les futures persones empresàries i alhora millorar la gestió i 
la competitivitat de les empreses ubicades a Castelldefels. 
 
Conveni de Microcrèdits. El sistema de microcrèdits s’ha consolidat com unes de les eines més eficaces 
i sostenibles per a combatre desigualtats. La pràctica de microcrèdits ha suposat una gran revolució 
cultural, ja que ha atorgat crèdits per a micro-negocis a aquelles persones que, per la seva condició de 
pobresa i/o discriminació social, estan normalment excloses d’aquests privilegis, ja que no poden 
aportar avals quan sol·liciten un crèdit a una entitat financera. 
 
Organització de Premis. Amb la finalitat de fomentar principalment la creació d’empreses i, en altres 
casos, per a premiar els esforços adreçats a millorar la competitivitat de les empreses, s’organitzen 
premis d’àmbit local. És el cas dels Premis Castelldefels Digital, promoguts per l’Ajuntament de 
manera bianual, que tenen l’objectiu de fomentar i promoure l’ús de les tecnologies de la informació i 
la comunicació per part de les empreses de la ciutat. També, conjuntament amb altres municipis 
propers, s’organitzen premis d’àmbit comarcal. Així mateix, es fomenta i es dóna suport a la 
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presentació de candidatures d’empreses locals a certàmens que organitzen altres entitats. 
 
Servei facilitador d’espais. Aquest és un servei que té per objectiu facilitar espais i recursos compartits 
a les empreses. En el Servei de Domiciliació d’empreses de la Guaita les microempreses, els 
emprenedors i les emprenedores poden disposar de domiciliació postal de l’empresa, l’ús no privatiu 
de taula i cadira, equip informàtic, connexió a internet, etc. També es gaudeix de l’ús privatiu d’un 
armari i bústia per a cada usuari del servei. A més a més, es poden fer ús d’altres prestacions 
complementàries. 
 
Incubadora virtual. Bitàgora és un espai virtual, creat en el marc del Projecte Delta Emprèn, que busca 
la interrelació entre persones emprenedores, empreses i inversors, per tal d’oferir recursos, 
instruments i espais que facilitin la posada en marxa de l’activitat empresarial. 

Descripció de l’actuació: 
Les actuacions que es desenvoluparan al barri de Vista Alegre amb l’objectiu de realitzar activitats 
destinades a promocionar i difondre l’esperit emprenedor i l’autoocupació entre la població del barri 
pretenen promoure l’autoocupació com una via possible d’incorporació al mercat de treball. Així, tots 
els esforços aniran encaminats a la realització de diferents activitats on es treballaran principalment 
les competències característiques de les persones emprenedores, així com els coneixements bàsics 
necessaris per a la creació d’empreses. 
Les actuacions que s’impartiran a fi d’aconseguir els objectius plantejats de foment de la cultura 
emprenedora són les següents: 
 
- Programar, difondre i realitzar xerrades per a fomentar l’esperit emprenedor, adreçades al públic 

objectiu: es realitzaran periòdicament al llarg de l’any. 
- Impartir periòdicament seminaris d’avaluació de la idea de negoci i creació d’empreses per 

aconseguir identificar idees de negoci i persones amb esperit emprenedor. 
- Realitzar difusió sobre els cursos de formació que es realitzen habitualment al Centre de Promoció 

Econòmica i Comerç de la ciutat de Castelldefels per a donar suport a les persones emprenedores 
en l’elaboració del pla d’empresa. 

- Donar suport a la creació de noves iniciatives empresarials amb l’assessorament en l’elaboració de 
plans de empresa. 

- Donar suport i reconeixement a les noves iniciatives empresarials incentivant les empreses a 
participar en els Premis Delta i Premis Castelldefels Digital. 

 
Tenint en compte que el barri Vista Alegre disposa d’un espai municipal com es el CiberCast, al Centre 
Municipal de Vista Alegre, s’aprofitaran les seves instal·lacions per a la realització de les actuacions 
proposades. Així, aquest local es convertirà en un espai de reflexió i d’intercanvi d’experiències entre 
persones emprenedores i empreses consolidades per apropar de forma efectiva el món de l’empresa al 
ciutadà i per impulsar la concreció de projectes empresarials. 
Objectius: 
• Promocionar i difondre l’esperit emprenedor i l’autoocupació entre la població del barri 
• Identificar idees i possibles persones emprenedores al barri 
• Formar a persones amb esperit emprenedor del barri 
• Donar suport en l’elaboració del pla d’empresa i en la creació de noves iniciatives empresarials 
• Dinamitzar l’activitat socioeconòmica del barri de Vista Alegre 

 

Beneficiaris: 
• Homes i dones aturades de Vista Alegre 
• Població immigrant de Vista Alegre 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 858 € 867 € 884 € 906 € 3.515 €
Fons Llei de Barris 0 € 858 € 867 € 884 € 906 € 3.515 €
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 1.716 € 1.734 € 1.768 € 1.812 € 7.030 €

Calendari de desplegament: 
2011: inici de les actuacions 
2014: finalització de les actuacions 

Organisme o Àrea responsable: 
• Regidoria de Promoció Econòmica, foment de l’ocupació i comerç (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Nombre de xerrades realitzades 
• Nombre de seminaris realitzats 
• Nombre de cursos de formació realitzats 
• Nombre de persones interessades en realitzar un projecte d’autoocupació 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Nombre de persones assistents 
• Nombre de persones formades 
• Índex de satisfacció dels usuaris dels serveis 
• Nombre de plans d’empresa començats 
• Nombre de plans d’empresa finalitzats 
• Nombre d’empreses creades 
• Nombre d’empreses participants als Premis 
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CAMP 7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILLORA 
SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 

Actuació 7.6. Foment de la cultura comunitària 

Descripció de l’actuació: 
La població estrangera d’origen extracomunitari resident a Vista Alegre representa el 13,50% de la 
població total del barri, percentatge que supera en quasi 2 punts percentuals la proporció de població 
extracomunitària de Castelldefels i de Catalunya. La concentració d’aquest col·lectiu, a més, és 
previsiblement superior, ja que al barri hi resideix un número indeterminat de persones en situació 
d’irregularitat i que, per tant, no consten al Padró. 
També és de destacar que a Vista Alegre hi ha habitants de 34 nacionalitats diferents, de les quals 22
són extracomunitàries. De fet, el percentatge de població estrangera total suposa el 20,4% de la 
població. Els col·lectius d’estrangers amb una major representativitat són els marroquins i els 
romanesos. 

Descripció de l’actuació: 
L’actuació que es proposa té l’objectiu general de crear espais que fomentin l’intercanvi cultural, el 
coneixement mutu i la convivència entre la població autòctona i la població extracomunitària del barri, 
sense oblidar la participació de les dones. 
Les activitats que inclou aquesta actuació són les següents: 

• Organitzar sortides/excursions per a la població immigrant i autòctona per a conèixer els 
recursos, equipaments o altres espais de Castelldefels i promoure la convivència entre els 
diferents ciutadans i ciutadanes del municipi. En aquest tipus d’activitat les persones autòctones 
poden ser les que facin de guies i expliquin a la població immigrada els serveis, recursos i 
equipaments que hi ha a Castelldefels. 

• Promoure la participació activa dels col·lectius immigrants en les festes del municipi, les fires, 
etc. 

• Promoure la participació dels col·lectius de població immigrant (tant dones com homes) en el 
moviment associatiu de Castelldefels.  

• Efectuar tallers d’intercanvi de coneixements entre la població immigrada i la població autòctona 
(de cuina, de música i ball, etc.). 

• Fomentar la participació de pares i mares immigrants per tal que s’impliquin en les activitats que 
es realitzin a l’escola.  

