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Presentació i Objectius.  

 

Dintre dels objectius de  l’informe diagnòstic de convivència de la Bisbal 

d’Empordà, s’inclou una anàlisi del territori a escala de espai públic o 

barri, per tal de recollir informació dels usos actuals i les situacions de 

coexistència, convivència i hostilitat en un espai específic de la ciutat, en 

aquest cas vam decidir fer un barri sencer ja que durant l’estudi de la 

realitat municipal, hem comprovat que el barri del Convent era identificat 

per part dels diversos agents que participaven en el procés, com la zona 

amb més problemàtiques relacionades amb la convivència, la inclusió 

social i la qualitat de vida al municipi,  i també perquè era una demanda 

d’entitats implicades en la participació social i en la millora de la 

convivència de la Bisbal d’Empordà. 

 

El present estudi té com a objectiu estudiar i conèixer la realitat existent al 

barri del Convent  i diagnosticar  aquelles reivindicacions més bàsiques i 

importants, algunes de les quals són històriques, i les potencialitats 

existents per millorar la convivència i la qualitat de vida en un dels barris 

més afectats per la situació de crisi i exclusió social al municipi.  

 

En aquest anàlisi es recullen les experiències, percepcions i visions de les 

persones usuàries dels espais públics, així com de les entitats, 

equipaments, habitatges i comerços de la zona. 

 

 

 

Les eines metodològiques de recull de la informació seran: 

-Recull de dades sociodemogràfiques i anàlisi bibliogràfic d’ altres estudis 

realitzats al barri. 

-Observació directa participant per a la sistematització de la informació 

d’usos del barri 

-Enquesta/entrevista a persones usuàries dels espais i persones que 

desenvolupen activitat en comerços, entitats, habitatges o equipaments 

propers. 

 

Aquesta diagnosi es centra principalment en les dades obtingudes a partir 

del treball de camp, l’observació i la percepció de problemàtiques 

específiques. També s’ha fet un estudi bàsic de les característiques 

sociodemogràfiques de la població, ja que era una informació que fins ara 

no existia i que era necessària per entendre les característiques 

específiques del barri i també es fa un reconeixement a les iniciatives 

ciutadanes que funcionen al barri i que  són elements positius per 

contribuir a processos d’innovació social per fer front a les dinàmiques 

actuals de segregació territorial. 
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1.1 Ubicació i delimitació geogràfica. 

 

No existeix una delimitació administrativa per barris al municipi, encara 

que existeixen barris que són tradicionalment identificats com a tal, com 

és el cas del mateix barri del convent, el Nucli Antic, i les urbanitzacions. A 

partir de l’any 2015 a partir de la proposta de crear regidories de barri, 

s’ha fet una delimitació de 8 barris identificats per la seva configuració i 

desenvolupament. 

 

El barri del Convent està ubicat a l’extrem sud de la Bisbal d’Empordà i 

s’ha delimitat amb el polígon conformat pels següents carrers:  

Carrer del Carme, Carrer del Convent, Avinguda de Sant Francesc, 

Avinguda President Companys, Carretera de la Font de l’Arbre, Carretera 

dels Germans Ferrer i Carrer de Josep M. Soler fins arribar de nou al 

Carrer del Carme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                    

 

1.2  Característiques demogràfiques i socials de la població resident 

La delimitació per barris al municipi és recent i no és una delimitació 

administrativa, per aquesta raó no existeixen dades demogràfiques 

específiques del barri del Convent. En la realització d’aquest document de 

recerca hem demanat informació al Padró Municipal i a la Diputació de 

Girona  tenint com a referència les dades corresponents als districtes 

censals dels municipis. Que en el cas del Convent inclou el districte 02-

S03 complert i una part del districte 02-S02. A partir d’aquí hem fet una 

selecció dels districtes censals i els carrers que integren el barri. Les 

dades que oferim aquí per tant son dades actualitzades però  no oficials i 

 
Delimitació dels baris de la Bisbal. Font: Ajuntament de la  Bisbal d’Empordà, 

2016 

 



 

aproximades, en espera de un estudi demogràfic específic.  Totes les 

taules que presentem són d’elaboració pròpia amb dades del Padrò 

Municipal de la Bisbal d’Empordà,  de l’any 2016. 

 

Dades de població del Districte Censal 02-203 2009 i actualització 

estimada 2013

 

 
 

DADES DC 02-203 2009 DADES DC 02-203 2013 

POBLACIÓ CENSAL 1,395 POBLACIÓ POTENCIAL 

ESTIMADA 

1,658,13 

SUPERFÍCIE 19,17Ha SUPERFICIE 21,27 Ha 

DENSITAT (hab/Ha) 25,19 DENSITAT (hab/Ha) 33,17 

HABITANTS/HABITATGE 2,89 HABITANTS/HABITATGE 2,35 

NÚM. TOTAL 

HABITATGES 

483 NUM. ESTIMAT HABITATGES 705,59 

 

 

 

Les dades de l’estudi indiquen que la població del barri del Convent, 

registrada al padró municipal l’any 2016 és de 1900 persones de les quals  

52% són homes i 48% són dones. 

 

Taula 1. Població per sexe  

 

Sexe Població % 

Dones 909 48 

Homes 991 52 

Total 1900 100 

 

 



 

Taula 2. Estructura de la població 2016 

Estructura de la població % 

Població de 0-15 anys 20% 

Població de 16-64 anys 64% 

Població de 65 anys i més 16% 

 

Respecte a la estructura de la població, els percentatges per grups del 

barri són bastant similars als del conjunt del municipi.  

Quant a la  nacionalitat de la població del barri, veiem que la proporció de 

població estrangera és significativament més alta aquí que a la resta del 

municipi. En la Bisbal d’Empordà la població estrangera representa un 

19,2% de la població total, mentre que al barri del Convent representa un 

27%. Els últims anys a la Bisbal d’Empordà com a tota Catalunya s’ha 

experimentat una reducció del percentatge de població estrangera, tant 

per població que ha marxat com de població d’origen divers que ha 

obtingut la nacionalitat. 

 

 

Taula 3. Nacionalitat de la població 

Nacionalitat Població % 

Espanyola 1394 73 

Estrangera 506 27 

Total 1900 100 

 

Al barri del Convent hi ha empadronada població de 25 nacionalitats. El 

col·lectiu marroquí se situa com el més important, ja que representa el 

68% de la població estrangera del barri seguit de Gàmbia, Hondures i 

Romania. També veiem que la població del Marroc és més alta que al 

conjunt del municipi on representa un 49,4% de població estrangera. 

 

Veiem llavors que el 87% de la població estrangera del barri ve del 

continent Africà i el restant 13% dels altres continents, principalment del 

conjunt d’Europa. 

