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1.OBJECTIUS DEL PROJECTE I CONTINGUTS DEL PLA ESTRATÈGIC
1.1. OBJECTIUS DEL PROJECTE
L’objectiu és definir un pla estratègic del barri de la Sagrada Família a dos anys vista amb la finalitat
d’enfortir el comerç i procurar un desenvolupament sostenible del barri, que es troba actualment en estat
de recessió. Amb aquesta finalitat, es planteja l’establiment de línies d’acció a nivell de barri, compartides
per les associacions, i també línies d’acció singulars, territorials o sectorials, així com l’enfortiment del teixit
associatiu i la col·laboració en xarxa.
El projecte té com a punt de partida les necessitats i objectius comuns de les associacions de comerç, que
van ser detectats durant la investigació del projecte “Enfortiment del Teixit Associatiu de l’Eixample”.
Entre els temes que tenen abast a nivell de barri, i que contempla aquest pla estratègic, figuren un pla
d’actuació per al turisme i la creació de la identitat del barri (la marca).
Objectius específics que contempla el pla estratègic:

1 Oferir un coneixement actualitzat de la situació del comerç, les diferents zones i sectors comercials, els

projectes de promoció comercial, i el teixit associatiu dins el barri, que permeti l’elaboració del pla
estratègic.

2 Col·laborar tots els agents del barri, amb l’Ajuntament i responsables del pla turístic de la Sagrada
Família, per aconseguir que el fluix de persones que visita la Basílica de la Sagrada Família i l‘Hospital de
Sant Pau tingui una repercussió positiva en el comerç del barri.

3 Convertir una de las zones més turístiques de Barcelona, i que disposa de dos dels monuments
modernistes més rellevants (La Sagrada Família i L’Hospital de Sant Pau), en una gran àrea comercial
per a visitants i consumidors de la ciutat.

El projecte ha de tenir en consideració la diversitat comercial:
Zones comercials: el Mercat, el Centre Comercial dels Encants Nous, l’Avinguda Gaudí, el comerç de
l’entorn de la Basílica, i altres carrers importants (Padilla, Mallorca, València...).
Tipologies de comerços:
- Establiments d’hostaleria, oci, cultura i turístics (es beneficien del fluix de turistes).
- Establiments de “ciutat” (es beneficien del fluix de turistes i de consumidors d’altres zones de la ciutat i
del barri).
- Establiments de proximitat, on la clientela són els propis consumidors del barri.
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1.2. LÍNIES DEL PLA DE DINAMITZACIÓ
L1 DIAGNÒSTIC COMERCIAL I SOCIOECONÒMIC DE LA ZONA
Objectiu 1 : Oferir un coneixement actualitzat de la situació del comerç, de les diferents zones i
tipologies comercials, també les característiques de la demanda, els projectes de promoció comercial
i el teixit associatiu, dins del barri, que permeti l’execució del pla estratègic.
S’analitzaran factors estructurals dels comerços i la seva oferta comercial, a més dels factors
socioeconòmics del barri. Tanmateix, s’analitzaran els projectes de dinamització comercial portats a
terme i el seu impacte, així com les potencialitats, interessos, necessitats i recursos dels que disposen
les associacions per implementar el pla estratègic amb èxit.
El diagnòstic permetrà descobrir oportunitats i definir les línies estratègiques.
A la fase de diagnòstic, es fomentarà la col·laboració amb associacions civicosocials i entitats de la zona
que puguin ajudar a promocionar el barri i potenciar els comerços, per a crear sinergies en la
implementació del pla estratègic.
L2 DEFINICIÓ D’OBJECTIUS, LÍNIES ESTRATÈGIQUES I PLA

Objectiu 2: Col·laborar tots els agents del barri, amb l’Ajuntament i responsables del pla turístic de la
Sagrada Família, per a aconseguir que el fluix de persones que visita la Basílica de la Sagrada Familia i
l’Hospital de Sant Pau, tingui una repercussió positiva en el comerç del barri.


Cens d’actius urbanístics comercials existents al barri de la Sagrada Família i incorporació d’aquests
al projecte de dinamització i promoció del comerç.



Recollida de les línies d'acció del pla turístic del Districte de l'Eixample.



Identificació dels sectors comercials, els establiments més dinàmics, i d’altres agents, amb capacitat
d’estimular la promoció econòmica del barri. Crear grups de treball amb aquells que poden aportar
la visió i col·laboració per definir les línies estratègiques i activitats del pla.



Donar a conèixer el pla estratègic i aconseguir el recolzament dels encarregats del pla turístic de la
Sagrada Família, per a assegurar el seu impacte al comerç. Establir relacions amb les principals
entitats promotores del turisme a Barcelona, per a la inclusió de les rutes i els establiments turístics
a les guies de la ciutat i portals, i que es tinguin en compte pels operadors turístics. Senyalització
específica i destacada, “geo-referenciar” els actius comercials.
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L3 PROMOURE LA IMATGE COMERCIAL DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA, CREANT UNA IDENTITAT
PRÒPIA ENVERS D’ALTRES ZONES COMERCIALS, AMB UNA IMATGE FORTAMENT CONSOLIDADA. CREAR
MARCA.
Convertir una de las zones més turístiques de Barcelona, i que disposa de dos dels monuments
modernistes més rellevants (La Sagrada Família i L’Hospital de Sant Pau), en una gran àrea comercial
per a visitants i consumidors de la ciutat.







Recollir els valors d’identitat del comerç -i del barri- percebuts pels propis consumidors i visitants.
Recollir les iniciatives de creació de marca i identitat impulsats per les associacions i entitats del
barri.
Recollir els esdeveniments i campanyes susceptibles de generar imatge de marca.
Definir els valors i senyals d’identitat del comerç i el barri de la Sagrada Família amb tots els agents.
Desenvolupament de la imatge de marca i l’estratègia de comunicació amb l’objecte de retenir els
veïns i atraure els visitants.
Impulsar el reconeixement social del comerciant.

L4 ADEQUAR L’OFERTA COMERCIAL I PROMOURE L’OBERTURA I REMODELACIÓ DELS ESTABLIMENTS
COMERCIALS I DE RESTAURACIÓ, PER A TRANSFORMAR EL BARRI EN UNA ZONA COMERCIAL ATRACTIVA.
Convertir una de las zones més turístiques de Barcelona, i que disposa de dos dels monuments
modernistes més rellevants (La Sagrada Família i L’Hospital de Sant Pau), en una gran àrea
comercial per a visitants i consumidors de la ciutat.


Proposta de mesures per millorar l’oferta i adequar els comerços, amb la finalitat de convertir-se
en una zona comercial atractiva per a turistes i visitants.



Potenciar programes conjunts entre els agents turístics i el comerç/restauració. Programes de
promoció i descomptes creuats.
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1.3. CONTINGUTS DEL PLA







Diagnòstic de la zona comercial de la Sagrada Família.
Crear una base de dades d’entitats.
Establir reunions de contacte, per a identificar interessos i capacitats de col·laboració.
Crear grups de projecte, per a definir les línies estratègiques del pla.
Dissenyar els valores i senyes d’identitat de marca.
Definir objectius i línies estratègies.