• Crear xarxes de suport entre les pròpies dones que els permeti superar la càrrega migratòria i la 
seva soledat 

 

Objectius generals: 
• Millorar les relacions socials i veïnals de la gent del barri 
• Impulsar la convivència, participació i col·laboració ciutadana en la vida del barri 
• Empoderar les dones 
• Fomentar la interculturalitat i la cohesió social 
• Prevenir el racisme 
• Prevenir la violència de gènere 
• Prevenir l’homofòbia 
• Sensibilitzar sobre la igualtat d’oportunitats entre homes i dones 

Beneficiaris: 
• Veïns i veïnes del barri de Vista Alegre, especialment la comunitat d’origen extracomunitari 
• Entitats, associacions i col·lectius del barri 
• Conjunt de la població resident al municipi 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 1.000 € 1.000 € 2.500 € 2.750 € 2.750 € 10.000 €
Fons Llei de 
Barris 1.000 € 1.000 € 2.500 € 2.750 € 2.750 € 10.000 €

Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 2.000 € 2.000 € 5.000 € 5.500 € 5.500 € 20.000 €

Calendari de desplegament: 
2010: inici de l’actuació 
2014: finalització de l’actuació 

Organisme o Àrea responsable: 
• Àrea de Polítiques d’Igualtat (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització:  
• Nombre de sortides/excursions de coneixement de l’entorn realitzades 
• Nombre d’activitats organitzades que han tingut per objectiu promoure l’intercanvi de coneixements 

entre la població immigrada i la població autòctona. 
• Nombre d’activitats organitzades que han promogut una major interconnexió amb l’escola de les 

mares i pares nouvinguts 
• Memòria d’activitats 

Indicadors de resultat / impacte:  
• Percentatge de persones (homes/dones) que han participat en les activitats organitzades en el barri 

per al foment d’una cultura comunitària basada en la inclusió 
• Increment del teixit associatiu del barri de Vista Alegre 
• Increment de la participació de la població nouvinguda a les activitats culturals i socials del barri 
• Índex de satisfacció del participants envers les actuacions proposades 
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CAMP 7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILLORA 
SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 

Actuació 7.7. Creació i desenvolupament de l’Oficina de Gestió del Projecte 

Descripció de l’actuació: 
L’Oficina per a la Gestió del Projecte es crearà com una organització especial descentralitzada que 
tindrà la seu dins del propi barri, al Centre Municipal de Vista Alegre situat al carrer de la Giralda núm. 
6. La localització central de l’Oficina dintre del barri afavorirà la relació i participació de la població 
resident en el projecte de transformació del sector. 
L’Oficina actuarà com una gerència especialitzada i les seves atribucions seran el seguiment econòmic 
i la direcció i coordinació del Projecte. També s’ocuparà del suport administratiu i l’atenció al ciutadà. 
Impulsarà l’execució de les actuacions sectorials que es proposen de forma coordinada amb 
l’Ajuntament, les altres administracions públiques implicades i les entitats i ciutadania del barri. Estarà 
dotada de competències pròpies a fi que la seva tasca sigui específica i sense d’altres responsabilitats 
que entorpeixin l’eficiència del seu treball. 
Quedarà adscrita directament a Alcaldia, fet que reflecteix la importància que el Projecte d’Intervenció 
Integral en el barri de Vista Alegre suposa per al Consistori i que garanteix alhora el lideratge del 
Projecte, la màxima agilitat i jerarquia en la presa de decisions, una major visibilitat del Projecte dins 
de l’Ajuntament i una concentració de dedicacions. Així mateix, l’adscripció a Alcaldia potenciarà la 
transversalitat del Projecte i la cooperació entre les regidories i àrees municipals. 
Disposarà d’un gerent/director a temps parcial, un tècnic en urbanisme i edificació a temps parcial i un 
administratiu a jornada completa i comptarà amb la col·laboració de les àrees municipals implicades 
en el desenvolupament de les actuacions i programes proposats. La redacció de projectes concrets i el 
desenvolupament de les actuacions del Projecte es portarà a terme preferentment per contractació 
externa a empreses i professionals prioritàriament del mateix barri de Vista Alegre i, en segon lloc, de 
la resta del municipi. L’Oficina de Gestió s’ocuparà de la coordinació i supervisió d’aquests projectes 
concrets i actuacions, fent el seguiment del procés d’execució i del calendari previst. 
Per a la realització de les actuacions i programes previstos, la gerència promourà la creació de llocs de 
treball entre la població del barri. 
Aquesta Oficina s’ocuparà també especialment de la gestió del Programa d’ajuts a la rehabilitació dels 
elements comuns dels edificis i la instal·lació d'ascensors (veure actuació 2.1). El seu àmbit territorial 
d’actuació es limitarà al barri de Vista Alegre i les seves funcions seran les següents: 
- Difondre el programa d’ajuts adequadament entre els seus beneficiaris potencials 
- Dur a terme una assistència tècnica i social a les Comunitats de Propietaris per tal d’afavorir la 

solidaritat entre els seus membres i poder arribar als acords necessaris que facin viables les obres. 
En el cas de la instal·lació d’ascensors, per exemple, es produeix sovint una confrontació entre els 
veïns de la planta baixa, que no utilitzen l’ascensor i els veïns dels pisos superiors, que són els qui 
més requereixen l’aparell elevador. Les ajudes existents avui dia per a la instal·lació d’ascensors 
tenen molt poca demanda al barri a causa d’aquesta manca d’acord entre els veïns. 
L’Oficina oferirà un servei d’assessorament i mediació que promogui l’assoliment d’acords entre els 
veïns, convencent-los que el bé comú ha de prevaler sobre el bé individual. Aquesta tasca 
contribuirà a millorar la convivència en les comunitats de veïns, facilitant l’enteniment entre veïns i 
ajudant a pal·liar, sempre mitjançant el diàleg, els problemes existents. 

- Realitzar l’assistència tècnica per a sol·licitar les ajudes complementàries que atorga la Generalitat 
de Catalunya (Decret 455/2004 de regulació del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya) en 
aquest àmbit sectorial. L’Oficina de Barri s’encarregarà de realitzar tots els tràmits que es 

requereixen per a cursar aquestes sol·licituds, tant a nivells de l’administració autonòmica com de 
la municipal. 

- Realitzar o encarregar els Test de l’edifici (TEDI) i els Informes Interns d'Idoneïtat (III) necessaris 
per a sol·licitar les ajudes 

- Negociar amb les entitats financeres o establir un conveni per a la formalització d’un crèdit general 
per al finançament del programa de rehabilitació en el conjunt del barri de Vista Alegre, obtenint 
així millors condicions de finançament per a tots els propietaris. Tenint en compte el baix nivell de 
renda de gran part dels residents al barri, es considera que l’obtenció de crèdits per a finançar les 
obres serà l’opció majoritària. El fet que les actuals subvencions per a la rehabilitació d’edificis es 
materialitzin amb posterioritat a l’execució de les obres, i sovint amb un lapse de temps important, 
provoca que els propietaris hagin d’avançar les aportacions que corresponen a les administracions 
públiques. A més d’analitzar la possibilitat que el Fons creat per a la millora de l’accessibilitat i la 
rehabilitació dels edificis de Vista Alegre combini les subvencions directes a fons perdut amb altres 
tipus d’ajut (préstecs amb interès subvencionat, constitució d’avals per a l’obtenció de préstecs, 
avançament de les quotes a pagar pels propietaris, etc.), la possibilitat d’aconseguir un crèdit 
general per a totes les inversions que s’han de realitzar en aquest camp repercutirà sens dubte en 
una millora de les opcions de finançament a títol individual. Aquesta possibilitat requereix un esforç 
de gestió considerable i un lideratge que ha de ser assumit per l'Ajuntament de Castelldefels a 
través de l’Oficina de Gestió del Projecte. 

- Assessorar cada propietari en la subscripció del crèdit personal necessari si aquesta és la modalitat 
de finançament escollida. 

- Assessorar els propietaris de cara a l’elaboració dels projectes tècnics i els pressupostos específics 
de les obres que s’han de dur a terme en cada edifici 

- Coordinar amb els departaments municipals competents l’obtenció de les llicències oportunes, 
actuant com a finestreta única. 

- Col·laborar en la contractació les obres i avaluar la possibilitat de dur a terme un concurs públic per 
a seleccionar un grup reduït d’empreses que executés les obres en tot el barri, fet que permetria 
una gestió més fàcil i un ajust pressupostari optimitzat. 

- Dirigir i supervisar les obres. 
- Acompanyar les comunitats de propietaris durant un cert un període de temps, supervisant que es 

duen a terme les adequades tasques de manteniment i resolent els problemes de convivència que 
es poguessin generar. 