 

 

 

Taula 4. Població per Nacionalitats 

 

Nacionalitat habitants % 

Àfrica   

Marroc 346 68 

Resta Àfrica 97 19 

Unió Europea   

Romania 14 3 

Resta UE 17 3 

Amèrica 22 4 

Àsia i Oceania 7 2 

Altres 3 1 

Total Estrangers 506 100% 

 

 

Quant als estudis de la població, veiem que el nivell d’estudis és 

significativament baix en la població major de 16 anys, ja que el 46% de la 

població no té la titulació de graduat escolar, ja sigui per tenir el cicle de 

primària incomplet o per tenir una titulació inferior al graduat escolar.  

També destaca una 3% de la població que és analfabeta i un altre 3% que 

no te estudis. Només un 4% te una formació universitària. 



 

Taula 4. Estudis de la població 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Malauradament no tenim dades econòmiques de la població però si 

considerem l’alt percentatge de població estrangera així com de població 

sense estudis o que només tenen estudis bàsics podem entendre que el 

barri del Convent és un dels barris més afectats per les situacions d’atur 

del municipi. 

D’acord als últims estudis de la situació laboral de la població de la Bisbal 

veiem que la taxa d’atur de la població estrangera és de més de 9 punts 

percentuals per sobre de la població Espanyola, el que indica la situació 

més acusada de precarietat laboral en el col·lectiu de persones d’origen 

divers. La recuperació de afiliats a la seguretat social en els últims anys a 

la Bisbal només ha impactat a la població autòctona mentre que la 

població estrangera encara està per sota del numero d’afiliats que hi havia 

l’any 2012. Això pot estar donat no només per la desigualtat en l’accés a 

la feina com per la disminució de població estrangera.  

 

 

  

Estudis Població % 

No sap llegir ni escriure 40 3 

Sense estudis 47 3 

Primària incomplet i 
Titulació inferior a graduat 
escolar 

675 46 

Graduat escolar o equivalent 282 19 

Batxillerat/Eso/Equivalent 240 16 

FP 1er,2on i grau 
superior/equivalent 

100 7 

Estudis Universitaris 65 4 

Doctorat o estudis de postgrau 13 1 

Total 1462 100 



 

 

1.3 Història del barri 

 

El nucli medieval, encerclat per les muralles, començà a expandir-se al 

segle XVI en petits ravals situats a la sortida d’alguns portals, el 

creixement major dels quals es va produir a partir de la primera meitat del 

segle XVII, com podem comprovar per les llindes de les cases; aleshores 

es va formar un gran barri al sector de migdia i del sud-oest amb la 

continuació del carrer del Raval i els carrers del Tint, dels Tarongers, de 

l’Hospital i l’inici del carrer del Pedró, on es conserven edificis i conjunts 

interessants d’aquest moment. El gran augment demogràfic del segle 

XVIII provocà una gran expansió urbana al llarg dels camins que surten 

dels portals de la muralla que, en aquesta època, ja s’havia començat a 

enderrocar en algun tram. D’aquest segle és la major part del barri del 

Convent (carrers de l’Hospital, del Carme, del Convent, de Santa Llúcia, 

de Sant Josep, etc.) en el camí de Calonge; el llarg Carrer Nou, en el camí 

de Fonteta i el carrer del Pont, al camí de Monells i Girona, que inicià 

l’expansió a l’altra banda del Daró (al cap septentrional del Pont Vell); el 

raval del Pedró, en el camí de les Gavarres, i el carrer del Morró. Les 

cases d’aquests ravals són, en general, de dues plantes i força senzilles, 

bastides per menestrals o petits pagesos, com es pot veure en les 

inscripcions de les llindes de pedra, sovint datades, de les portes i 

finestres. Al mateix temps es construïren algunes grans cases pairals al 

centre de la població, es feren nous edificis religiosos o es reconstruïren 

els antics, i s’aixecaren o reformaren algunes masies foranes. A partir del 

Convent de frares franciscans fundat al segle XVI, es van consolidar els 

tres carrers principals de cases unifamiliars amb terreny per fer horta que 

donen estructura i identitat al barri:  

 

-Carrer del Convent 

-Carrer Sant Josep 

-Carrer Santa Llúcia 

 

Va ser amb l’arribada de la immigració del sud d’Espanya a partir dels 

anys 40-50 que es van iniciar els canvis a la Bisbal, davant la necessitat 

de oferir allotjament a la nova població es van construir als anys 40-50 

alguns grups d’habitatge (cases barates i grups de lloguer social) als 

barris als voltants del casc antic, i a partir dels últims anys de la dècada 

dels 60 i durant tota la dècada dels 70 es van construir 4 grups grans 

d’habitatges al barri del Convent. La construcció de blocs d’edificis va 

configurar una morfologia urbana mes densa i clarament de barri obrer, 

molta gent que treballava a les terrisses i la industria de la ceràmica, suro, 

etc.. Degut a la seva posició geogràfica, i per oferir uns preus d’habitatge 

menors respecte la resta del municipi, a finals dels anys noranta començà 

a acollir població immigrant extracomunitària, que es localitzava en gran 

part en els edificis que eren abandonats per aquelles famílies que podien 

accedir a un habitatge de millors condicions. 

 

 

 



 

1.4 Espais Públics 

 

Fem atenció especial a la situació dels espais públics i els equipaments 

municipals com a espais de trobada i convivència. 

 

Els espais públics permeten gaudir una experiència ciutadana, en ser 

escenaris de trobada, expressió i convivència; en ells cada individu 

reivindica el seu sentit de pertinença a un grup, a una societat, o a una 

nació. Així, el seu aprofitament coadjuva a la construcció d'identitats 

col·lectives i a promoure paradigmes d'espais comunitaris: primer, per ser 

oberts, no excloents i apropiables per tots; i segon, per afavorir formes de 

relacions socials sanes, segures i constructives.  

 

Per l'anterior, els espais públics són concebuts com el suport material per 

crear ciutadania i civilitat, per això un dels grans reptes de totes les ciutats 

i pobles és l'adequada dotació i el manteniment d'espais públics per 

assegurar un equilibri urbà i millorar les condicions de vida de la població. 

 

No obstant això, malgrat el seu lliure accés i ús, els espais públics són 

escenaris que es redefineixen contínuament a través de conflictes i 

negociacions socials a diversa escala. Si be l'Estat és el garant per a la 

seva utilització, els grups socials estableixen estratègies específiques pel 

seu aprofitament, organització i significació, desplegant i recreant els 

referents necessaris per a la seva reproducció. 

Un exemple de conflicte en un espai públic sorgeix en presentar-se 

conductes de risc derivades de l'apropiació del lloc per un sector de la 

comunitat que li dóna un ús diferent a l'original, generalment qualificat com 

a antisocial. Quan aquestes conductes de risc es sumen al deterioro físic 

dels espais, a la falta de correspondència amb les necessitats de la 

ciutadania o les insuficients activitats recreatives que promoguin la 

concurrència de la població, es tenen les condicions per observar un espai 

públic abandonat o subutilizat, que resulta poc funcional per al barri en 

què se situa i que en el millor dels casos es converteix únicament en un 

lloc de trànsit. 