Pla d’activitats per impulsar el consum dels visitants a la zona i crear una imatge de marca.



Pla de comunicació:





o Objectius
o Públic
o Mitjans
o Elements informatius
o Activitats de comunicació
o Cronograma
Pressupost i fonts de finançament.
Fases d’execució del projecte i calendari d’activitats.
Resultats esperats i indicadors de medició.
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3.DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE TREBALL
1. Reunió inicial.
Reunió de presentació del pla als comerciants del barri.
2. Recollida de la informació dels comerços, entitats i socioeconòmica de la zona.
La recollida d’informació compondrà:
 La recollida d’indicadors i de la situació socioeconòmica de fonts secundàries.
 La creació d’un cens actualitzat de comerços, a partir del cens del Districte.
 El recorregut de la zona a peu, per l’actualització de l’actual cens de comerços, i identificació dels
locals buits.
 Entrevistes amb els responsables de les associacions de comerciants i els comerciants.
3. Identificar equipaments públics, serveis i entitats, que puguin ajudar a promocionar i potenciar els
comerços del barri.
4. Reunions amb els responsables de les entitats del barri identificades com a potencials
col·laboradors, per tal de concretar la seva participació en el pla.
5. Creació dels grups de treball.
6. Elaboració del diagnòstic comercial i socioeconòmic.
7. Discussió del diagnòstic, i del posicionament, així com les línies estratègiques d’acció.
8. Elaboració del pla de dinamització, incloent-hi:
 Les activitats de dinamització.
 El pla de comunicació.
 El pressupost.
9. Discussió del pla.
10. Entrega del projecte final.
11. Presentació als comerços del pla de dinamització.
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4. L’EVOLUCIÓ URBANÍSTICA DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA
4.1.

EL DESENVOLUPAMENT DEL BARRI

El barri de la Sagrada Família té el seu origen en un suburbi aïllat vorejat de camps de cultiu nomenat "el
Poblet". Durant el segle XIX, la zona escassament poblada estava conformada per un petit nucli de cases
baixes situades a l’entorn de l’actual carrer de València i no arribà a tenir certa entitat fins començament del
segle XX, quan començà la seva transformació, primer com a barri obrer i desprès com el barri més turístic de
Barcelona, gràcies a la construcció del Temple Expiatori de la Sagrada Família, la obra de Gaudí més
internacional, a la qual el barri deu el seu nom.
Evolució del nombre de vivendes
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Taula 1 Evolució del nombre de vivendes al barri de la Sagrada Família
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UN SUBURBI AÏLLAT DE SANT MARTÍ DE PROVENÇALS
1860 El Ministeri de Foment encarregà a Ildefons Cerdà el projecte de l’Eixample. En aquesta època el barri
era un suburbi de cases disperses entre els carrers de Mallorca, Marina i Aragó, anomenat el Poblet i
envoltat de camps que pertanyien a Sant Martí. En aquesta època també existia un altre nucli anomenat el
Pont situat entre Independència, Aragó, Consell de Cent i Dos de Maig.

Il·lustració 1 Plànol de l’ hipòdrom projectat per Ildefons Cerdà

Il·lustració 2tració 1 Inicis de la Sagrada Família

1882 Començà la construcció del temple expiatori per Francisco Paula del Villar que continuà el 1883 Gaudí.
La "nova catedral” de Barcelona es construeix en un solar d'una de les catorze illes de l’hipòdrom projectat
per Cerdà. Fins 1883, els límits del Poblet eren compresos entre el convent de les "Saleses" (ara passeig de
Sant Joan amb València) i l'actual temple de la Sagrada Família. I no pertanyia a Barcelona, sinó al municipi
de Sant Martí de Provençals.
1883 S’amplià el nucli al convertir-se en zones vials el Camp del Grassot (comprés entre els carrers del Pare
Claret, Torrent de Mariné, Còrsega i Passeig de Sant Joan), propietat dels germans Grassot. Finalment, l’any
1897 el municipi de Sant Martí de Provençals s’annexionà a Barcelona i s’obrí el carrer de Mallorca fins als
carrers Dos de Maig i València seguint el Pla Cerdà.

Il·lustració 3 Vista del barri de la Sagrada Família en 1902
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EL BARRI INDUSTRIAL
A finals del segle XIX, amb el creixement de la població de Barcelona es redueix la importància de
l’agricultura i “El Poblet” es converteix en un barri industrial que rep gran quantitat de població atreta per
l’oferta de feina de les fàbriques. Així, els camps es transformaren en una zona d’indústries i solars amb cases
baixes. Alguns vestigis d’aquesta etapa són la fàbrica de cerveses Damm (que s’anomenava popularment la
Bohèmia), la Kromschroeder, la Myrurgia, la Nerva, la Danone o la Mateu&Solé Mafasa.
1905 Construcció de la fàbrica Damm per l’arquitecte Joan Massoles, entre Còrsega, Rosselló, Cartagena i
Dos de Maig.

Il·lustració 4 El barri al 1920 (arxiu històric de Damm)

TRANSFORMACIÓ A UN BARRI DE VIVENDES I TURISME
A partir de l’Exposició Universal de 1929, la Sagrada Família cobrà relleu internacional i el barri començà la
seva transformació fins al barri de vivendes i turisme que avui en dia coneixem.
1927 S’obre al públic l’avinguda Gaudí, per enllaçar l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau amb el temple de la
Sagrada Família, permetent així la visió d’ambdós edificis.

Il·lustració 5 Vista de l’Avinguda Gaudí
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També al 1927, i pel mateix motiu, l’Ajuntament decideix urbanitzar l’illa situada al front de la futura façana
de la Passió.
Mentrestant l’Avinguda Gaudí es començà a habitar al voltant de l’any 1927, la zona dels carrers Mallorca i
València ja estava força habitada i edificada a la mateixa època, com es pots apreciar a la següent fotografia.

Il·lustració 6 Vista de l’Avinguda Gaudí

1928-1930 Construcció de la Fàbrica Myrurgia (Nàpols/Mallorca) per l’arquitecte Antoni Puig i Giralt, un dels
arquitectes més representatius del racionalisme català. El projecte es va exposar a la mostra d’arquitectura
del 1929, rebent el primer premi d’arquitectura del Concurs d’Edificis Industrials i Comercials.
Al 1930 s’inaugurà el nou Hospital de Sant Pau, dissenyat pel prestigiós arquitecte modernista barceloní Lluís
Domènec i Montaner.

Il·lustració 7 Inauguració de l’Hospital de Sant Pau

1931 neix la galeria comercial Els Encants Nous com a iniciativa d’un grup de “paradistes” dels Encants Vells
que tips d’haver de desplaçar-se per tota la ciutat, buscaren un espai on ser propietaris i poder instal·lar-s'hi
d’una manera definitiva. Els Encants Nous funcionaren des del 1931 fins la guerra nacional els anys 19361939, tornant a reiniciar la seva activitat el 1947, quan es constituí la segona cooperativa, nomenada
Cooperativa de Consum Local de Vendes. En principi eren un conjunt de barraques i posteriorment, s’hi
varen construir vivendes familiars, però reservant els baixos per a aquestes populars galeries.
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Il·lustració 8 Encants Nous

1933 La fàbrica de la General Motors es va instal·lar al carrer Mallorca 433.

Il·lustració 9 Fàbrica de la General Motors, 1935.