Per a la realització d’aquestes tasques, l’equip de l’Oficina de Gestió podrà sol·licitar la col·laboració i 
el suport puntual d’especialistes en els àmbits dels aspectes financers i legals. Així mateix, rebrà el 
suport continuat de l’Oficina Local d’Habitatge, que des de la seva implantació s’encarrega de 
gestionar la tramitació de cèdules de habitabilitat, de sol·licituds de Tedis i III i de la gestió dels ajuts 
a la rehabilitació en tot el municipi. També s’ha de tenir en compte les tasques específiques que 
portaran a terme els agents mediadors quant a les actuacions d’acostament a les comunitats de 
propietaris afectades, la formació específica dels presidents d’escala en aspectes de gestió i 
administració de comunitats, la mediació i gestió de conflictes dins de les comunitats i la facilitació del 
procés per aquelles comunitats que vulguin portar a terme un canvi en temes d'instal·lacions 
d’ascensors, antenes i rehabilitació d’elements comuns dins els edificis. 
L’actuació de l’Oficina de Gestió en l’àmbit del Programa d’ajuts a la rehabilitació dels elements 
comuns dels edificis i la instal·lació d'ascensors es desenvoluparà en les següents fases: 
1. Difusió del programa entre tots els propietaris i residents al barri 
2. Inspeccions tècniques per a determinar el projecte que més s’adequa a cada tipus d’edifici 
3. Entrevistes personalitzades per a donar a conèixer i arribar a acords definitius sobre el tipus 
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d’intervenció requerida i per a establir l’ordre de prioritat de l’obra 
4. Sessió informativa a tots els veïns afectats sobre les solucions acordades en cada cas, l’ordre de 

prioritat de les intervencions i el procediment a seguir 
5. Assessorament per a la redacció del Projecte tècnic 
6. Contractació de les obres 
7. Seguiment de l’execució de les obres 
8. Informe tècnic final 
El pressupost adscrit a l’Oficina queda inclòs dins de la partida global destinada a la gestió del Projecte 
d’Intervenció Integral en el barri de Vista Alegre, que equival al 4% del pressupost total de Projecte. 
Aquest import inclou les retribucions brutes del personal fix adscrit a l’Oficina, el cost de les 
col·laboracions externes, la dotació de mobiliari i equipament tècnic i informàtic adequat, els costos de 
subministraments i manteniment i les despeses de comunicació. 

Objectius generals: 
• Disposar d’un ens que faciliti una gestió eficient de les actuacions i programes del Projecte 

d’Intervenció Integral. 
• Coordinar les àrees municipals, altres administracions públiques i entitats implicades en els 

programes i actuacions. 
• Disposar d’una única oficina, amb seu al barri, que sigui el punt de referència del Projecte, facilitant 

informació als residents i difonent les actuacions. 
• Dinamitzar el Projecte i afavorir la participació ciutadana, apropant la gestió del Projecte als veïns i 

veïnes del barri. 
• Aconseguir el correcte desenvolupament i l’èxit final del Programa d’ajuts a la rehabilitació dels 

elements comuns dels edificis i la instal·lació d'ascensors. 
• Aconseguir les millors condicions possibles per al finançament de les obres en el marc d’aquest 

Programa d’ajuts. 
• Assegurar la correcta execució de les obres en el marc d’aquest Programa d’ajuts. 
• Millorar la convivència en les comunitats de veïns, facilitant l’enteniment entre els seus membres i 

ajudant a pal·liar, sempre mitjançant el diàleg, els problemes existents. 
• Introduir la visió de la ciutadania en la implementació del Projecte. 

Beneficiaris: 
• Veïns i veïnes del barri de Vista Alegre 
• Entitats, associacions i col·lectius del barri de Vista Alegre 
• Empreses, professionals i operadors del barri de Vista Alegre i de la resta del municipi 
• Propietaris d’habitatges i locals que es localitzen en els edificis del barri susceptibles d’acollir-se al 

Programa d’ajuts a la rehabilitació dels elements comuns dels edificis i la instal·lació d'ascensors 
• Residents i treballadors de les activitats que es localitzen en els edificis del barri susceptibles 

d’acollir-se a aquest Programa d’Ajuts 
• Departaments municipals i altres administracions públiques implicades en els diferents programes i 

actuacions del Projecte 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 17.000 € 40.676 € 45.123 € 46.025 € 47.176 € 200.000 €
Fons Llei de Barris 17.000 € 40.676 € 45.123 € 46.025 € 47.176 € 200.000 €
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 34.000 € 89.352 € 90.246 € 92.050 € 94.352 € 400.000 €

Calendari de desplegament: 
segon semestre 2010: Contractació de personal 
2011-2014: Desplegament de les funcions de l’Oficina 

Organisme o Àrea responsable: 
• Alcaldia - Presidència 

Indicadors de realització: 
• Grau de compliment de l’actuació d’acord amb la planificació 
• Seguiment pressupostari de l’actuació 
• Nombre de llocs de treball creats a l’Oficina 
• Grau d’assoliment dels objectius fixats en cada un dels programes i actuacions previstos pel 

Projecte 
• Nombre d’accions d’informació i difusió dels programes i actuacions previstos pel Projecte 

d’Intervenció Integral 
• Avaluació del nivell de coordinació entre les àrees municipals competents en cada una de les 

actuacions del Projecte 
• Nombre de Comunitats de Propietaris que compleixen els requisits legals establerts per la 

normativa vigent 
• Nombre de Comunitats de Propietaris que compleixen les condicions legals i administratives 

establertes per a l’atorgament dels ajuts destinats a la instal·lació d’ascensors i/o la rehabilitació de 
patologies dels edificis 

• Nombre d’edificis amb inspeccions tècniques realitzades per avaluar la possibilitat d’instal·lació 
d’ascensor i/o l’estat de conservació dels elements comuns i les instal·lacions comunitàries 

• Nombre d’edificis en els quals es proposa la instal·lació d’ascensor 
• Nombre d’edificis en els quals es proposen obres de rehabilitació dels elements comuns i les 

instal·lacions comunitàries 
• Nombre de Comunitats de Propietaris amb les quals s’han efectuat reunions per a decidir la 

instal·lació d’ascensor i/o l’execució de les obres de rehabilitació de patologies 
• Nombre d’edificis que s’acullen al Programa d’ajuts a la rehabilitació dels elements comuns dels 

edificis i la instal·lació d'ascensors 
• Nombre d’edificis amb projecte tècnic elaborat per a la instal·lació d’ascensor i/o l’execució de les 

obres de rehabilitació de patologies 
• Nombre d’edificis amb Test de l’edifici (TEDI) i/o Informes Interns d'Idoneïtat (III) realitzats 
• Nombre d’edificis amb sol·licituds d’ajudes complementàries tramitades per a la instal·lació 

d’ascensor i/o l’execució de les obres de rehabilitació de patologies (Decret 455/2004 de regulació 
del Pla de rehabilitació d’habitatges de Catalunya) 

• Avaluació de la negociació amb entitats bancàries per a la formalització d’un crèdit general per al 
finançament de les obres d’instal·lació d’ascensors i rehabilitació de patologies en el conjunt del 
barri de Vista Alegre 

• Nombre de propietaris d’habitatges en edificis que s’incorporen al Programa d’ajuts a la 
rehabilitació dels elements comuns dels edificis i la instal·lació d'ascensors als quals es presta un 
servei d’assessorament per a l’obtenció de crèdits personals per al finançament de les obres 

• Avaluació del nivell de coordinació entre els departaments municipals competents per a l’obtenció 
de llicències relacionades amb les obres 

• Nombre d’edificis amb obres d’instal·lació d’ascensor i/o de rehabilitació de patologies contractades 
• Nombre d’empreses que executen les obres d’instal·lació d’ascensor i/o de rehabilitació de 

patologies en tot el barri 
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• Avaluació dels pressupostos obtinguts per a l’execució de les obres d’instal·lació d’ascensor i/o de 
rehabilitació de patologies en tot el barri 

• Nombre d’edificis en les quals l’Oficina de Gestió efectua la direcció/supervisió de les obres 
d’instal·lació d’ascensor i/o de rehabilitació de patologies contractades 

• Nombre de Comunitats de Propietaris a les quals es presta un servei d’acompanyament posterior a 
la finalització de les obres per a supervisar que es duen a terme les adequades tasques de 
manteniment i resoldre els problemes de convivència que es poguessin generar 

• Nombre de Comunitats de Propietaris que realitzen el correcte manteniment de les instal·lacions un 
cop finalitzades les obres 

• Nombre de problemes de convivència generats entre veïns en relació amb les obres 