 

 

Per fer l’anàlisi dels espais públics hem tingut en compte la seva ubicació, 

les seva superfície útil, el mobiliari urbà i els elements que promouen o no 

les activitats que es realitzen, la seva il·luminació natural i artificial, la 

seguretat i la seva accessibilitat1 així com els comentaris obtinguts de les 

entrevistes als veïns i veïnes del barri. 

                                                
1 Basat en la O. VIV/561/2010 d’ accessibilitat als espais públics urbanitzats S'introdueix així 

en la normativa espanyola el concepte de “accessibilitat universal”, entesa com la condició 

que han de complir els entorns, productes i serveis perquè siguin comprensibles, utilitzables i 

practicables per totes les persones. Aquesta 

concepció es fonamenta en els criteris de disseny per tots i autonomia personal, i incorpora 

una perspectiva de la discapacitat i de les condicions funcionals de la població molt més 

plural. 

 

 



 

Condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació per al accés i utilització dels espais públics urbanitzats 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Espai d’ús públic i 
àrees d’estança 

Àrees d’estança: 

Part de l’àrea de vianants, de perímetre obert o tancat, on es desenvolupen una o diverses activitats (esbarjo, jocs, activitats comercials, 

passeig, esport, etc.), en les que les persones resten durant cert temps, havent d’assegurar la seva utilització no discriminatòria per part 

de les mateixes. 

 

 Qualsevol àrea d’estança haurà de garantir l’ús no discriminatori i comptar amb les següents condicions: - No tindrà ressalts ni graons 

aïllats. 

 - Altura lliure de pas 2,20 m.  

- Paviments durs, estables, no lliscants, sense peces soltes i amb franges de paviment tàctil indicador de direcció i advertiment.  

 

ÀREES D’ESTANÇA ACCESSIBLES:   

Accés: des d’un itinerari de vianants accessible   ˆ Itinerari de vianants accessible: connecta totes les instal·lacions, activitats i serveis 

disponibles, fixes o eventuals. 

Encreuament entre itineraris de vianants i de vehicles, mobiliari urbà accessible, Elements vinculats al transport, senyalització i 

comunicació sensorial (segons normativa) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Parcs i jardins 

 

Instal·lacions, activitats i serveis:   

- totes connectats entre sí i amb els accessos, almenys, amb un itinerari de vianants accessible  

- garantiran el seu ús de manera autònoma i segura.   

 

Itineraris de vianants accessibles:  

 - S’admet emprar terres compactades 90% PM.   

- Es prohibeix emprar terres soltes, graves o sorra. 

 – Amb àrees de descans cada 50 m, amb banc accessible.  

 

 

 

 

 

 



 

Ubicació dels espais públics municipals del barri del Convent 

 

 
     Font: Plànol base a partir de la cartografia 1:5000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2016.  

 

Espais Públics: 

 

1. Plaça de la Sardana: Parc infantil i equipament esportiu 

2. Espai públic annex als habitatges de la Pau- C/Martí Barrera 18 

3. Espai públic annex als habitatges de - C/ Martí Barrera 

4. Espai verd del carrer Sant Josep 62 

5. Parc infantil  C/ Sant Francesc amb C/ Santa Llúcia 

6. Espai verd al C/ de Pau Clarís 

7. Espai verd entre els habitatges de Sant Marti i GI-660 



 

 

1. Plaça de la Sardana 

 

 
 

 

 

ubicació Carrers de Plaça Sardana, Passatge Pau i  carrer Barceló 

Matas, confrontant amb els habitatges de la Pau. 

superfície 
aproximada 

1400m2 

Mobiliari 
Urbà 

àrea de  jocs infantils, pista de bàsquet, font,  bancs i 

papereres. 

pavimentació paviment de ciment a la pista de bàsquet i sorra als jocs infantils 

arbrat si 

activitats Les activitats són principalment infantils i de joves que fan 

esports a la pista de bàsquet. També s’han organitzat altres 

activitats infantils durant la festa major i altres esdeveniments 

per a la població del barri. No hi ha cap activitat comercial o 

equipament als voltants que promogui altres activitats de forma 

continuada. 

accessibilitat Hi ha accés amb passos i guals de vianants en les cantonades, 

però algunes d’aquestes no garanteixen l’espai de pas adequat. 

Malgrat que dins la plaça no hi ha desnivell natural ni esglaons, 

si que veiem que hi ha un canal d’aigua que genera un desnivell 

que no permet un trànsit directe i sense obstacles als espais. 

El terra de sorra de la zona infantil no és un paviment estable 

per garantir l’accessibilitat. 

No compte amb  itineraris de vianants accessibles 

 

seguretat i 
il·luminació 

 La plaça té una bona visibilitat i està ben il·luminada. Malgrat 

estar envoltada d’habitatges, no hi ha molt moviment ni trànsit 

problemàtica:  

És tracta d’un parc infantil en bones condicions però amb poca intensitat d’ús i 

falta d’adequació a l’accessibilitat. Les famílies dels habitatges de la Pau es 

traslladen al parc  8 de març on hi ha més espai i més diversitat d’activitats per 

nens de totes les edats 

propostes: millora de l’accessibilitat, potenciar activitats al parc amb espais per 

diferents edats i interessos. 



 

 

2.  Espai públic annex als habitatges de La Pau, C/ Martí Barrera, 18. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ubicació Carrer Martí Barrera 18, espai lliure en la intersecció 

de Martí Barrera i Passatge de la Pau annex als 

Habitatges de La Pau 

superfície 
aproximada 

180m2  

Mobiliari Urbà pilons, paperera dos bancs i aparcament de bicicletes 

pavimentació sorra 

arbrat si 

activitats No hi ha gaires elements que propicien activitat, 

tampoc hi ha equipaments o comerç al voltant i resulta 

un espai de trànsit 

accessibilitat El  terra de sorra de la zona no és un paviment estable 

per garantir l’accessibilitat. 

seguretat i 
il·luminació 

Te una bona visibilitat i està ben il·luminada. Malgrat 

estar envoltada d’habitatges no hi ha molt moviment ni 

trànsit 

 
problemàtica: És tracta d’un espai residual i infrautilitzat  entre els 
habitatges de la Pau i  el carrer, no hi ha elements que propiciïn  activitat. 
El terra de sorra no garanteix l’accessibilitat  adequada  
 



 

 

3. Espai públic annex  vivendes al carrer Martí Barrera, 30  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ubicació Carrer Martí Barrera 30 annex a vivendes particulars. 

superfície 
aproximada 

500m2 

Mobiliari Urbà papereres, bancs i font  

pavimentació sorra 

arbrat si 

activitats L’utilitzen joves que van a passar l’estona i gent que 

passeja gossos, no hi ha elements que propicien activitat 

comunitària, tampoc hi ha equipaments o comerç al 

voltant 

accessibilitat El  terra de sorra de la zona no és un paviment estable 

per garantir l’accessibilitat. 

seguretat i 
il·luminació 

Te una bona visibilitat i està ben il·luminada. Malgrat 

estar envoltada d’habitatges no hi ha molt moviment ni 

trànsit 

 

 

Problemàtica: espai residual infrautilitzat: és un espai sense cap element 

per fer activitats 

mobiliari deteriorat: els bancs de la plaça estan deteriorats  

soroll i brutícia: els veïns i veïnes es queixen del mal ús i incivisme ja que hi 

ha gent que el fa servir com a pipican, o persones que fan soroll i deixen 

escombraries, es denuncien manca de manteniment adequat 

 

 

 



 

 

 

4. ESPAI VERD C/SANT JOSEP 62 

 

 
 

 

ubicació Carrer Sant Josep 62 

superfície 
aproximada 

260 m2 

Mobiliari Urbà no  

pavimentació gespa 

arbrat si 

activitats No hi ha cap element que fomenti activitats 

directament al lloc, és un espai residual amb gespa, hi 

ha nens de la zona d’habitatges que juguen a la pilota 

al carrer Sant Josep. 