1944 s’inaugurà el mercat de la Sagrada Família, quan el “vell mercat” del carrer Sicília es traslladà junt a la
fàbrica de muntatge de la General Motors.
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1959 La Diagonal s'acabava a Marina i estava parcialment ocupada pel recorregut del ferrocarril

Il·lustració 10

1960- 2000 BARRI TURÍSTIC I MASSIFICAT
A partir de 1960 el barri de la Sagrada Família es converteix en el barri més densament poblat i més turístic
de Barcelona.
En els anys 70 Núñez i Navarro va construir amb permís municipal diversos edificis al solar del carrer
Mallorca amb Passatge Font en contradicció amb el pla general metropolità aprovat aquell mateix any. Les
edificis van ocupar l’espai on teòricament s'haurien d'ubicar en el futur les escalinates d'accés a la façana
principal del temple. La Sagrada Família va quedar envoltada d'edificis amb voreres i calçades insuficients,
per absorbir el gran trànsit de cotxes i autobusos turístics i el gran fluix de visitants i veïns que es desplacen al
voltant del monument originant-se importants problemes de mobilitat.

Il·lustració 11
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PROJECTES URBANÍSTICS ACTUALS I EL SEU IMPACTE
2007-2013 OBRES DE L’ AVE

Il·lustració 12

Des de 2007 fins 2013 han durat les obres de l'AVE que passa per sota de la Sagrada Família. Les obres han
afectat els comerços als carrers Mallorca, Sicília, Marina, Castillejos, entre altres, i han empitjorat si cap, els
problemes de mobilitat.
2009-2014 LA REMODELACIÓ DE L’HOSPITAL DE SANT PAU
L’any 2009 s’inauguraren les noves instal·lacions de l’hospital de Sant Pau, traslladant l’activitat hospitalària
des dels pavellons modernistes fins al nou centre, situat a la part superior de la mateixa finca i es començà
la remodelació que té com objectiu convertir l’antic hospital modernista en un centre cultural i turístic.
Il·lustració 13

La remodelació de l’Hospital de Sant Pau,
declarat Patrimoni de la Humanitat per la
Unesco, representa una de las intervencions
patrimonials més importants que es faran a
Barcelona durant els propers anys. El projecte
contempla la rehabilitació, restauració i
adequació del conjunt de pavellons de l’antic
hospital per a convertir-los en un espai que
acollirà les seus d’organismes internacionals i
xarxes que treballen en l’àmbit del Mediterrani
i en temàtiques relacionades amb la salut i
l’alimentació, cooperació, cultura, educació,
medi ambient i economia.
Al febrer del 2014 es va obrir al públic la
primera fase del projecte de remodelació. En
aquesta, es van rehabilitar els pavellons
d’administració i de Sant Jordi, i van incloure
les següents activitats:
•
Allotjar organismes internacionals.
Actualment n’hi han 6 organismes: la
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Universitat de les Nacions Unides, ONU Habitat, Casa Àsia, Institut Forestal Europeu, i la Xarxa Mundial
d’Operadors d’Aigua. I s’hi instal·larà durant aquest any una oficina de la OMS.
•

Pla cultural-turístic
o Visites guiades o lliures als recintes rehabilitats (la rehabilitació ha seguit el patró original). Hi ha un
museu sobre medicina i història del recinte (gràcies a un arxiu de 600 anys). Van obrir una cafeteria,
una botiga i una sala “punt de trobada” amb una zona interactiva.
o Organització d’esdeveniments, convencions, cursos i jornades (actualment fan uns 300
esdeveniments anuals).

•

Lloguer d’espais per esdeveniments privats (han recuperat sales per 200, 60 o 40 persones).
El seu projecte de visites és de turisme sostenible, no multitudinari. Durant aquest darrer any i amb el
projecte sense acabar, han rebut 15.000 persones. Quan estigui a ple funcionament, tenen previst rebre
350.000 persones a l’any. Els grups de visita seran de 25 persones. Les entrades lliures costaran 8€ i les
guiades 14€ .

Aquest projecte suposa pel barri l’atracció d’un turisme cultural molt diferent del turisme massificat de la
Sagrada Família.
EL PROJECTE DE LES GLÒRIES
Il·lustració 14

El projecte de les Glòries persegueix completar
la trama urbana original de l’Eixample, ideada
per l’Ildefons Cerdà, de crear una doble
centralitat en aquesta zona d’accés a la ciutat de
Barcelona. L’actual projecte de les Glòries farà
possible una major densitat d’habitatge, la
instal·lació d’equipaments, i una millor connexió
entre els barris que envolten la plaça.
Es pretén convertir els carrers del voltant de
Glòries en alternatives a la Gran Via. Entre les
actuacions previstes hi ha l'obertura del carrer
Castillejos entre Diagonal i Gran Via, la connexió
dels carrers Badajoz i Independència o l'obertura
d'Alí Bei a Marina, per a millorar l'eix Marroc Tànger - Alí Bei com a accés al centre de la ciutat
des del Poblenou. La demolició de la mitjana central, des de la Gran Via a la cruïlla amb el carrer Llacuna,
persegueix desviar bona part del trànsit que ve des del Maresme cap a les rondes de Dalt i Litoral.
La plaça recollirà diferents equipaments de Clot-Camp: el centre de Formació Professional, l’Escola de
Música, el CAP, el Parc i la Llacuna del Poblenou, un casal d'avis, habitatges protegits, una residència, un
centre de dia i un poliesportiu. A més, l’escola, la Biblioteca Josep Benet i la zona comercial es beneficiaran
de l’afluència de visitants.
La transformació de Glòries suposarà una major visibilitat i millor comunicació del barri de la Sagrada Família.
Castillejos es convertirà en un carrer més important i transitat, que potenciarà previsiblement la seva àrea
comercial.
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A l’ampliació de l’oferta comercial a la plaça de les Glòries estan prevists locals que pugin albergar uns 50
comerços, el que pot suposar un nou incentiu per a que els veïns de les galeries dels Encants Nous es
desplacin fora comprar, tot i que això es podria veure afectat per la construcció de noves vivendes. A més a
més, aquest gran espai de zones verdes, bordejat d’equipaments culturals i comerços de proximitat, atraurà
un turisme cultural i visitants de la ciutat que poden beneficiar el comerç de la zona.
2013 EL TRASLLAT DELS APARCAMENTS D’AUTOCARS DE TURISTES DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Amb els nous emplaçaments d’aparcament, els turistes han
de transitar per les voreres des de la Diagonal (Plaça de la
Hispanitat) fins a la Sagrada Família, la qual cosa suposa un
passeig de 15 minuts.
Els veïns opinen que els nous emplaçaments han millorat la
mobilitat a la plaça. Tot i que els ciutadans que viuen pel
costat del carrer Marina, on hi ha voreres estretes, es
queixen del soroll a causa de l’excessiu fluix de persones.
Als carreres de Sardenya i Marina, una zona amb molts locals
tancats, s’han instal·lat nous establiments comercials i han
millorat les vendes.
Els comerciants veurien bé la dispersió dels espais
d’aparcament en més zones, per a influir positivament sobre
altres zones comercials. Cal definir i prioritzar uns itineraris
turístics que permetin enllaçar a peu els principals atractius
turístics de la zona.
Il·lustració 15