Indicadors de resultat / impacte: 
• Nivell d’acompliment del calendari de desplegament en cada un dels programes i actuacions 

previstos 
• Nivell d’acompliment del finançament de cada un dels programes i actuacions previstos 
• Evolució del nombre d’usuaris del local de l’Oficina de Gestió del Projecte (per col·lectius de 

població: gènere, edat, origen, discapacitats, etc.) 
• Percentatge de la població del barri que ha accedit a l’Oficina de Gestió del Projecte 
• Evolució del nombre de llocs de treball creats al barri gràcies als programes i actuacions previstos 

pel Projecte (per a la població del barri i per a la població de la totalitat del municipi) 
• Nombre de fulletons informatius impresos/repartits amb relació als programes i actuacions 

previstos pel Projecte 
• Percentatge de Comunitats de Propietaris que compleixen els requisits legals establerts per la 

normativa vigent 
• Percentatge de Comunitats de Propietaris que compleixen les condicions legals i administratives 

establertes per a l’atorgament dels ajuts destinats a la instal·lació d’ascensors i/o la rehabilitació de 
patologies dels edificis 

• Percentatge d’edificis amb inspeccions tècniques per a la instal·lació d’ascensors realitzades sobre 
el nombre total d’edificis de 4 plantes o més que no disposen d’ascensor 

• Percentatge d’edificis amb inspeccions tècniques realitzades per avaluar l’estat de conservació dels 
elements comuns i les instal·lacions comunitàries sobre el nombre total d’edificis existents al barri 

• Percentatge d’edificis en els quals es proposa la instal·lació d’ascensor sobre el nombre total 
d’edificis de 4 plantes o més que no disposen d’ascensor 

• Percentatge total d’edificis en els quals es proposen obres de rehabilitació sobre el nombre total 
d’edificis existents al barri 

• Percentatge de Comunitats de Propietaris amb les quals s’han efectuat reunions sobre el nombre 
total de Comunitats de Propietaris d’edificis en els quals es proposa la instal·lació d’ascensor i/o 
l’execució d’obres de rehabilitació 

• Percentatge d’edificis que s’acullen al Programa d’ajuts a la rehabilitació dels elements comuns dels 
edificis i la instal·lació d'ascensors sobre el nombre total d’edificis en els quals es proposa la 
instal·lació d’ascensor 

• Percentatge d’edificis que s’acullen al Programa d’ajuts sobre el nombre total d’edificis en els quals 
es proposen obres de rehabilitació 

• Percentatge d’edificis amb projecte tècnic elaborat per a la instal·lació d’ascensor i/o l’execució 
d’obres de rehabilitació sobre el nombre total d’edificis que s’acullen al Programa d’ajuts 

• Percentatge d’edificis amb Test de l’edifici (TEDI) i/o Informe Intern d'Idoneïtat realitzats sobre el 
nombre total d’edificis que s’acullen al Programa d’ajuts 

• Percentatge d’edificis amb ajudes complementàries aprovades per a la instal·lació d’ascensor i/o 

l’execució d’obres de rehabilitació (Decret 455/2004) sobre el nombre total d’edificis que s’acullen al 
Programa d’ajuts 

• Percentatge de propietaris d’habitatges en edificis que s’incorporen al Programa d’ajuts als quals es 
presta un servei d’assessorament per a l’obtenció de crèdits personals per al finançament de les 
obres sobre el nombre total de propietaris d’habitatges en els edificis que s’incorporen al Programa 

• Percentatge d’edificis amb obres d’instal·lació d’ascensor i/o de rehabilitació de patologies 
contractades sobre el nombre total d’edificis que s’incorporen al Programa 

• Percentatge d’edificis en les quals l’Oficina tècnica efectua la direcció/supervisió d’obres sobre el 
nombre total d’edificis que s’incorporen al Programa 

• Percentatge de Comunitats de Propietaris a les quals es presta un servei d’acompanyament 
posterior a la finalització de les obres per a supervisar que es du a terme l’adequat manteniment i 
resoldre els problemes de convivència sobre el nombre total de Comunitats de Propietaris d’edificis 
que s’incorporen al Programa 

• Percentatge de Comunitats de Propietaris que realitzen el correcte manteniment de les 
instal·lacions un cop finalitzades les obres sobre el nombre total de Comunitats de Propietaris 
d’edificis que s’incorporen al Programa 

• Percentatge de Comunitats de Propietaris en les quals es donen problemes de convivència generats 
entre veïns en relació amb les obres sobre el nombre total de Comunitats de Propietaris d’edificis 
que s’incorporen al Programa 

• Índex de satisfacció dels propietaris d’habitatges en edificis que s’incorporen al Programa envers la 
tasca desenvolupada per l’Oficina de Gestió 

• Índex de satisfacció dels veïns del barri envers l’actuació de l’Oficina 
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CAMP 7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILLORA 
SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 

Actuació 7.8. Elaboració del Pla de Mobilitat de Vista Alegre 

Estat actual i antecedents: 
El barri de Vista Alegre s’emplaça a la perifèria de la ciutat, a la serra de Llopart. Aquesta situació fa 
que tingui una configuració amb unes característiques físiques que compliquen els desplaçaments, ja 
que es donen pendents entre el 6 i el 15% i un traçat laberíntic dels carrers.  
Les voreres són estretes i són molts els obstacles, com pals de la xarxa elèctrica aèria, que dificulten 
la circulació dels vianants pel barri.  
La poca oferta de transport públic, combinada amb les dificultats dels moviments a peu o en bicicleta 
a causa dels elevats pendents i la inexistència de voreres o circuits practicables, obliguen a la 
utilització dels modes privats de desplaçament.   

Descripció de l’actuació: 
Per tal de millorar i donar una bona solució a la mobilitat del barri, es realitzarà un estudi previ (veure 
annex 2.5) per analitzar els recorreguts tant dels vianants com del trànsit rodat i definir la 
jerarquització de les vies i l’aplicació del disseny específic per a cada tipus de vies.   
S’estudiaran els sentits dels carrers per tal d’assegurar una bona connexió i facilitat de comunicació i 
es mesuraran les seccions per ajustar les dimensions de les voreres a la necessitat del carrer.  
Els continguts del treball que es proposa s’han estructurat en sis grans apartats: 

1. Mobilitat de vianants 
2. Transport públic 
3. Circulació 
4. Aparcament i distribució urbana de mercaderies 
5. Seguretat vial 
6. Medi ambient en relació amb el trànsit 

El coneixement de la problemàtica en cada un d’aquests apartats permetrà el desenvolupament de 
cada actuació concreta en l’àmbit de l’espai urbà que es preveu en el Projecte d’Intervenció Integral. 

Objectius generals: 
• Reordenar els espais destinats a la circulació dels vehicles, tant pel que fa al nombre de carrils i 

sentit del trànsit com a les àrees d’aparcament, per tal de millorar les circulacions pel barri. 
• Aconseguir un model de mobilitat pel barri que sigui més sostenible i segur.  
• Millorar les connexions a peu tant internes com per afavorir la connexió del barri amb el centre de 

la ciutat. 
• Millorar la seguretat viària al barri.  
• Potenciar el transport públic, analitzant possibles increments de les freqüències de pas i l’adaptació 

de les línies actuals als horaris principals de desplaçaments.  
• Estudiar la possibilitat de crear nous aparcaments en superfície o soterrats, analitzant l’oferta i la 

demanda d’aparcament i proposant mesures per pal·liar el dèficit que presenta Vista Alegre. 