 

accessibilitat Es troba en una zona a la qual s’accedeix per 

escales, la gespa té desnivells i no és una superfície 

estable per garantir l’accessibilitat 

 

seguretat i 
il·luminació 

Te una bona visibilitat , però no te una il·luminació 

adequada, està ubicat en una zona elevada respecte 

al carrer Santa Llúcia i no compte amb cap tipus de  

protecció. 

 

 
problemàtica:  Espai verd residual infrautilitzat, amb poc manteniment, 
brutícia constant, perill de caiguda per la falta de protecció del desnivell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

5. PARC INFANTIL C/ Sant Francesc 41 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ubicació Carrer Sant Francesc 41 

superfície 
aproximada 

500 m2 

Mobiliari Urbà jocs infantils, bancs, papereres i font 

pavimentació Gespa i sorra 

arbrat Si 

activitats espai d’activitats infantils i espai de pas cap a les 

vivendes de la zona  

accessibilitat Espai ubicat en una zona en desnivell amb gespa, 

sense voreres. El paviment no permet una bona 

accessibilitat. 

seguretat i 
il·luminació 

És un espai visible i amb bona il·luminació natural, 

té protecció amb la vialitat 

 

 
problemàtica:  Espai verd i parc infantil per a nens petits, no hi ha altres 
elements per nens i nenes d’altres edats,  espai infrautilitzat i no compte 
amb itineraris d’accessibilitat 

 

 

 

 

 

 



 

 

6. ESPAI VERD AL CARRER PAU CLARÍS 

 

 

 
 

 

 

 

ubicació Illa Verda al Carrer Pau Claris  

superfície 
aproximada 

850 m2 

Mobiliari Urbà papereres 

pavimentació gespa 

arbrat si 

activitats  No hi ha cap element que fomenti activitats al lloc, 

es un espai de pas. 

accessibilitat Espai de gespa amb voreres que no compleixen el 

mínim per ser un itinerari accessible, ja que està 

envaïda per les lluminàries. 

seguretat i 
il·luminació 

És un espai visible i amb bona il·luminació natural i 

amb lluminàries,  

 

 

 
problemàtica:  Espai infrautilitzat, sense elements ni mobiliari que 
fomenti activitat, sense itineraris d’accessibilitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7. ESPAI VERD ENTRE ELS HABITATGES DE SANT 

MARTI I GI-660 

 

 

 
 

ubicació Espai verd entre els habitatges de Sant Martí i 

GI-660 

superfície 
aproximada 

850 m2 

Mobiliari Urbà cap 

pavimentació cap 

arbrat no 

activitats Espai residual entre la vialitat i els habitatges, 

sense activitat 

accessibilitat No te cap itinerari accessible 

seguretat i 
il·luminació 

No hi ha il·luminació, no és un espai segur  

 

problemàtica:  Espai infrautilitzat, sense elements ni mobiliari que 
fomenti activitat, sense itineraris d’accessibilitat 
 

 

 

 
Problemàtica general dels espais públics al barri del Convent. 
 

a) Deterioració i abandonament 

De manera global, la deterioració afecta al conjunt d’espais públics del 

barri. Hem observat abandonament i presència d’escombraries en la 

majoria dels espais analitzats. Encara que són diverses les causes 

d’aquesta situació en podem identificar tres situacions clau: 

 

• La deterioració de les condicions físiques dels espais, originat per 

la falta d'atenció i recursos que les administracions locals destinen a 

ells.  

 

• La falta de participació ciutadana en la preservació dels mateixos, 

a causa del debilitament dels vincles socials entre els diferents grups 

de la població. 

 

 • I conseqüentment, l'apropiació excloent dels espais públics per 

part de grups o persones dedicades a activitats antisocials, 

convertint-los així en llocs estigmatitzats o restringits. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 Habitatge 

 

La desigualtat social s’expressa geogràficament mitjançant l’articulació 

dels territoris i la manera com s’hi ubiquen els col·lectius socials. 

D’aquesta manera, els processos d’exclusió residencial es poden veure 

acompanyats de processos de segregació de zones senceres, les quals, 

al seu torn, nodreixen la pròpia exclusió.  

 

En el cas de la Bisbal, aquesta situació queda reflectida principalment al 

extrem sud del municipi dintre del territori del barri del convent. 

 

 

Els grups de habitatges del barri són edificis amb una alta densificació i 

alçada en comparació amb la resta del municipi i del barri, que està 

configurat principalment per habitatges unifamiliars i edificis de petita 

alçada.  

 

Els quatre grups principals: Habitatges de la Pau, Atalaia Nord i Sud, Sant 

Francesc i Sant Martí,  van ser construïts per acollir la immigració 

espanyola dels 70 i que tenen uns preus més modestos que la resta del 

municipi, això fa que s’hi concentri població amb menys capacitat 

econòmica. Alguns grups estan envellits i mal cuidats, amb importants 

deficiències pel que fa la mobilitat i les condicions d’habitabilitat. 

Actualment compten amb una població molt diversificada i una alta 

proporció de famílies d’origen divers.

 

 

 

b) Problemàtiques de civisme i seguretat.  

Encara que no s’han identificat conflictes per vandalisme i 

inseguretat, si que veiem actuacions incíviques per part 

d’algunes persones que son identificades com causants de 

soroll i manca de civisme en espais públics infrautilitzats.  

 

c) Possibilitats d’ús.  

Veiem que dels espais públics municipals del barri només 

tres poden ser utilitzats com espai de lleure gràcies a la 

existència d’un mobiliari urbà específic i la resta, resulten 

espais residuals amb poques possibilitat d’ús. No obstant 

això, els espais existents i amb mobiliari no tenen altres 

elements que fomentin el seu ús més intensiu. 

 

d) Problemes d’accessibilitat.  

L’accessibilitat a aquests espais per a persones amb 

mobilitat reduïda no estan garantides, hi ha obstacles tant 

en voreres, guals i passos de vianants. 



 

 

Ubicació dels principals grups d’habitatge del barri del Convent 

 

 

 
 

 

Analitzem els principals grups d’habitatge plurifamiliar, donat que és on es concentren les condicions de malestar, deteriorament i problemes 

de convivència d’acord a l’anàlisi general. 