PROJECTE A DEBATRE: LA REMODELACIÓ URBANÍSTICA DE L’ENTORN DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Des de fa dècades es debat com ordenar urbanísticament l’entorn de la Sagrada Família per a contemplar el
monument com s’ho mereix i solucionar el problema dels autocars i de mobilitat del turisme. El tema encara
es troba sense una solució definitiva.
També s’ha sospesat la possibilitat d’obrir una galeria comercial, amb botigues i locals de restauració, de les
noves zones comercials, que s’instal·larien al subsòl o als espais de sota l’escalinata d’accés a la façana.
Aquests establiments i l’aparcament, servirien per a sufragar el cost de la transformació urbanística de
l’entorn de la Basílica.
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Article de la Vanguardia del 20/12/2013

En aquest document hi ha vuit dibuixos (vegeu les seves reproduccions al gràfic superior). Un és el que fixa el planejament vigent. Davant la façana de la Glòria,
la que donarà al carrer Mallorca, neix una franja de 60 metres d'ample, equivalent a la del passeig de Gràcia, que arriba fins al carrer Aragó. Així, l'entrada
principal de la Basílica es podria veure a gran distància, des de la Diagonal, ja que en aquest final ja hi ha un espai obert, la plaça Pablo Neruda. Aquesta solució
obliga a fer caure dues illes edificades, en les quals hi ha centenars d'habitatges, comerços i tallers, a més de construccions abandonades. El PGM defineix aquest
espai com 17/6, que indica que és susceptible de convertir-se en zona verda. Aquesta és l'opció en la qual treballen els responsables de les obres de la Sagrada
Família i la preferida per l'Ajuntament, almenys fins ara.
La segona possibilitat és la més senzilla de totes: deixar les coses com estan; és a dir, modificar el PGM per descartar la franja pública abans esmentada de
manera que els edificis construïts deixarien d'estar afectats per aquesta obra. Així, les façanes laterals del Naixement i de la Passió actuarien com les entrades
principals de la Basílica -així passa en l'actualitat- ja que són les que tenen davant dues places que permeten la concentració i accés de grans quantitats de
visitants.
Les propostes 3 i 4 són variants de la primera. En totes dues el nou passeig davant la façana de la Glòria és més estret que en el planejament actual. Coincidiria,
d'una banda, amb el passatge de la Font, i per l'altre, mantindria la mateixa distància edificable des de Marina, la qual cosa facilitaria l'operació. Així, el nombre
d'edificis afectats seria més baix que en la solució avui prevista en el PGM. En la proposta 3, aquesta franja arribaria fins a Aragó, i en la 4, menys ambiciosa i
també menys traumàtica per als veïns, fins a València.
La cinquena solució descrita en l'estudi és amb la que van treballar durant un temps els arquitectes del temple. Té més impacte sobre el que està construït avui a
l'entorn. Es tracta de convertir les dues illes completes que uneixen la façana de la Glòria amb la Diagonal en zones verdes, a imatge del que ja hi ha als laterals
(places de la Sagrada Família i de Gaudí, estrenades el 1928 i el 1980, respectivament) però amb el doble de superfície, la qual cosa realçaria aquesta futura
entrada a la Basílica en la seva condició de principal. L'opció 6 és la mateixa que la cinquena però només afecta una illa, amb la qual cosa aquest pòrtic tindria
davant un tractament urbanístic similar al dels pòrtics laterals.
La idea original de Gaudí, la que sempre va defensar, sense èxit, davant l'Ajuntament, era molt diferent a la que es va planejar finalment. Ell va pensar en
una plaça estrellada, primer de vuit puntes i després de quatre, amb el temple al mig. Aquesta disposició era, al seu entendre, la millor per aconseguir l'òptima
perspectiva lateral de l'edifici des de tots els punts de vista. Així, les seves 18 torres serien visibles des de qualsevol angle. Aquesta disposició queda recollida en
la proposta 7 de l'estudi, que inclou la desaparició de les actuals places laterals de la Basílica per integrar-les a l'estrella.
L'últim disseny de l'informe és una adaptació de l'anterior. Bàsicament es tracta de suprimir un dels braços de l'estrella, amb la qual cosa es mantindria en gran
part l'esperit de Gaudí. S'asseguraria així la millor perspectiva lateral del conjunt monumental però no des de tots els angles, encara que, fins a cert punt,
l'avinguda Gaudí ja compleix amb aquesta funció. La virtut d'aquesta proposta és que es redueix la quantitat d'illes avui edificades que quedarien afectades i es
mantindrien les places de la Sagrada Família i de Gaudí. Aquesta seria una de les intervencions menys complexes d'escometre.
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5. ANÀLISI SOCIOECONÒMIC
5.1.

FITXA RESUM

Població
Superfície (km2)
Densitat (hab/km2)
Població per sexe
Dones
Homes
Població per edat (en %)
0‐14
15‐24
25‐64
65 i mes
Població per lloc de naixement (en %)
Barcelona
Resta Catalunya
Resta Espanya
Estrangers
Població per nacionalitat (en %)
Espanyols
Estrangers
Principals nacionalitats estrangeres

% Titulats superiors i CFGS (1)
Taxa natalitat natalitat / 1 000 . hab
Població de més de 65 anys que viu sola (%)(2)
Índex de sobreenvelliment (3)
Turismes (persones físiques) / 1.000 hab
Motos (persones físiques) / 1.000 hab
Nombre d'aturats registrats (4)
Renda Familiar disponible per habitant(2010)
Índex Barcelona=100

SAGRADA FAMÍLIA

DISTRICTE

BARCELONA

52.000
1,1
49.475

264.997
7,5
35.443

1.615.985
102,2
15.818

28.132
23.868

142.690
122.307

847.636
768.349

10,2
8,4
59,3
22,1

10,8
8,4
58,8
22,0

12,3
8,9
58,0
20,8

51,6
84
17,8
22,2

51,7
91
16,4
22,8

51,5
74
19,5
21,5

82,4
17,6
Italiana
860
Xinesa
860
Colombiana
645
29,0
79
28,0
60,3
311,1
110,5
3.170
97,3

82,0
18,0
Italiana
5.535
Xinesa
4.694
Francesa
2.791
33,9
77
27,7
58,5
316,0
130,5
15.470
114,4

82,6
17,4
Pakistanesa
23.281
Italiana
22.909
Xinesa
15.875
24,9
86
25,7
55,3
329,6
119,7
108.624
100,0