Beneficiaris: 
• Població que utilitza els carrers del barri per a passejar i gaudir de l’espai públic, especialment gent 

gran i persones amb mobilitat reduïda. 
• Totes les persones que es desplacen a peu o amb cotxe per accedir al barri.   
• Activitats econòmiques i comercials del barri de Vista Alegre. 
• Veïns i veïnes amb vehicle propi i sense aparcament privat. 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 9.738 € 0 € 0 € 0 € 9.738 €
Fons Llei de Barris 0 € 9.738 € 0 € 0 € 0 € 9.738 €
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 19.476 € 0 € 0 € 0 € 19.476 €

Calendari de desplegament: 
2011: Contractació de l’estudi i redacció del Pla de Mobilitat (3 mesos) 

Organisme o Àrea responsable: 
• Àrea de Mobilitat (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització: 
• Recollida d’informació sobre el viari existent, el cens de turismes, etc. 
• Enquestes als vianants per determinar el grau de percepció que tenen de la qualitat de la mobilitat.
• Determinar els itineraris bàsics dels vianants per analitzar les necessitats ciutadanes.  
• Aplicació del mètode ERM (estudi de rotació de matrícules) sobre la demanda i oferta dels 

aparcaments. 
• Inventari de l’oferta de transport públic 

Indicadors de resultat / impacte: 
• Nombre de noves places d’aparcament 
• Evolució del nombre de veïns que van a peu 
• Longitud total de carrers exclusius per vianants 
• Ampliació de noves línies de transport públic 
• Ampliació de voreres 
• Millora de la senyalització  

 

Proposta de 12 punts d’aforament manual on s’enregistraran les intensitats de circulació. A més es 
realitzaran 6 aforaments automàtics de 24 hores que coincidiran amb els punts d’enquesta a conductors 
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CAMP 7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILLORA 
SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 

Actuació 7.9. Procés de participació per a la definició del Pla de Mobilitat 

Estat actual i antecedents: 
El Pla de Participació és l'instrument a través del qual es defineixen els diferents processos de 
participació que guiaran el Projecte d'Intervenció Integral del barri de Vista Alegre, a través de 
l'establiment de mecanismes i actuacions que facilitin i promoguin la participació dels diferents agents 
implicats amb coherència i integralitat, amb l'objectiu d'implicar-los en el Projecte i consolidar les 
xarxes socials i la cohesió del barri. 
En el taller de barri celebrat el 6 de febrer de 2010, les persones i entitats assistents van coincidir en 
el diagnòstic tècnic de la necessitat de millorar la mobilitat al barri per tal d’evitar la sensació de 
desconnexió de Vista Alegre respecte la resta de Castelldefels i la necessitat de millorar l'oferta 
d'aparcament, així com de reordenar la circulació en cotxe garantint l'accessibilitat al barri. Segons els 
participants, Vista Alegre s’ha vist tradicionalment com un barri marginat i apartat de Castelldefels. La 
distància física no és tanta, però tant les dificultats de mobilitat com les característiques històriques 
han fet que la distància "percebuda" sigui gran. Així, es considera fonamental aprofitar la intervenció 
al barri per connectar-lo a la resta de la ciutat urbanística i socialment. Aquesta idea apareix també de 
forma implícita, en parlar de la necessitat de millorar la imatge del barri, de facilitar la mobilitat en 
cotxe d’entrada i sortida, d’aconseguir una activitat econòmica pròpia que acosti les persones al barri
o d'un equipament potent que doni centralitat a Vista Alegre. 
Per a continuar fomentant la implicació i participació de la gent del barri, l'Ajuntament considera del 
tot necessari realitzar un procés participatiu per a la definició del Pla de Mobilitat del barri amb els 
agents socials implicats. 
En aquest sentit, el Pla de Participació preveu la realització de dos processos participatius que creiem 
que han de tenir una entitat diferenciada de la resta d'accions per la seva particularitat i 
transcendència: 

• Definició del pla d'usos del nou equipament ubicat a l'antic CEIP Vista Alegre 
• Pla de mobilitat de Vista Alegre 

Descripció de l’actuació: 
El Projecte d'Intervenció Integral del barri de Vista Alegre preveu l'estudi d’un Pla de Mobilitat per 
millorar la mobilitat urbana dins el barri i la connexió amb la ciutat (veure actuació 7.8). 
No obstant l'estudi que es realitzi a nivell tècnic, és voluntat de l'Ajuntament incorporar les visions dels 
diferents agents socials (ciutadania i entitats de Vista Alegre), així com de diferents departaments 
municipals, inclosa la Policia Local, per tal que aquestes parts implicades puguin opinar, debatre i 
aportar millores als continguts que reculli aquest estudi de mobilitat del barri. 
La participació de la ciutadania del barri i dels altres agents implicats es realitzarà a través de reunions 
i grups de discussió dinamitzats amb tècniques participatives per tal de garantir el debat i la recerca 
de consensos al voltant dels següents aspectes: 

• Mobilitat de vianants 
• Transport públic 
• Circulació 
• Aparcament i distribució urbana de mercaderies 
• Seguretat vial 
• Medi ambient en relació amb el trànsit 

Objectius: 
• Informar els veïns i veïnes del Projecte d'Intervenció Integral al barri i les seves actuacions 
• Facilitar la participació activa de la ciutadania , tot promovent la recollida d'aportacions i opinions 

dels diferents projectes 
• Implicar els agents socials del barri (ciutadania, entitats, comerciants, etc.) en la seva remodelació 
• Millorar la cohesió social i territorial del barri 
• Facilitar espais de reflexió compartida sobre les actuacions que comporta el Projecte 
• Facilitar diagnosis compartides de la situació social i territorial del barri 
• Promoure la creació de consensos socials sobre les necessitats del barri 

Beneficiaris: 
• Tots els veïns i veïnes, agents socials i econòmics de la zona d'intervenció 
• Serveis municipals implicats 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 4.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4.000 €
Fons Llei de Barris 4.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 4.000 €
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 8.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 8.000 €

Calendari de desplegament: 
2010: Contractació i realització del procés participatiu 

Organisme o Àrea responsable: 
• Àrea de participació ciutadana en coordinació amb la resta d'àrees municipals implicades i l'Oficina 

de Gestió del Projecte d'Intervenció Integral del barri de Vista Alegre 

Indicadors de realització: 
• Nombre de reunions informatives realitzades 
• Nombre de persones participants en el procés (amb la incorporació de les següents variables: 

gènere, origen, edat, persones procedents dels serveis socials) 
• Nombre de participants en els tallers participatius 
• Nombre de reunions de la Comissió d'Avaluació i Seguiment 
• Nombre d'aportacions realitzades 

Indicadors de resultat / impacte: 
• Informe de resultats dels tallers participatius 
• Avaluació per part de la Comissió d'Avaluació i Seguiment 
• Nombre de persones beneficiàries de les diferents actuacions  
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CAMP 7. DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMES QUE COMPORTIN UNA MILLORA 
SOCIAL, URBANÍSTICA I ECONÒMICA DEL BARRI 

Actuació 7.10. Procés de participació per a la definició d’usos dels nous 
equipaments del barri 

Estat actual i antecedents: 
El Pla de Participació és l'instrument a través del qual es defineixen els diferents processos de 
participació que guiaran el Projecte d'Intervenció Integral del barri de Vista Alegre, a través de 
l'establiment de mecanismes i actuacions que facilitin i promoguin la participació dels diferents agents 
implicats amb coherència i integralitat, amb l'objectiu d'implicar-los en el Projecte i consolidar les 
xarxes socials i la cohesió del barri. 
En el taller de barri celebrat el 6 de febrer de 2010, amb les associacions i els veïns i veïnes del barri 
es va veure la creació d'un nou equipament com el motor dinamitzador del barri. En aquest sentit, 
l’espai de l’antic CEIP Vista Alegre és una oportunitat per a ubicar aquest nou equipament. Aquesta 
zona és àmpliament valorada pels assistents com la GRAN OPORTUNITAT per al barri. Actualment, 
l'emplaçament on estava ubicada l'antiga Escola de Vista Alegre es troba parcialment buit i deteriorat, 
ja que les condicions arquitectòniques de bona part de l'edifici existent no són idònies ni segures per a 
realitzar-hi activitats. Així, es valora que un nou equipament seria l'eix vertebrador per a donar 
resposta transversalment a moltes de les necessitats que es detecten al barri, tant a nivell tècnic com 
a nivell ciutadà: manca d'equipaments, necessitat de serveis per a la gent jove i la gent gran, 
promoció de l'ocupació. Aquest nou centre contribuiria també a dinamitzar el barri, a fomentar la 
relació entre veïns i veïnes i a generar activitats que fomentin la integració entre persones de diferents 
cultures i de diferents edats. Finalment, si se li dóna al nou equipament una dimensió de ciutat, es 
fomentaria la centralitat del barri i la seva connexió amb la resta de la ciutat. 
En aquest sentit, el Pla de Participació preveu la realització de dos processos participatius que creiem 
que han de tenir una entitat diferenciada de la resta d'accions per la seva particularitat i 
transcendència: 

• Definició del pla d'usos del nou equipament ubicat a l'antic CEIP Vista Alegre 
• Pla de mobilitat de Vista Alegre 

Descripció de l’actuació: 
El Projecte d'Intervenció Integral del barri de Vista Alegre preveu la creació de nous equipaments d'ús 
públic i de nous espais urbans al barri (veure actuacions 1.4, 3.1, 3.2, 3.6 i 4.2) que facilitaran, 
juntament amb la resta d'actuacions, la transformació i millora de l'entorn. Des de l'Ajuntament es vol 
incorporar les visions dels diferents agents socials implicats a través de l'organització de diferents 
processos participatius específics per tal que les persones implicades puguin opinar, debatre i aportar 
millores als continguts dels diferents projectes que es desenvolupin. 
El procés participatiu relatiu a la definició del Pla d'usos del nou equipament ubicat a l'antic CEIP Vista 
Alegre estarà composat per les següents fases: 

• Fase d’informació: en aquesta primera fase els veïns i veïnes del barri, així com altres agents 
socials (entitats, comerciants, escoles, etc.) seran informats dels continguts del Projecte 
d'Intervenció Integral en relació a la remodelació de l'antic CEIP Vista Alegre i les 
característiques tècniques que hauria de reunir el nou equipament 

• Fase de debat: En aquesta fase es duran a terme tallers participatius i reunions de debat a fi i 
efecte de consensuar el pla d'usos d'aquest nou equipament entre els agents implicats. 