 

1. Habitatges de la Pau 

2. Atalaia Nord i Atalaia Sud 

3. Habitatges de Sant Francesc 

4. Habitatges de Sant Martí

  



 

 

HABITATGES “LA PAU” 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ubicació Carrer Passatge Pau entre Plaça Sardana i C/ 

Martí Barrera 

Etapa de 

construcció: 

 

Va ser el primer grup  d’habitatges al barri junt 

amb els habitatges de Sant Francesc construïts 

cap al final dels anys 60 

Habitatges: 100 habitatges en 5 edificis amb planta baixa i 

quatre pisos 

 

espais comunitaris: Entre els edificis s’han deixat espais lliures 

pavimentats i espais verds amb gespa 

Accessibilitat, 

seguretat i 

il·luminació 

Les voreres no compleixen amb la normativa i 

es troben en males condicions.  

Hi ha il·luminació al carrer. 

No hi ha ascensors als pisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

problemàtica:  
Edificis deteriorats per falta de manteniment a les façanes i escales 

Mal ús dels contenidors de carrer 

Carrer i voreres deteriorades que no permeten una bona accessibilitat 

Manca de mobiliari urbà als espais comunitaris 



 

 

HABITATGES ATALAIA NORD I SUD 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ubicació ubicat al carrer Germans Ferrer 1-3 

Etapa de 

construcció: 

 

1975-76 

Habitatges: 62 habitatges 

 

espais comunitaris: Davant del edifici de l’Atalaia nord  s’han 

col·locat  arbres i bancs, altres espais 

comunitaris es fan servir com accés de serveis i 

places de pàrquing 

Accessibilitat, 

seguretat i 

il·luminació 

Les voreres no compleixen amb la normativa i es 

troben en males condicions. 

 Hi ha molts locals comercials tancats que no 

generen una activitat quotidiana. Hi ha 

il·luminació al carrer. 

problemàtica:  

 

Edificis deteriorats per falta de manteniment a 

les façanes i escales 

Manca de suficients papereres als espais lliures, 

mal ús dels contenidors de carrer 

Carrer i voreres deteriorades 

Locals comercials tancats 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

HABITATGES SANT FRANCESC 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ubicació ubicat al carrer Sant Josep 58 

Etapa de 

construcció: 

 

1968 

Habitatges: 40 habitatges 

 

Espais 
comunitaris: 

Aquest grup està conformat per dos blocs 

d’habitatges que només compte amb l’espai verd 

residual que s’analitza en la fitxa no. 4 d’aquest 

estudi, un espai residual infrautilitzat. També hi ha 

un pati pavimentat amb penjadors de roba, i zona de 

pàrquing. 

Accessibilitat, 

seguretat i 

il·luminació 

L’edifici s’ubica en una zona en desnivell i no hi ha 

un itinerari d’accessibilitat adequat als habitatges, 

s’accedeix per unes escaleres des del carrer Santa 

Llúcia, no hi ha cap rampa  i les voreres són massa 

estretes i impracticables ja que estan envaïdes pels 

guals de les vivendes, Trobem un accés a nivell de 

carrer des del carrer Sant Josep però no té un 

itinerari d’accessibilitat clar. No hi ha una continuïtat 

de les voreres en el recorregut. 

No hi ha una bona il·luminació. 

problemàtica:  

 

Edificis deteriorats per falta de manteniment a les 

façanes i escales 

Manca de papereres als espais lliures, mal ús dels 

contenidors de carrer 

Carrer i voreres deteriorades 

 

 



 

 

 

HABITATGES SANT MARTÍ / Can Quinto 

 
 

 

 

 

 

 

ubicació Av. Sant Francesc 2 

Etapa de 

construcció: 

 

1976-1982 

Habitatges: 160 habitatges 

 

espais 
comunitaris: 

Tots els espais comunitaris van ser construïts pels 

membres de la cooperativa (veïns i veïnes) durant la 

seva consolidació, no obstant això amb el pas del 

temps i els canvis d’habitants  en situació de lloguer 

o ocupació no hi ha un manteniment adequat dels 

espais comuns.  Trobem places amb bancs i 

papereres però en molt mal estat, al igual que els 

paviments que no tenen un manteniment. 

Accessibilitat, 

seguretat i 

il·luminació 

Les voreres no compleixen amb la normativa i es 

troben en males condicions. Hi ha il·luminació al 

carrer. 

problemàtica:  

 

Edificis deteriorats per falta de manteniment a les 

façanes i escales. 

Manca de papereres als espais lliures, mal ús dels 

contenidors de carrer 

Carrer, espais públics, pàrquings, paviments i 

voreres deteriorades. 

Alguns problemes sanitaris com poden ser l’aparició 

de rates a l’estiu. 

 

 



 

 

Problemàtica general als habitatges 

 

Tots els grups d’habitatge són operacions privades de cooperatives com és 

el cas del grup de Sant Martí, d’acord a la normativa d’aquell moment, tant 

carrers com espais comunitaris no són part de la responsabilitat de 

manteniment de l’Ajuntament, motiu pel qual es troben en una situació 

d’abandonament i deterioro acusat. 

Veiem les següents problemàtiques comunes als blocs d’habitatge 

 Manca de manteniment general dels edificis. 

 Mal ús dels contenidors d’escombraries 

 Degradació o infrautilització dels espais comuns amb problemes de 

brutícia, rates, soroll, etc. 

 Locals comercials tancats 

 Edificis deteriorats i devaluació general dels immobles 

 Carrers i voreres deteriorades  

 Manca de manteniment a les escales 

 Problemes de civisme i convivència entre veïns i veïnes 

 Casos de robatoris al barri 

 Situacions de precarietat econòmica de les famílies 

 Ocupacions i desnonaments 

 Manca d’ascensors  

 Problemes d’accessibilitat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Una de les problemàtiques que trobem a diferents punts del barri, és el mal 

ús dels contenidors d’escombraries.  No es respecten ni els horaris, ni la 

funció de cada contenidor, també es deixen fora mobles i altres deixalles 

voluminoses que ocupen el espai públic i el degraden. 

 



 

 

  

1.6 Equipaments 

 
 

 

1. Oficina comarcal del Baix Empordà del Departament d’agricultura i medi natural 

2. Convent dels Franciscans 

3. Escola Empordanet 

4. Piscina Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.6.1 Oficina Comarcal del Baix Empordà del Departament 

d’agricultura i medi natural 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ubicació Avinguda del President Companys, 21 

Etapa de 

construcció: 

 

Aquesta oficina des del 2008, però abans era un 

altre equipament agrari 

Tipus d’equipament  Departament d’agricultura, ramaderia, pesca, 

alimentació i medi natural 

Àmbit d’atenció Oficina comarcal  

Serveis   

L'oficina comarcal s'organitza en les tres àrees 

funcionals següents: 

- Àrea de Serveis Veterinaris. 

- Àrea de Serveis Agrícoles. 

- Àrea Administrativa. 