(1) Estudis universitaris‐CFGS grau superior / població de 16 i més anys
(2) població >65 anys viu sola / població>65 anys
(3) població >75 anys/ població >65 anys*100
(4) Estimació per barris a partir de dades facilitades per codis postals, realitzada pel Departament d'Estadística.
Taula 2 Font Ajuntament de Barcelona
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LA POBLACIÓ

5.2.1 Evolució de la població
El Barri de la Sagrada Família, amb 52.000 persones, és el més densament poblat de la ciutat.
El barri tingué la seva plena expansió urbanística i de creixement de població arrel de l’Exposició Universal
del 1929 fins als anys 70.
El creixement durant el 2004 es degut al procés de regularització de la immigració.
Des de 2005 presenta un estancament de la població.
15%
10%
S.FAMILIA

5%

EIXAMPLE
0%

BARCELONA

1996 2000 2001 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-5%
-10%
Taula 3 Evolució de la població
1996
BARCELONA

2000

2001

2004

2005

2006

2007

1.508.805 1.512.971 1.503.884 1.586.604 1.612.237 1.629.537

1.603.178

2008

2009

2010

2011

2012

1.628.090 1.638.103 1.630.494 1.615.985 1.619.839

EIXAMPLE

248.777

249.654

251.050

261.915

267.083

269.264

263.769

268.189

269.185

267.534

264.996

265.592

S.FAMILIA

48.931

49.716

50.031

51.880

52.780

53.028

52.185

53.010

52.890

52.424

52.000

52.007

Taula 4: Evolució de la població

5.2.2 Estructura de la població per edats
Igual que ha passat a Barcelona, al Districte ha crescut la franja d'adults de 25 a 64 anys i ha decrescut la
franja de joves i la de nens.
% Edat 1996

0-14 anys

Barcelona
Districte
Sagrada Família

11,60%
10,85%
11,28%

15-24 anys
11,64%
12,28%
12,18%

25-64 anys
54,83%
51,95%
52,16%

65 i més
21,92%
24,93%
24,38%

Taula 5. Estructura de la població per edats 1996

% Edat 2012

0-14 anys

Barcelona
Districte
Sagrada Família

12,32%
10,77%
10,29%

15-24 anys
8,86%
8,35%
8,33%

25-64 anys
57,92%
58,97%
59,36%

65 y més
20,90%
21,90%
22,02%

Taula 6. Estructura de la població per edats 2012
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Índex d’envelliment 2012
Barcelona
Eixample
Sagrada Família

1,70
2,03
2,14

Taula 7 Index d’envelliment 2012

L’índex d’envelliment del barri de la Sagrada Familia presenta valors més alts que el districte i la ciutat.

5.2.3. Origen de la població

Lloc de naixement
Barcelona Ciutat

Resta de Catalunya

Resta d'Espanya

Barcelona

51,4

7,4

19,1

22,1

Districte

51,3

9,1

16,1

23,6

Sagrada Familia

51,2

8,3

17,3

23,2

Extranger

Taula 8.Lloc de naixement

BARCELONA
Districte
Sagrada Família

Barcelona ciutat

Resta de Catalunya Altres Espanya

Estranger

51,4%
51,3%
51,2%

7,4%
9,1%
8,3%

22,1%
23,6%
23,2%

19,1%
16,1%
17,3%

Taula 9 Lloc de naixement

El percentatge de població estrangera (23,2) és superior a la mitjana de Barcelona (22,1), tot i que
lleugerament inferior al districte.
Hi predomina la població italiana, que a la Sagrada Família és d’un 9,4 %, i molt semblant al districte, mentre
que suposa el 8 % de Barcelona. Les principals nacionalitats de població estrangeres són, com al districte, la
italiana i la xinesa, però el percentatge és superior.
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5.2.4. Densitat de la població per àrea censal

Plànol 1

Hi ha una major densitat de població al voltant de la Basílica de la Sagrada Família, als carrers Provença,
Mallorca i València, i als voltants de l'Avinguda Gaudí, on va començar la transformació urbanística en els
anys 60. Per altra banda, a la zona compresa entre Aragó i Diagonal més propera a Glòries hi una menor
densitat de població. Cal tenir en compte que fins a 1959 la Diagonal s'acabava a Marina i estava parcialment
ocupada pel recorregut del ferrocarril, per la qual cosa es va començar a poblar més tard. En aquesta zona
han perdurat fins avui els tallers i magatzems industrials.
Densitat de la població espanyola

Plànol 2

Densitat de la població estrangera

Plànol 3

La població estrangera es concentra a l’entorn de la Basílica, als carrers de Sardenya, Sicília i Marina, entre la
Diagonal i Rosselló.
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5.2.5. Visitants de la Sagrada Família i l’Hospital de Sant Pau
Tipologies de visitants
Turistes en grups organitzats: arriben de forma massiva a la Sagrada Familia.
El 87% del turisme que rep el barri és estranger i arriba de forma massiva en autobús turístic, és de curta
durada i no es passeja pel barri . Gairebé un 50% dels visitants són europeus sent l'espanyola la primera
nacionalitat seguida de la italiana.

Origen dels visitants de la
Sagrada Familia
Resta del
món
31%
Estats Àsia
Units i 9%
Canadà
12%

Espanya
13%
Europa
35%

PRINCIPALS NACIONALITATS
Itàlia
Alemània
Regne Unit
Resta de països europeus
Estats Units i Canadà
Japó
Xina
Resta Àsia
Espanya

10 %
6%
7%
12 %
12 %
3%
1%
5%
13 %

Taula 10

Font Hosteltur
Visitants d’esdeveniments del Hospital de Sant Pau
Turistes urbans independents.
Es desplacen al barri
S’allotgen en apartaments i hotels del barri

Visitants de Barcelona ciutadans residents a Barcelona i Àrea Metropolitana que surten a consumir
productes culturals i/o a dur a terme activitats de lleure.

5.3.

LA ECONOMIA DEL BARRI DE LA SAGRADA FAMÍLIA

L’índex de capacitat econòmica es manté per sota de la mitjana de Barcelona i entre les més baixes dels
barris de l’Eixample. Tradicionalment ha estat un barri de classe mitjana.
A la següent taula s'observa que l'índex de capacitat econòmica decreix cada any a la Sagrada Família, alhora
que la població envelleix.

el Fort Pienc
la Sagrada Família
la Dreta de l'Eixample
l'Antiga Esquerra de l'Eixample
la Nova Esquerra de l'Eixample
Sant Antoni

2008
108,3
100,7
138,0
122,8
116,6
102,9

2009
109,1
98,4
143,6
122,6
114,3
99,5

2010
108,5
97,3
144,1
125,9
115,2
95,4

2011
99,9
95,6
152,5
120,8
107,6
96,1

Taula 11 Índex de capacitat econòmica

SIGMA Serveis Professionals per a Associacions SL
Àvila, 48 1-A, 08005 BARCELONA Tel.: 93 356 90 87 info@gruposigma.com www.gruposigma.com