• Fase de retorn: En aquesta tercera fase es donaran a conèixer les conclusions dels tallers i la 
proposta final que recollirà els usos del nou equipament. 

• Fase d'avaluació i seguiment: L'avaluació i el seguiment del projecte es realitzarà a la Comissió 
d’Avaluació i Seguiment del barri de Vista Alegre, que s'encarrega de vetllar pel grau de 
consecució dels objectius marcats i del seguiment de l'execució del projecte. 

Objectius: 
• Informar els veïns i veïnes del Projecte d'Intervenció Integral al barri i les seves actuacions 
• Facilitar la participació activa de la ciutadania, tot promovent la recollida d'aportacions i opinions 

dels diferents projectes 
• Implicar els agents socials del barri (ciutadania, entitats, comerciants, etc.) en la seva remodelació 
• Millorar la cohesió social i territorial del barri 
• Facilitar espais de reflexió compartida sobre les actuacions que comporta el Projecte 
• Facilitar diagnosis compartides de la situació social i territorial del barri 
• Promoure la creació de consensos socials sobre les necessitats del barri 

Beneficiaris: 
• Tots els veïns i veïnes, agents socials i econòmics de la zona d'intervenció 
• Serveis municipals implicats 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 3.000 € 0 € 0 € 0 € 3.000 €
Fons Llei de Barris 0 € 3.000 € 0 € 0 € 0 € 3.000 €
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 6.000 € 0 € 0 € 0 € 6.000 €

Calendari de desplegament: 
2011: Contractació i realització del procés participatiu 

Organisme o Àrea responsable: 
• Àrea de participació ciutadana en coordinació amb la resta d'àrees municipals implicades i l'Oficina 

de Gestió del Projecte d'Intervenció Integral del barri de Vista Alegre 

Indicadors de realització: 
• Nombre de reunions informatives realitzades 
• Nombre de persones participants en el procés (amb la incorporació de les següents variables: 

gènere, origen, edat, persones procedents dels serveis socials) 
• Nombre de participants en els tallers participatius 
• Nombre de reunions de la Comissió d'Avaluació i Seguiment 
• Nombre d'aportacions realitzades 

Indicadors de resultat / impacte: 
• Informe de resultats dels tallers participatius 
• Avaluació per part de la Comissió d'Avaluació i Seguiment 
• Nombre de persones beneficiàries de les diferents actuacions 
• Grau de satisfacció dels usuaris dels equipaments un cop s’hagin posat en marxa 
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CAMP 8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Actuació 8.1. Ampliació de voreres i establiment de circuits de vianants amb 
prioritat invertida 

Estat actual i Antecedents: 
El barri de Vista Alegre, situat a la part més septentrional del municipi de Castelldefels, queda delimitat 
pels carrers d’Agustina d’Aragó, de Ramon i Cajal i de Lola Anglada. Ocupa una superfície d’unes 14,5 
hectàrees, a mig vessant sud de la serra de Llopart, trobant-se entre la cota +20 i +70. 
Aquest sector, en el qual no s’ha actuat des de la seva formació a finals dels anys 50 del segle passat, 
està format per un conjunt d’edificacions bastant precàries, amb carrers molt estrets i amb forts 
pendents (la major part dels carrers tenen pendents del 6% i en alguns casos se supera el 15%), de 
traçat força caòtic i sinuós. L’estat de les infraestructures és molt deficient. Les voreres són de molt 
reduïda amplada, estan en mal estat de conservació i tenen nombrosos obstacles que dificulten el pas 
dels vianants. Hi ha un important dèficit d’espais públics d’ús quotidià per als veïns i veïnes del barri i 
els pocs espais existents no estan adequats a les necessitats de la ciutadania i tenen un estat de 
conservació deficient. En tot el barri no hi ha carrers per a vianants, vials de prioritat invertida o de 
velocitat limitada ni carrils per a bicicletes. 
En resum, Vista Alegre es caracteritza per una fragmentació i segregació de l’espai disponible, 
l’existència de grans barreres arquitectòniques i un ús social força residual de l’espai públic. Els 
col·lectius més afectats per aquesta situació són la gent gran, les dones, els infants i les persones amb 
problemes de mobilitat reduïda.  

Descripció de l’actuació: 
Amb aquesta actuació es pretén definir les obres i actuacions que cal realitzar per tal d’arranjar l’espai 
públic del barri i adequar-lo a les necessitats de la ciutadania. L’actuació es centra principalment sobre 
els tres eixos següents:  
 
1. Establiments de carrers de prioritat invertida per a garantir circuits de vianants menys 
perillosos. 
Es proposa fer de prioritat invertida tots els passatges veïnals sense sortida, millorant-ne l’aspecte i 
proporcionant un correcte drenatge en superfície. Es proposa executar aquest passatges amb formigó 
imprès. D’aquesta forma es prioritzarà l’accés a peu dels veïns. Els passatges a actuar seran els 
següents: passatge del Generalife, carrer del Pilar, passatge de la Mesquita de Còrdova i passatge de 
Pablo Picasso. 
D’altra banda també es faran de prioritat invertida aquells carrers estrets que permeten una millor 
mobilitat dels vianants però que, a causa de la molt reduïda amplada de la vorera i del carrer, 
actualment és casi impossible la circulació dels vianants sense baixar a la calçada. Així doncs, tancant al 
trànsit rodat aquests carrers (només d’accés per als veïns), es garanteixen uns accessos tranquils als 
principals carrers del barri per als vianants. La circulació rodada podrà continuar utilitzant les vies 
principals, ja que aquests carrers no són essencials per la major part dels desplaçaments. 
El paviment a col·locar estarà conformat per llambordes, que són força resistents al trànsit (que serà 
únicament de vehicles dels veïns i serveis) i ressalten el caràcter peatonal de la via.  
Els carrers en els quals es realitzarà aquesta actuació són els següents: Pep Ventura, Garcia Lorca, 
Pablo Picasso i passatge del Lliri. Aquests eixos discorren de Nord a Sud i donen accés al centre del 
barri des de punts d’Oest a Est raonablement equidistants entre si. 
 
 

2. Ampliació de les voreres més estretes de 2,20 m. 
Aprofitant el soterrament de serveis (veure actuació 1.3), es pretén actuar en les voreres estretes. La 
superfície d’actuació contempla un total de 330 m2. Aquesta actuació es durà a terme en els següents 
carrers: 

• carrer de les Corts de Cadis: s’ampliarà d’1,10 m a 2,25 m. la vorera oest en el tram entre els 
carrers de Ramon i Cajal i de la Giralda, la vorera sud entre el carrer de la Giralda i el carrer de 
Cervantes i la vorera nord en el tram més proper al passatge del Generalife 

• carrer de Ramon i Cajal: s’ampliarà la vorera oest en el tram entre el passeig de Lormont i el 
carrer de les Corts de Cadis i en el mateix tram s’executarà la vorera est que actualment és 
inexistent 

• carrer d’Andalusia: s’ampliarà la vorera est en el tram entre el carrer de Pep Ventura i el carrer de 
Cervantes 

• carrer de Magallanes: s’ampliarà la vorera oest tot al llarg del carrer 
• carrer de la Mesquita de Còrdova: s’ampliarà la vorera sud en el tram més proper al carrer de les 

Corts de Cadis 
• passatge de l’Alhambra: s’ampliarà la vorera nord tot al llarg del passatge 

 
3. Reconstrucció de voreres i vorades en mal estat. 
En la majoria de carrers les voreres estan en mal estat i dificulten el pas dels vianants. Al barri de Vista 
Alegre hi ha actualment un total de 7.500 m2 de voreres, de les quals es contempla refer totalment 
3.900 m2. Pel que respecte a les vorades, les actuacions consistiran en la renovació de tots els trams 
deteriorats i aquells trams amb plinctons massa baixos. 
Es proposa enderrocar completament la vorera i la vorada per tal de poder passar les canalitzacions que 
calguin i dotar d’una base de formigó HM-20, sobre la que es col·locarà un panot 20x20 cm. de quatre 
pastilles. Les vorades seran de formigó prefabricat tipus T-2 o T-3 depenent de l’alçada de cada vorera. 