Gratuït o de 
pagament 

Serveis públics de la Generalitat de Catalunya 

Accessibilitat, 

seguretat i 

il·luminació 

Edifici catalogat com accessible a la pàgina web 

de la Generalitat 

problemàtica:  

 

Es tracta d’un equipament comarcal específic 

que no dona un servei específic a la població 

local i no s’identifica  com un equipament del 

barri.  

 

 

 

 



 

 

 

1.6.2 Convent dels Franciscans 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ubicació Carrer del Convent 55-70 

Etapa de 

construcció: 

 

1580 

Tipus 
d’equipament  

Religiós i Centre d’acollida 

Àmbit d’atenció Població en situació d’exclusió social 

Serveis  El centre d'acollida Convent dels Franciscans és 

una llar-residència per a persones afectades pel 

VIH/sida en situació d'exclusió social. Va entrar en 

funcionament en 2003 i té capacitat per 27 

persones. 

Recentment El Convent s’ha obert al barri durant un 

cicle de café-teatre organitzat per l’associació de 

veïns i veïnes del barri. 

Gratuït o de 
pagament 

El servei de la fundació te les seves condicions 

d’accés i les activitats organitzades poden ser 

gratuïtes o de pagament. 

Accessibilitat, 

seguretat i 

il·luminació 

La accessibilitat al equipament no és del tot 

adequada, ja que el carrer del Convent té una 

pendent pronunciada i les voreres tenen amplades 

desiguals, es troben en mal estat i no compleixen 

les condicions mínimes d’accessibilitat, a més 

d’estar envaïdes per cotxes dels veïns i veïnes. 

problemàtica:  

 

Es tracta d’un equipament específic que dona servei 

a la població amb risc d’exclusió i no s’identifica 

com un equipament obert del barri. Encara que si 

que és un referent com a patrimoni històric i cultural 

i origen del nom del barri 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6.3 Escola Empordanet 

 

 

 
 

 

 

ubicació Av. Sant Francesc 23 

Etapa de construcció: 

 

2009 

Tipus d’equipament  Escola primària 

Àmbit d’atenció Tota la població del barri 

Serveis  Serveis escolars 

Gratuït o de pagament Servei públic 

Accessibilitat, 

seguretat i il·luminació 

L’equipament té itineraris d’accessibilitat a 

les aules i il·luminació d’acord amb la 

normativa.  

1.6.4 Piscina Municipal 

 

 

 
 

ubicació Carrer Font de l’arbre, s/n 

Etapa de 

construcció: 

 

Anys 70 (revisar) 

Tipus 
d’equipament  

esportiu 

Àmbit d’atenció municipal 

Serveis  Dues piscines, àrees verdes de descans, dutxes i 

vestuaris 

 

 

Gratuït o de 
pagament 

De pagament 



 

 

Accessibilitat, 

seguretat i 

il·luminació 

No hi ha un itinerari accessible, ja que s’arriba amb 

un carrer sense amb pendent i sense voreres, per 

accedir a l’equipament te un accés amb rampa 

però el terra es de sorra i no és adequat per 

situacions de mobilitat reduïda 

problemàtica:  

 

Es tracta d’un equipament  esportiu municipal que 

malgrat poder tenir un impacte en la població del 

barri, al ser de pagament deixa fora una part de la 

població del barri que  no pot accedir a aquest 

equipament. 

Només està obert durant l’estiu ja que és piscina a 

l’aire lliure, sent principalment un equipament de 

lleure i no un espai de formació esportiva. 

L’àrea de dutxes i vestuaris no han tingut cap 

reforma recent i poden arribar a ser insuficients. 

 

 

Problemàtica equipaments 
 
 
Si bé els estàndards mínims, en relació a les superfícies de sòl destinades 

a equipaments al municipi, es compleixen, la localització dels mateixos es 

concentra al nord i centre de la ciutat i en barris de nova creació, mentre 

que hi ha zones residencials situades al sud del conjunt urbà amb 

densitats de població altes que no tenen prou equipaments, la qual cosa 

genera dèficits en la prestació de serveis i un augment de la mobilitat 

interna.  (POUM 2010) 

 

Aquesta desigualtat en la distribució d’equipaments queda evidenciada al 

barri del Convent, on malgrat la existència de 4 equipaments, només la 

escola primària es pot considerar un equipament públic d’atenció 

específica a la població del barri.  

La resta són equipaments d’àmbit comarcal i municipal i no fan un servei 

específic al barri. 

La situació de la piscina és un dels equipaments esportius que malgrat 

estar al barri no poden ser gaudits per tota la població ja que és un servei 

de pagament i de temporada (obre 3 mesos a l’any) 

 

Segons el POUM es necessària una nova ordenació en relació a la 

ubicació de nous equipaments al futur que tingui en compte les 

necessitats de la població del barri. 

 
 



 

 

1.7 Vialitat, transport i mobilitat 

 

 

 

 

 

 

 

1. Xarxa Comarcal. GI-660 (Bisbal d’Empordà a Calonge)  

Aquesta carretera enllaca pel sector sud del nucli urbà a través de 

l’Avinguda del President Companys. Es tracta d’una carretera 

convencional de calçada única competència del Servei Territorial de 

Carreteres de Girona amb una longitud de 0,29 Km. 

 

2. Xarxa bàsica local 

Al barri del Convent  trobem una circumval·lació que funciona com a xarxa 

bàsica local i que connecta amb la Xarxa Comarcal en dos punts d’accés. 

La resta de carrers locals constitueixen una xarxa d’accés als habitatges 

del barri amb poc trànsit vehicular. 

 

Problemàtica  

 

El sistema viari ha resultat, en el desenvolupament urbanístic de La 

Bisbal, el més desatès i com resultat tenim una xarxa poc articulada.  

Les actuacions executades responen, en la seva  majoria, a les 

necessàries imposades per actuacions en àmbits de planejament derivat i 

en el manteniment de les traces històriques.   

Ens trobem amb una infraestructura viaria desconnexa i mínimament 

executada que dificulta molt tant la mobilitat interna com la que travessa 

de nord a sud el municipi.  (POUM 2010) 

 

 

 



 

 

Transport Públic  

 

Pel que fa al transport públic al municipi hi ha disponibles les línees 

d’autobús interurbà a més del servei particular de taxi. El transport 

col·lectiu urbà és inexistent atent a l’accessibilitat a peu a tot el nucli de la 

Bisbal.  A la zona del Convent no hi ha cap parada d’autobús o servei 

específic de transport públic.  

 

 

D’acord al POUM 2010 amb la població i les distancies per accedir als 

diferents punts de la ciutat no es justifica cap actuació en aquest sentit ni 

en l’àmbit municipal ni de barri. 

 

 

 

No obstant això si que veiem que el barri del Convent no té itineraris de 

vianants accessibles al centre de la ciutat, la qual cosa pot deixar aïllada a 

població amb mobilitat reduïda i població d’edat avançada que viu al barri, 

amb especial problemàtica per als que viuen als blocs d’habitatge no 

adaptats amb ascensors. 