25 | P à g i n a

0 1 / 0 7 / 2 0 1 3

6. L’ESTRUCTURA COMERCIAL DE LA SAGRADA FAMÍLIA
6.1.

LA DENSITAT COMERCIAL

A la taula següent es pot veure la informació relativa a les dades de població, superfície, nombre de locals i
densitat de la Sagrada Família i els barris de l’Eixample.
Amb 30 locals per hectàrea, el barri de Sant Antoni és el que presenta la major densitat de locals respecte al
territori seguit de la Sagrada Família amb 26 locals per hectàrea. Ambdós barris són els que tenen una major
densitat de població.
BARRI

POBLACIÓ (CENS
2012)

SUPERFÍCIE
(ha)

SAGRADA FAMÍLIA

52.109

105,1

LA DRETA

43.355

212,3

204,2

4.253

20

NOVA ESQUERRA

57.911

133,8

432,8

2.495

19

ANTIGA ESQUERRA

41.785

123,5

338,3

2.917

24

FORT PIENC

32.296

92,9

347,6

1.338

14

SANT ANTONI

38.372

80,1

479,1

2.388

30

TOTAL DISTRICTE

213.719

757,7

282,1

16.135

21

1.620.943

10.096,00

160,6

76.438

8

BARCELONA

DENSITAT de NOMBRE
DENSITAT
POBLACIÓ
D'ESTABLIMENTS D'ESTABLIMENTS
(hab/ha)
Nº ESTABLIMENTS/ha)
495,8
2.744
26

Taula 12:Densitat de població i locals comercials.

BARRI

POBLACIÓ
(CENS 2009)

SUPERFÍCIE
(ha)

OBERTS

105,1

DENSITAT de
POBLACIÓ
(hab/ha)
495,8

2.150

Nº establiments
oberts per 1000
hab
41,3

SAGRADA FAMÍLIA

52.109

DRETA

43.355

212,3

204,2

3.626

83,6

NOVA ESQUERRA

57.911

133,8

432,8

1.945

33,6

ANTIGA ESQUERRA

41.785

123,5

338,3

2.550

61,0

FORT PIENC

32.296

92,9

347,6

956

29,6

SANT ANTONI

38.372

80,1

479,1

1.971

51,4

DISTRICTE

265.828

757,7

350,8

13.198

49,6

Taula 13 Nº d'establiments oberts per 1000 habitants

La oferta comercial (nombre d’establiments oberts per cada 1.000 habitants) de la Sagrada Família és de
41,3 establiments. Està per sota de mitjana de l’Eixample perquè hi ha molts locals tancats.

SIGMA Serveis Professionals per a Associacions SL
Àvila, 48 1-A, 08005 BARCELONA Tel.: 93 356 90 87 info@gruposigma.com www.gruposigma.com

26 | P à g i n a

0 1 / 0 7 / 2 0 1 3

ELS LOCALS SENSE ACTIVITAT
A la taula seguent, on figuren els locals oberts i tancats, s’observa que la Sagrada Família presenta un
nombre important d’establiments tancats, mentre que a l’Antiga Esquerra, la Dreta o Sant Antoni, presenten
un menor nombre d’establiments tancats.
BARRIS

OBERTS

%

TANCATS

%

TOTAL

%

SAGRADA FAMÍLIA

2.150

78,4%

594

21,6%

2.744

100%

DRETA

3.626

85,3%

627

14,7%

4.253

100%

NOVA ESQUERRA

1.945

78,0%

550

22,0%

2.495

100%

ANTIGA ESQUERRA

2.550

87,4%

367

12,6%

2.917

100%

956

71,4%

382

28,6%

1.338

100%

SANT ANTONI

1.971

82,5%

417

17,5%

2.388

100%

DISTRICTE

13.198

81,8%

2.937

18,2%

16.135

100%

FORT PIENC

Taula 14:Locals comercials oberts i tancats.

La Dreta, l’Antiga Esquerra o Sant Antoni, alberguen carrers de comerç de ciutat, com ara Passeig de Gràcia,
Rambla Catalunya o carrer Sepúlveda, amb botigues de marca o tipologies comercials especialitzades (moda,
informàtica, libres i discos, esports) que atrauen consumidors d’altres barris de la ciutat. En canvi, a la
Sagrada Família el comerç establert és bàsicament de barri. Manquen botigues de marques i grans
especialistes com Zara, Decathlon o FNAC, les quals atreuen als consumidors.
Tant comerciants com veïns reconeixen que fa 20 anys existien un gran nombre de comerços amb una oferta
variada en famílies de productes i qualitats, i que el comerç era pròsper a totes les zones: Av. Gaudí i
voltants, Encants, Mercat... Però com a altres barris, a la Sagrada Família, molts comerços han desaparegut
per l’obertura de centres comercials (Bulevard Rosa, Pedralbes Center, La Illa, Les Glòries, La Maquinista,
Diagonal Mar…), la proliferació de supermercats i hipermercats, i l’aparició de les grans superfícies
especialistes o “Category Killers” com Decathlon, IKEA o FNAC, els canvis d’hàbits de consum i la crisi. Però
existeixen varis fets que poden explicar un major tancament de comerços respecte a d’altres barris del
Districte:


Al barri hi ha poca oferta d’oci i excepte a la Avinguda Gaudí, no hi ha zones de passeig. A part, hi ha una
bona comunicació amb Glòries i el Centre de la Ciutat. Per tant, molts consumidors durant els caps de
setmana es desplacen al cinema, al centre de la ciutat i a les zones d’oci dels centres comercials,
efectuant les seves compres de cap de setmana fora del barri. Això, sumat a que cada cop més persones
compren durant els caps de setmana, s’han reduït les vendes als comerços del barri els dissabtes i
diumenges, el que ha portat a molts negocis a tancar dissabtes, reduint encara més la oferta comercial.



El barri va tenir el seu màxim creixement als 70-80, i la seva població ha envellit, havent-hi un elevat
percentatge de persones majors de 65 anys, amb rendes baixes i per tant, poca capacitat de compra.



Molts dels comerços s’hi establiren durant els anys de creixement del barri i els seus propietaris s’han
anat jubilant durant els darrers anys. Alguns d’aquests negocis s’han tancat donada la falta de relleu
generacional, i per ser negocis modestos que no s’han pogut traspassar. Al temps, ha coincidit amb
l’arribada de població estrangera de origen xinès, magrebí i sud-americà. Els nous negocis s’han canviat
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per altres que tenen una oferta de menor qualitat i poc variada. Al barri s’han obert molts establiments
regentats per comerciants d’origen xinès que tenen poc domini de la llengua i desconeixen la cultura
local. En general, els seus establiments són poc atractius i la seva oferta de productes de baixa qualitat.


Durant els darrers anys ha hagut una important pèrdua de visitants de ciutat i de treballadors.
Així, el 1992 la Damm traslladà la seva fabricació des de la seu del carrer de Rosselló a les seves
instal·lacions de Santa Coloma de Gramanet, afectant el comerç dels carrers Castillejos, Cartagena i Dos
de Maig, entre Rosselló i Còrsega. El 2009, es traslladà l’hospital de Sant Pau i el 2012 es tancà l’Alianza,
que rebia gran quantitat de visitants. La zona especialment afectada ha estat l’avinguda Gaudí més
pròxima a l’Hospital de Sant Pau i Sant Antoni Maria Claret.