Objectius: 
• Millorar la mobilitat i la permeabilitat interna del barri, adequant i donant continuïtat als itineraris per 

a vianants, fet que revertirà en una major autonomia dels col·lectius que més es veuen afectats per 
l’existència de problemes d’accessibilitat a l’espai públic. 

• Millorar la seguretat viària i pacificar el trànsit al barri. 
• Fomentar l’ús dels espais públics del barri de forma igualitària per a tots els col·lectius, augmentant 

la capacitat de socialització de la població. 
• Arranjar els passatges, pavimentant-los, i eliminar escales i altres obstacles, deixant passos adaptats 

per a persones amb mobilitat reduïda. 
• Ordenar i redefinir els espais destinats a la circulació dels vehicles, tant pel que fa a nombre de 

carrils i sentits del trànsit com a les àrees d’aparcament. 
• Millorar la qualitat de l’espai urbà i la imatge del barri. 
• Cooperar en la recuperació econòmica i comercial del barri. 

Beneficiaris: 
• Persones amb problemes de mobilitat reduïda, dones, infants i gent gran que circula a peu pels 

carrers del barri. 
• Serveis públics de neteja i manteniment. 
• Conjunt de la població del barri de Vista Alegre 
• Activitats econòmiques i socials del barri de Vista Alegre. 
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Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 0 € 0 € 24.870 € 223.827 € 248.697 €
Fons Llei de Barris 0 € 0 € 0 € 24.870 € 223.827 € 248.697 €
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 0 € 0 € 49.740 € 447.654 € 497.394 €

Calendari de desplegament: 
L’actuació es desenvoluparà al llarg del període 2013-2014, coincidint l’àmbit territorial de cada fase 
amb l’àmbit de les fases de les actuacions 1.2 (Millora de la pavimentació i de les xarxes de 
clavegueram i de recollida d'aigües pluvials dels carrers del barri) i 1.3 (Soterrament de les xarxes 
aèries elèctrica i de telefonia).  

Organisme o Àrea responsable: 
• Secció de Via Pública i Medi Ambient - Espais Públics (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització: 
• Superfície de carrers amb mobilitat invertida 
• Superfície de voreres ampliades 
• Superfície de voreres amb paviment renovat 
• Superfície de rampes per a vianants a la via pública de nova construcció o reformades 
• Nombre de barreres arquitectòniques eliminades 
• Nombre de mesures de pacificació del trànsit implantades 

Indicadors de resultat / impacte: 
• Percentatge de la longitud de vorera amb amplada superior a 2 m. sobre la longitud total de vorera 

del barri 
• Evolució del nombre d’incidents i accidents a la via pública registrats 
• Reducció del temps de desplaçament a peu en els trajectes i nombre d’usuaris beneficiats per la 

reducció 
• Longitud total de recorreguts adaptats creats 
• Nivell de congestió de la xarxa viària 
• Evolució de la percepció de seguretat viària del conjunt de la població al barri 
• Nivell de freqüentació dels espais públics del barri per part del conjunt de la població 
• Nombre de suggeriments recollits per a l’execució de les actuacions 
• Índex de satisfacció dels veïns del barri envers les actuacions executades 
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CAMP 8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Actuació 8.2. Pla d’adaptació de guals i passos de vianants 

Estat actual i Antecedents: 
Per a construir una ciutat habitable i més humana s’ha de garantir el dret a la mobilitat lliure i segura. 
Per aquesta raó, en el present Projecte d’Intervenció Integral es proposen una sèrie de mesures 
encaminades a millorar l’accessibilitat dels espais públics del barri mitjançant un disseny que garanteixi 
els drets fonamentals de les persones i la integració dels seus habitants. 
A més de les intervencions que consten en altres actuacions d’aquest Projecte, com les actuacions 
d’urbanització de carrers i de creació de noves zones verdes, la creació de nous vials exclusius per a 
vianants i l’ampliació de voreres en els seus respectius àmbits d’intervenció, el desenvolupament del Pla 
d’Adaptació de guals i passos de vianants inclou les mesures específiques per a l’eliminació de totes les 
barreres arquitectòniques en els itineraris de vianants del barri. Aquestes mesures contribuiran també a 
dotar la totalitat de l’espai públic d’un disseny unitari. 
Com ja s’ha comentat en d’altres actuacions, el barri de Vista Alegre va néixer amb l’arribada massiva 
de població nouvinguda i es va desenvolupar mitjançant l’autoconstrucció, sense uns paràmetres 
urbanístics racionals. Fruit d’aquell desenvolupament és la situació en la qual es troben la majoria dels 
carrers i de les voreres. Amb aquesta actuació es pretén millorar el deficient estat en que es troben la 
majoria de guals i dels passos de vianants. 

Descripció de l’actuació: 
L’actuació es durà a terme, de forma genèrica, en tot el sector delimitat com a àmbit d’actuació. És 
realitzaran un total de 45 nous passos de vianants adaptats i es rehabilitaran uns 55 guals existents que 
ara es troben en mal estat.  
Es construiran els passos de vianants amb peces prefabricades, amb el pendent normatiu per a garantir 
l’accessibilitat, sempre i quan es tingui un pas lliure per la vorera de 90 cm. o més. Quan aquesta 
solució no sigui possible, es deprimirà la vorada i la vorera per tal de donar el màxim pendent, deixant 
lliures els 90 cm de pas. 
El rebaix de les voreres s’efectuarà en tota l’amplada de la mateixa a l’alçada de cada cruïlla, de forma 
que el pas a calçada es produeixi a nivell i es garanteixin els pendents transversals i longitudinals que 
marca la llei. Per a fer el rebaix de vorera s’utilitzarà el mateix paviment que l’existent i una vorada de 
formigó. 
Pel que fa als guals s’aplicarà l’ordenança de guals en la qual, en funció de l’amplada de la vorera, es 
contempla col·locar tres models de guals diferents, amb una peça més estreta a mesura que disminueix 
l’amplada de la vorera. 
En conjunt l’actuació contribuirà a generar un espai públic amb més qualitat i bona accessibilitat, així 
com una millor connexió amb la nova zona verda del carrer de Murillo i el nou espai esportiu a l’illa 
delimitada pels carrers de Ramon i Cajal, Cervantes, Pep Ventura i Mansió per a ús de tot el barri. 
Objectius: 
• Millorar la mobilitat i la permeabilitat interna del barri, adequant i donant continuïtat als itineraris per 

a vianants, fet que revertirà en una major autonomia dels col·lectius que més es veuen afectats per 
l’existència de problemes d’accessibilitat a l’espai públic. 

• Millorar la seguretat viària i pacificar el trànsit al barri. 
• Fomentar l’ús dels espais públics del barri de forma igualitària per a tots els col·lectius, augmentant 

la capacitat de socialització de la població. 
• Millorar la qualitat de l’espai urbà i la imatge del barri. 

• Cooperar en la recuperació econòmica i comercial del barri.  
• Revaloritzar la imatge del barri. 
• Millorar la percepció de seguretat de l’espai públic. 

Beneficiaris: 
• Persones amb problemes de mobilitat reduïda, dones, infants i gent gran que circula a peu pels 

carrers del barri 
• Conjunt de la població del barri de Vista Alegre 
• Activitats econòmiques i socials del barri de Vista Alegre 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 0 € 0 € 0 € 8.117 € 73.050 € 81.167 €
Fons Llei de Barris 0 € 0 € 0 € 8.117 € 73.050 € 81.167 €
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 0 € 0 € 0 € 16.234 € 146.100 € 162.334 €

Calendari de desplegament: 
L’actuació es desenvoluparà al llarg del període 2013-2014, coincidint l’àmbit territorial de cada fase 
amb l’àmbit de les fases de les actuacions 1.2 (Millora de la pavimentació i de les xarxes de 
clavegueram i de recollida d'aigües pluvials dels carrers del barri), 1.3 (Soterrament de les xarxes aèries 
elèctrica i de telefonia) i 8.1 (Ampliació de voreres i establiment de circuits de vianants amb prioritat 
invertida).  