 

 

Una  de les problemàtiques tant al barri com al municipi és la manca d’un 

transport públic eficient que estigui a l’abast de la població amb menys 

recursos per tal de tenir una connexió amb els municipis  tant per opcions 

de feina com d’accés a serveis i equipaments comarcals i per promoure 

una mobilitat sostenible.

 

 

 

 

 



 

 

 

1.8 Comerç 

Els establiments i les botigues de carrer, així com els mercats, sempre 

han estat el punt de trobada, el punt de relació entre les persones.  

Els carrers on hi ha comerç són carrers plens de vida on els veïns i veïnes 

gaudeixen del passeig on els carrers són vius, on trobes tot allò que 

necessites. 

  

La identitat d'un barri, d'una ciutat, d'un poble, passa per la implicació que 

tenen les persones que viuen i treballen allà. 

El comerç actua com a part important del conjunt del seu entorn, oferint un 

paisatge plural i divers a més de ser un element de dinamització 

econòmica. 

 

Desgraciadament als barris degradats, un dels elements que es veuen 

afectats i agreugen aquesta degradació, és la desaparició del comerç 

local, desaparició que sol venir acompanyada d’una especialització en la 

tipologia dels comerços que es queden . 

 

 

Al barri del Convent aquesta progressiva desaparició i abandonament del  

comerç de barri, ha estat afectada també per la situació de crisi global. En 

anys anteriors hi havia tot tipus de botigues i tallers als baixos de les 

cases unifamiliars dels carrers principals, que han estat tancant al llarg del 

temps. Al dia d’avui només ha quedat un nucli de comerç actiu als baixos 

dels habitatges de  l’Atalaia, molts dels quals també han anat tancant i els 

que queden ofereixen productes  bàsics. 

. 

D’acord amb els mateixos comerciants, tampoc no hi ha una relació entre 

ells, i mencionen que abans si que hi havia més diversitat i relació de 

solidaritat entre els comerciants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Imatges dels locals comercials ubicats al voltant dels habitatges de la Pau, 

Atalaia i Plaça Sardana. 

Veiem la situación d’abandonament  que pateixen i que incrementen la 

degradació del barri. Resulta important  tenir  una diversitat de comerç local que 

doni servei i dinamitzi l’activitat económica i social del barri. 



 

 

1.9 Accessibilitat 

 

És necessari un estudi detallat de les barreres arquitectòniques i 

urbanístiques del barri del Convent. En general podem concloure que el 

barri no està pensat ni adaptat per a ciutadans amb mobilitat reduïda i en 

general a tota la diversitat de necessitats de mobilitat.  

Hem trobat tot tipus d’obstacles 

Voreres: 

-paviment en mal estat, trencat, i amb obstacles 

-invasió dels guals de cotxes en les voreres 

-invasió de cotxes a les voreres 

-discontinuïtat  

-amplada insuficient 

Passos de vianants: 

-Passos sense guals per a vianants 

Carrers: 

-Carrers en pendent sense voreres ni guals de vianants 

-Escales per accedir a carrers en desnivell sense rampes adaptades 

-Escales sense baranes 

Espais públics: 

- sense itineraris accessibles 

- sense paviments adequats 

- espais en desnivell sense protecció 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Imatges d’algunes de les problemàtiques d’accessibilitat al barri: 

Voreres insuficients 

Passos de vianants sense guals  

Obstrucció i mal estat de les voreres 

Accés a carrers sense rampes adaptades. 

 



 

 

1.10 Espais i recursos socials existents (crisi i innovació social)  

 

El projecte Barris i Crisi realitzat per la IGOP (Institut de Govern i 

Polítiques Públiques) analitza els impactes de la crisi sobre les 

desigualtats socioespacials en els municipis catalans i, més 

concretament, els seus efectes sobre els barris més desafavorits; 

També identifica i analitza el tipus de respostes que s’han donat al 

llarg dels últims anys a aquesta situació des dels mateixos barris, 

intentant comprendre quins són aquells elements que contribueixen a 

la resiliència de les comunitats davant la crisi. 

 

Aquesta recerca posa llum sobre una realitat fins ara poc reconeguda 

i poc estudiada, ja que bona part dels estudis existents sobre els 

impactes socials de la crisi en el nostre país han deixat de banda la 

seva dimensió territorial. La recerca permet constatar la desigual 

distribució territorial de les conseqüències socials de la crisi, i el 

eixamplament de la distància entre els barris més benestants i els 

més desafavorits. Els barris més vulnerables tendeixen a ser aquells 

que es troben més aïllats territorialment i on hi ha una major 

concentració de població d’origen estranger amb molt pocs recursos 

econòmics. Malgrat l’extrema vulnerabilitat d’alguns d’aquests barris, 

la situació no arriba a esdevenir del tot insostenible des del punt de 

vista de les privacions, la convivència social i l’estabilitat política 

gràcies a les dinàmiques de solidaritat interpersonal entre veïns, a la 

feina solidària de les entitats i al treball conjunt entre les 

administracions i el teixit associatiu. 

D’acord amb l’estudi de barris i crisi, s’ha fet un mapa de la innovació 

social als barris de Catalunya i estableixen les següents categories 

d’innovació social: 

Solidaritat ciutadana. Categoria amb la que situen exemples basats 

en l’ajuda mútua i processos ciutadans col·laboratiu i reivindicatius. 

Les pràctiques que entren dintre d’aquesta categoria són 

les assemblees locals de la PAH i els bancs de temps. 

Territori, medi ambient i energia. En aquesta categoria, l’objectiu és 

aplegar pràctiques que tenen molt en compte el territori urbà i 

desenvolupen formes més sostenibles d’accés a subministres o d’ús i 

gestió de recursos. Els exemples que han seleccionat són 

agrupacions de Guifi.net, grups locals de SOM ENERGIA i  horts 

urbans. 

Economia i consum alternatiu. En aquesta tercera categoria, posen 

de relleu projectes que accionen l’intercanviï de productes o espais 

econòmics alternatius al règim mercantil hegemònic. Els exemples, en 

aquest cas, estaran vinculats amb banca ètica, cooperativisme i grups 

de consum. 

Espais autogestionats. Per últim, en aquesta categoria s’inclouen 

infraestructures en desús que actualment estan gestionades 

comunitàriament i que funcionen com a prototips d’altres formes de 

viure en comunitat. 

 

 

 

 

 

http://afectadosporlahipoteca.com/contacto/#catalunya
http://guifi.net/
http://www.somenergia.coop/


 

 

 
 

Al barri del Convent veiem darrerament aquest ressorgiment de 

dinàmiques de solidaritat i de moviment associatiu com respostes 

davant la situació de crisi i l’increment de la vulnerabilitat causat per la 

crisi en un territori que ja estava desfavorit durant molts anys. 

En els resultats de l’estudi diagnòstic sobre la convivència fet aquest 

2016 hem vist un clar discurs referent a la segregació residencial 

existent en el barri del Convent i que el senyala com un espai que es 

vist com un Gueto, es fa referència a l'aïllament i la manca de serveis, 

elements característics del desplaçament per segregació. Alhora 

també s'apunta a la qualitat dels serveis i de les vivendes. Dels 

recursos que l'administració local ha destinat a aquesta zona. 