Les obres de l’AVE han durat més de 4 anys, impedint el trànsit de vianants pels carrers de Mallorca,
Sardenya, Sicília, Marina i l’entorn de la Basílica.



A diferència d’altres barris, com a Ciutat Vella, el turisme de la Sagrada Família afecta la mobilitat del
barri, però té una incidència econòmica molt limitada ja que, per una banda, la seva estada és curta i per
altra, la zona congestionada quasi no té espai de passeig.



El preu de venda dels locals comercials ha augmentat des del 2004 fins el 2007 per sobre de les
tendències del districte, incrementant la pèrdua de competitivitat dels comerços.
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LOCALITZACIÓ DELS LOCALS TANCATS

Plànol 4: Locals tancats

Per sota de Mallorca, a la zona afectada per les obres de l’AVE, hi ha una elevada concentració de locals
tancats. En aquests carrers resideixen un elevat percentatge de persones immigrants que han obert aquí els
seus propis negocis. És la zona dels basars.
L’àrea compresa entre Aragó i Diagonal és una zona d’anteriors vies i travesses del tren. Fins els anys 70 fou
una zona industrial de tallers de cotxes i magatzems de mobles, de la qual resten vestigis i el comerç no s’
ha desenvolupat. Hi ha cases molt degradades i vells magatzems, i els carrers com Aragó o Diagonal, amb
elevat nivell de trànsit, no han afavorit l’assentament del comerç.
A causa del trasllat de la fabricació de la Damm, s’ha perdut un gran fluix de treballadors la qual cosa ha
provocat el tancament de molts comerços a la zona de Cartagena/Rosselló/Còrsega. Els carrers estan mal
il·luminats i tenen poca vida i no s’obren nous comerços.
El carrer Castillejos té molts establiments tancats.
El carrer Mallorca més proper a la Meridiana era abans una zona molt pròspera de comerç, fins que el tram
de Rogent (entre Independència i Mallorca) es va fer per vianants, convertint-se en un tram molt comercial
en detriment del comerç del carrer Mallorca.
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MARINA PER SOTA DE MALLORCA

Predominen els basars,locutoris i tallers.
AREA COMPRESA ENTRE ARAGÓ I DIAGONAL

Toyota Aragó 475 (entre Padilla i Lepant)

Peugot Aragó 464 (cantonada Lepant)

Lepant 230

Aragó 591

Predominen els concessionaris de cotxes.
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LOCALS TANCATS AL CENTRE COMERCIAL DELS ENCANTS NOUS
Un 23 % dels locals dels Encants estan tancats.
Locals oberts

73 (77 %)

Locals tancats

22 (23 %)

TOTAL

95 (100,0 %)
El centre comercial passa desapercebut des de fora i
s’ha quedat antiquat. L’oferta comercial presenta
tipologies de productes en declivi, com el moble, el
tèxtil o estris de la llar que no atrauen als
consumidors, ni tampoc convida als comerciants a
obrir nous negocis, tot i sent més barats els lloguers.
S’han mantingut els comerços antics però els que
han obert han hagut de tancar.

Plànol 5 Locals tancas al Centre Comercials dels Encatns Nous
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TIPOLOGIES DE COMERÇOS DE LA SAGRADA FAMÍLIA I ELS BARRIS DE L’EIXAMPLE

CATEGORIES
TIPOLOGIA

Sagrada Família

Dreta

N. Esquerra

A. Esquerra

Fort Pienc

S. Antoni

Eixample

COMERÇ ALIMENTARI

13%

7%

11%

10%

15%

14%

11%

COMERÇ NO ALIMENTARI

37%

39%

27%

30%

26%

37%

34%

INDÚSTRIA

3%

2%

5%

3%

5%

4%

3%

INSTAL·LACIONS
MAGATZEMS I VENDA A
L'ENGRÒS
PÚBLICA CONCURRÈNCIA

0%

0%

0%

0%

1%

0%

0%

1%

1%

1%

0%

3%

2%

1%

17%

19%

19%

26%

16%

17%

19%

SERVEIS I EQUIPAMENTS

27%

31%

36%

30%

32%

25%

30%

2%

1%

0%

0%

2%

1%

1%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

NO CLASSIFICABLE
TOTAL ESTABLIMENTS OBERTS
Plànol 6

La Sagrada Família té un major percentatge de comerç no alimentari (moda, llar...) i d’alimentació que la
mitjana de l’Eixample. És a més inferior en establiments de pública concurrència (restauració) i de serveis i
equipaments (cinemes, instal·lacions esportives, etc.).
PRINCIPALS ACTIVITATS

ACTIVITAT
Nº Establiments

Sagrada Família A. Esquerra

Dreta

Fort Pienc

N.Esquerra

S. Antoni

Eixample

2178

2609

3706

962

2073

1985

13513

ACTIVITATS RESTAURACIÓ

15%

22%

17%

15%

17%

15%

17%

EQUIPAMENT PERSONAL

13%

10%

21%

6%

5%

14%

13%

SERVEI A LES PERSONES

8%

9%

7%

7%

8%

6%

8%

DECORACIÓ DE LA LLAR

7%

6%

7%

5%

6%

7%

6%

CONSTRUCCIÓ

4%

3%

1%

4%

4%

3%

3%

OFICINES I DESPATXOS

4%

5%

7%

7%

8%

4%

6%

OCI I CULTURA

3%

5%

5%

3%

3%

4%

4%

ALIMENTACIÓ I BEGUDES

3%

3%

2%

3%

3%

2%

3%

OFICINES BANCÀRIES

3%

4%

5%

2%

3%

3%

3%

TALLERS REPARACIÓ

3%

2%

2%

5%

4%

2%

2%

DROGUERIA I PERFUMERIA

3%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

XARCUT, OUS, CARNS

3%

2%

1%

1%

2%

3%

2%

PA, PASTISSERIA

2%

2%

1%

2%

2%

2%

2%

BASARS I SOUVENIRS

2%

1%

0%

1%

1%

1%

1%

RESTA D’ACTIVITATS

27%

24%

22%

37%

32%

32%

28%

Plànol 7
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L’activitat més important de la Sagrada Família és l’activitat de restauració, la qual representa un 15% del
total del barri (320 establiments), seguit de l’equipament personal (13% del total amb 285 establiments).
També cal considerar el servei a les persones i la decoració de la llar amb un 9% (176 establiments) i un 7%
(145 establiments) respectivament.
Les botigues de roba són més nombroses que en altres barris, tot i que estan molt per sota de la Dreta, on es
troben les marques de moda. La Sagrada Família destaca pels seus establiments de llar, i també de basars i
botigues de “souvenirs”.
Antigament, a la Sagrada Família havien moltes botigues de mobles i de roba per a la llar que han anat
tancant
ELS ESTABLIMENTS DE RESTAURACIÓ

Plànol 8

Al voltant de la Sagrada Família, al primer tram de l’avinguda Gaudí i a les proximitats de l’Hospital de Sant
Pau, s’observa una major densitat de establiments de restauració.
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EL COMERÇ NO ALIMENTARI
Hi ha major densitat de comerç no alimentari entre els carrers de Rosselló i València.