Organisme o Àrea responsable: 
• Secció de Via Pública i Medi Ambient - Espais Públics (Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització: 
• Nombre de passos per a vianants adaptats per a persones amb mobilitat reduïda implantats 
• Nombre de guals en els quals s’efectua rebaix de vorera 
• Superfície de vorera amb paviment renovat 

Indicadors de resultat / impacte: 
• Percentatge de passos per a vianants adaptats per a persones amb mobilitat reduïda sobre el 

nombre total de passos per a vianants existents al barri 
• Nombre d’incidents i accidents a la via pública registrats 
• Reducció del temps de desplaçament a peu en els trajectes i nombre d’usuaris beneficiats per la 

reducció 
• Evolució de la percepció de seguretat viària del conjunt de la població al barri 
• Nivell de freqüentació dels espais públics del barri per part del conjunt de la població 
• Nombre de suggeriments recollits per a l’execució de les actuacions 
• Índex de satisfacció dels veïns del barri envers les actuacions executades 
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CAMP 8. ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

Actuació 8.3. Instal·lació d’una plataforma elevadora al Centre Sociocultural del 
carrer de la Giralda núm. 26-28 

Estat actual i Antecedents: 
Els baixos de l’edifici situat al carrer de la Giralda núm. 26-28 són d’ús municipal. En les seves 
dependències s’hi realitzen diferents activitats i tallers organitzats per diverses entitats i associacions del 
barri de Vista Alegre. Actualment, les entitats que hi desenvolupen activitats són les següents: 

• Associació de Veïns de Vista Alegre: 
    - taller de costura i brodats 
    - taller de pintura 

• Agrupació de dones 
    - taller de tapissos 
    - taller de restauració de mobles 

• Associació Cornetes i Timbals 
    - local d’assaig 

• Taller d’Ocupació de La Guaita  
    - aula de formació de pintura 

Aquests locals es troben situats per sota del nivell del carrer i, per tant, el seu accés es fa mitjançant un 
tram d’escales de 18 graons. Aquesta situació provoca que l’espai d’ús públic no compleixi les 
condicions d’accessibilitat necessàries. 
Al costat de l’escala es va habilitar una rampa amb dos trams de pendent molt pronunciat a la qual es 
va col·locar una plataforma elevadora que actualment no es troba en funcionament.  

Descripció de l’actuació: 
L’actuació es realitzarà a l’entrada del Centre Sociocultural ubicat al carrer Giralda núm. 26-28 per tal de 
poder accedir als baixos. 
Amb l’objectiu d’eliminar les barreres arquitectòniques en tots els espais d’ús públic del barri de manera 
que es pugui complir amb la legislació vigent i es millorin les condicions de vida de la població, ja que 
l’accessibilitat a un equipament públic ha de ser considerada un dret de totes les persones, es proposa 
la col·locació d’una nova plataforma elevadora, en substitució de l’existent, sobre la rampa d’accés als 
baixos de l’edifici. 
Es preveu la retirada de la plataforma existent, actualment en desús, així com la col·locació d’una nova 
plataforma, complint totes les condicions necessàries para a la seva instal·lació i utilització segons la 
normativa vigent. 

Objectius: 
• Millorar l’accessibilitat a tots els equipaments comunitaris del barri de Vista Alegre, fet que revertirà 

en una major autonomia dels col·lectius que més es veuen afectats per l’existència de problemes 
d’accessibilitat als edificis públics. 

• Fomentar l’ús dels espais públics del barri de forma igualitària per a tots els col·lectius, augmentant 
la capacitat de socialització de la població. 

• Millorar la qualitat dels equipaments públics i la imatge del barri 

 
 
 
 

Beneficiaris: 
• Persones amb problemes de mobilitat reduïda 
• Conjunt de la població del barri de Vista Alegre 
• Activitats socials i culturals que es desenvolupen al Centre Sociocultural del carrer de la Giralda núm. 

26-28 

Dotació econòmica prevista, fonts de finançament i temporalització: 
 2010 2011 2012 2013 2014 Total 
Ajuntament 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5.000 €
Fons Llei de Barris 5.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 5.000 €
Altres 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Total 10.000 € 0 € 0 € 0 € 0 € 10.000 €

Calendari de desplegament: 
2010: contractació i execució de l’actuació 

Organisme o Àrea responsable: 
• Secció Edificis i Obres (Àrea de Planejament i Arquitectura, Ajuntament de Castelldefels) 

Indicadors de realització: 
• Grau de compliment de l’actuació d’acord amb la planificació 
• Seguiment pressupostari de l’actuació 

Indicadors de resultat / impacte: 
• Percentatge de la població beneficiària de la millora 
• Índex de satisfacció dels beneficiaris 

 










	Capitol 1.pdf
	1 Delimitacio.pdf
	1 Plànols Generals.pdf
	1.1 Plànol de situació.pdf
	1.2 Seccions censals.pdf
	1.3 Noms carrers i parcel·lari.pdf
	1.4 Planejament Vigent.pdf
	1.5 Transport públic.pdf
	1.6 Xarxa viària.pdf
	1.7 Zones verdes.pdf
	1.8 Equipaments.pdf


	Capitol 2.pdf
	2-1 Edificacio.pdf
	2-2 Població.pdf
	2-3 Economia.pdf
	2-5 Associacionisme.pdf
	2-6 Medi Ambient.pdf
	2-7 Urbanisme.pdf
	2-8 Conclusions.pdf

	Capitol 3.pdf
	Capitol 3-2,3,4.pdf
	3-5 Calendari finançament Vista Alegre 2010.pdf
	Capitol 3-6,7.pdf
	F1.1(1).pdf
	F1.1(2).pdf
	F1.2(1).pdf
	F1.2(2).pdf
	F1.2(3).pdf
	F1.2(4).pdf
	F1.3(1).pdf
	F1.3(2).pdf
	F1.3(3).pdf
	F1.4.pdf
	F2.1.pdf
	F3.1.pdf
	F3.2.pdf
	F3.3.pdf
	F3.4.pdf
	F3.5.pdf
	F3.6.pdf
	F4.1.pdf
	Fitxa 5.1 Promoci_ recollida selectiva.pdf
	Fitxa 5.2 Construcci_ p_rgola fotovoltaica.pdf
	F5.2.pdf
	Fitxa 5.3 Enllumenat p_blic carrer Agustina Arago.pdf
	F5.3.pdf
	Fitxa 5.4 Promoci_ mobilitat sostenible.pdf
	Fitxa 6.1 Participaci_ de les dones.pdf
	Fitxa 6.2 Mesures adequaci_ vida quotidiana.pdf
	Fitxa 6.3 Empoderament de les dones..pdf
	Fitxa 6.4 Violencia de genere..pdf
	Fitxa 6.5 Taller dones nouvingudes.pdf
	Fitxa 6.6 Cursos de formaci_ TIC.pdf
	Fitxa 6.7 Reconeixement treball dom_stic..pdf
	Fitxa 6.8 Programa Mou-te i fes salut.pdf
	Fitxa 6.9 Transversalitat de genere..pdf
	Fitxa 7.1 Ampliaci_ Centre de mediaci_.pdf
	Fitxa 7.2 Pla de participaci_ ciutadana.pdf
	Fitxa 7.3 Programa d'activitats esportives.pdf
	Fitxa 7.4 Integraci_ social i cultural.pdf
	Fitxa 7.5 Pla de foment de l'esperit emprenador.pdf
	Fitxa 7.6 Foment de la cultura comunit_ria.pdf
	Fitxa 7.7 Creaci_ Oficina Gesti_ Projecte.pdf
	Fitxa 7.8 Pla Mobilitat.pdf
	Fitxa 7.9 Participacio Pla Mobilitat.pdf
	Fitxa 7.10 Participacio Centre Cívic.pdf
	Fitxa 8.1 Ampliaci_ de voreres.pdf
	F8.1(1).pdf
	F8.1(2).pdf
	Fitxa 8.2 Pla d'adaptaci_ de guals.pdf
	Fitxa 8.3 Instal_laci_ plataforma elevadora Giralda 26-28.pdf
	F8.3.pdf
	F6.0(1).pdf
	F6.0(2).pdf
	F_RESUM.pdf