 

Els recursos socials del barri i que la població identifica 

actualment són: 

 

L’Associació del barri del Convent: En un municipi amb moltes 

entitats culturals locals però pràcticament cap entitat veïnal, 

l’Associació del barri del Convent apareix fa un parell d’anys per 

aglutinar el conjunt de reivindicacions del barri, denunciant una 

evident situació de segregació territorial però alhora fent propostes 

innovadores cap a una millora general tant dels espais públics, els 

habitatges, els equipaments, nous models de producció, auto 

ocupació i les relacions de convivència quotidiana. 

L’associació del barri del Convent aglutina algunes de les propostes 

innovadores recollides a l’estudi de barris i crisi: 

1. Demanda d’un espai comunitari per l’associació i altres col·lectius 

2. Organització veïnal per realitzar horts socials,  

3. Propostes per accedir a serveis d’Internet social com guifi.net  

 

La Escola Empordanet i les seves Ampa’s 

L’escola del barri és un equipament recent, va iniciar activitats l’any 

2009 i ha ofert un nou espai de millora i d’identitat pel barri. El projecte 

educatiu de l’escola te entre les seves prioritats la cohesió social i la 

implicació dels pares en aquesta tasca en un centre amb un alt 

percentatge d’alumnes d’origen divers. 



 

 

També ha esdevingut un espai comunitari obert al barri i a 

associacions com la del barri del Convent ja que no té actualment un 

espai propi. 

 

La PAH 

El grup local de la Plataforma d’afectats per la Hipoteca del municipi 

actua en el barri ja que veïns i veïnes s’han apropat al grup per 

demanar suport en processos d’execució de desnonaments i altres 

problemàtiques relacionades amb l’habitatge,  

 

La Fundació Acollida i Esperança. Aquesta Fundació treballa 

directament amb població en situació d’alta vulnerabilitat i a més ha 

obert les seves portes al barri com espai cultural en activitats puntals, 

en col·laboració amb l’associació de veïns o d’altres associacions 

externes. 

 

 

Tots aquests espais i entitats són clarament elements positius a 

potenciar dintre del barri, sempre tenint en compte que la segregació 

urbana és un fenomen estructural i multifactorial i que no està 

determinat per la crisi, sinó que es veu agreujada per aquesta. 

La existència d’aquest capital social i propostes innovadores han 

d’estar vinculades a politiques de redistribució dels recursos 

municipals 

La resiliència de les comunitats a les zones urbanes desfavorides 

depèn en gran mesura de la capacitat per treballar conjuntament dels 

actors governamentals i no governamentals per afrontar els reptes de 

les comunitats. Es important entendre que valorar aquests processos 

ha de passar per donar recursos als projectes que proposen i no 

transferir la responsabilitat de la cohesió social als barris a la capacitat 

d’ innovació social de les entitats. 

 

1.12  Problemàtica general i propostes. 

 

Detecció de Problemàtiques a partir de les entrevistes:  

 

 La majoria de problemàtiques es detecten als blocs de habitatges: 

civisme, neteja, qualitat de vida, problemàtiques entre veïns. 

 Veuen que hi ha més brutícia als blocs de St Pau i St Martí 

 La convivència és poca o ni hi ha bona relació, hi ha un problema 

de comunicació entre veïns. 

 Civisme, falta de respecte de l’espai comunitari, no es netegen els 

espais comuns. 

 Mancança d’equipaments tant esportius com culturals i de salut 

 Els veïns que porten més anys apunten que cada vegada hi ha 

menys relació entre veïns i veïnes, abans hi havia molta més vida 

i organització i que ara amb prou feines es coneixen. 

 la gent ha envellit o han marxat i la gent que arriba no té sentit de 

comunitat, i ha més problemes de morositat 

 Els espais públics estan descuidats, no tenen qualitat 



 

 

 Els espais lliures dels blocs no tenen manteniment i tenen 

problemes de brutícia i rates. Son espais que queda confós, no hi 

ha un disseny, no està delimitat. 

 No es troben papereres als blocs 

 Hi ha precarietat de les famílies, la gent no arriba a final de mes. 

 Hi veiem col·lectius en exclusió: 

La gent no qualificada 

la població que està al atur i depèn de les ajudes 

 La vivenda és de baixa qualitat, no hi ha un bon manteniment, hi 

ha situacions de ocupacions i desnonaments 

 Seguretat: Hi ha hagut casos de robatoris 

 Els tres carrers principals del barri encara hi ha bona relació i no 

percep problemes de civisme 

 La plaça Marti Barrera 30, hi ha soroll, gossos, brutícia, problemes 

de civisme. Es fa servir com a pipican, no hi ha un bon 

manteniment. 

 No veuen resposta per part de l’ajuntament, es fan denuncies 

però no arriben enlloc. 

 El barri està abandonat, fins fa poc cap partit mencionava el barri 

 Les vivendes dels blocs s’han devaluat molt, abans als pisos 

podies viure amb una bona qualitat de vida  

 Nivell baix d’instrucció, tret dels tres carrers principals 

 

  

 

Punts a potenciar 

 Hi ha gent jove al barri, s’ha de potenciar el moviment veïnal. 

L’associació del Convent, ha començat fa un parell d’anys a fer 

treball de barri i necessita una empenta. 

 la solidaritat entre veïns i veïnes 

 la diversitat, aprenentatge d’altres cultures 

 la mirada mes ample 

 

Amenaces 

 La creació de guetos 

 la manca de recursos específics per a la població d’origen divers 

 la exclusió social i territorial 

 

Propostes d’actuació a partir de les enquestes i de l’estudi 

 

 Més dedicació de l’Ajuntament per promoure el civisme i la 

convivència.  

 Buscar punts d’enllaç entre els agents, veïns, administració, etc. 

 Millorar els espais públics 

 Equipaments per als joves 

 Fomentar el manteniment del barri 

 Conscienciar  

 Creació d’un centre cívic 

 Punt de trobada, un centre social 

 Un local per gent gran, petits i joves que trenqui amb l’aïllament i 

la segregació 



 

 

 Fer un pla d’accessibilitat al municipi i al barri 

 Promoure actuacions dedicades a millorar la convivència entre 

veïns i veïnes 

 Fer una transferència consensuada de responsabilitat dels espais 

comunitaris de grups de habitatges  a l’Ajuntament per un millor 

manteniment. 

 

ACTUACIONS MÉS URGENTS: 

 Espai Social per a la gent gran- esplai o centre de dia social al 

que pugi anar la gent gran que té poca mobilitat- espai de la 

fàbrica. 

 Un espai de trobada i activitats que sigui un referent pel barri 

 Facilitar mitjans als grups que ja existeixen, que fan propostes 

innovadores i que estan impulsant activitats cap a una millor 

convivència i arrelament al barri. 

 Espais públics pensats pera tota la població que no siguin per 

guetos i exclusió, s’ha de fer integració i implicar-se 
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