Plànol 9

EL COMERÇ ALIMENTARI
Es distribueix força uniformement.

Plànol
10
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LES DIFERENTS ZONES COMERCIALS

A3
B
E

M

A2

O
A1

Plànol 11

Al barri s’identifiquen diverses zones comercials, diferenciades pel tipus d’activitat comercial, els perfils dels
clients i les potencialitats.
Les zones amb major densitat comercial es troben al voltant de la Sagrada Família, el Mercat i els
equipaments, els Encants Nous i l’Hospital de Sant Pau. Destaquen també l’Avinguda Gaudí i el carrer
València com a eixos comercials.
ACTIVITATS
SENSE ACTIVITAT
ACTIVITATS RESTAURACIÓ
COMERÇ ALIMENTARI
EQUIPAMENT PERSONAL
SERVEI A LES PERSONES
DECORACIÓ DE LA LLAR
OFICINES I DESPATXOS
CONSTRUCCIÓ
OCI I CULTURA
BASAR
RESTO
TOTAL

València
Total A1
A2
A3
TOT A B
E
M
O
19% 19%
4% 16%
17% 14% 27%
9% 44%
11%
12% 15% 26% 16%
17% 11%
9%
8%
8%
7%
11%
9%
9%
9%
9% 12%
4% 22%
3%
10%
11%
8% 28%
9%
11% 11% 14% 12%
1%
23%
7%
6%
6%
7%
6%
8%
6%
8%
5%
7%
6%
5%
7%
5%
5%
4% 10%
6%
6%
15%
4%
4%
0%
4%
3%
5%
4%
3%
2%
2%
3%
3%
0%
1%
2%
4%
5%
3%
6%
3%
3%
2%
5%
2%
2%
2%
3%
2%
5%
4%
2%
5%
3%
1%
4%
1%
0%
1%
0%
2%
23 % 18%
6% 17%
16% 15% 12% 16% 14%
2%
2744 681 117
210
1008 590 378 502 266
2%

Taula 15Zones comercials: A1 Entorn al temple, A2 Avinguda Gaudí, A3
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EL COMERÇ AL VOLTANT DEL TEMPLE DE LA SAGRADA FAMÍLIA
L’atracció turística del Temple de la Sagrada Família genera una activitat econòmica concentrada al voltant
del mateix i no repercuteix prou en el desenvolupament comercial del barri. Entre totes les raons, la
fonamental seria la poca permanència de les persones al barri, ja que fan estades molt curtes (de 30 a 45
minuts de duració) i centralitzades al voltant del monument.
El trasllat de la zona d’aparcament dels autocars està afavorint l’obertura de noves botigues atractives al
carrer Marina, en un tram dedicat als basars, locutoris, arranjaments...
El comerç que es concentra al voltant del monument és fonamentalment de botigues de souvenirs tipus
basar, bars i supermercats. És un comerç de baixa qualitat que projecta una imatge negativa sobre la
identitat comercial del barri.

Taula 16
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L’AVINGUDA GAUDÍ
L’Avinguda Gaudí comunica la Sagrada Família amb l’Hospital de Sant Pau, i rep afluència de visitants del
Temple i l’Hospital, a més de ser una
zona amb terrasses i de passeig pels
veïns, però sense continuïtat entre els
trams.
El trasllat de l’Hospital de Sant Pau el 2009
i la reconversió de l’Aliança en un centre
geriàtric el 2012, ha suposat una pèrdua
important de consum a la zona alta de
l’Avinguda Gaudí i Sant Antoni Maria
Claret. Tot i així, s’espera que amb la
remodelació, i el nou projecte de reunir
institucions amb un marcat accent
internacional, es converteixi en un centre
de turisme.
Il·lustració 16

L’Avinguda Gaudí és la zona de comerç més pròspera i amb menys locals buits del barri. Les activitats
principals d’aquesta zona són la restauració i la venda d’articles de moda i complements. La major part dels
comerços d’aquesta zona són atractius i estan presents algunes franquícies, com ara: Jean Louis David,
Calzedonia, Lizarrán, McDonalds, Pans & Company.
L'elevada concentració de botigues de moda,com per exemple sabateries, atrau els consumidors del barri, ja
que es pot trobar una gran varietat de gammes i preus.
La pressió del turisme també ha influït en la tipologia dels comerços que s'han establert a l'última dècada.
Així, a l'Avinguda Gaudí el 70 % dels comerços tradicionals han desaparegut, sent substituïts per bars i
restaurants. Molts dels nous propietaris són persones sense tradició de comerç, que busquen una sortida a la
desocupació i obren bars i restaurants, atrets per la gran afluència de turisme del barri i sense plantejament
de varietat de l'oferta. Molts d'aquests negocis es veuen abocats al tancament.

ELS CARRERS DE L’ENTORN DE L‘AVINGUDA GAUDÍ
A la zona pròxima a la Damm, hi ha molts establiments tancats, són carrers foscos i no hi ha vida comercial.
La Damm ocupa un gran espai i té poca repercussió al barri. Podria ser un punt d’atracció de visitants com ho
és la fàbrica Moritz a Sant Antoni, però te només un dia de visita a la setmana i tan sols es celebra un gran
esdeveniment musical anual, que no repercuteix en el comerç del barri.
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EL MERCAT I EL SEU ENTORN

Il·lustració 17

El Mercat, que fou inaugurat al 1944, compte amb 99 parades, disposa d’aparcament, oficina d’informació,
servei de consigna, zona enjardinada amb parc infantil, repartiment a domicili i autoservei.
A la zona del mercat estan situades la biblioteca i el Centre Cívic, el que fa que aquesta zona sigui força
transitada, tot i no tenir gaire influència en el Mercat i el seu entorn comercial.
Fa temps, el Mercat de la Sagrada Família era molt pròsper, però durant els darrers anys s’han tancat moltes
parades de dintre i comerços del voltant. En aquets moments el Mercat no sembla exercir com el pol
d’atracció o locomotora com en altres barris.
Això és degut a varies causes:


Els clients del mercat són las persones grans del barri, mentre que les dones treballadores hi compren
poc, donat els seus horaris. A diferència d’altres mercats, el de la Sagrada Família ha tardat més a
prendre la decisió d’obrir a les tardes, i només ho fan algunes parades, les quals de vegades tenen poc
gènere.



L’oferta de producte és poc variada, existeixen moltes parades de carn i peix.



Al voltant del Mercat s’han instal·lat 7 supermercats, que han suposat l’enfonsament del mateix.
Tanmateix, s’ha establert una bona oferta de productes frescos, que competeix amb la pròpia del
Mercat. Pot ser, l’únic producte que atreu més del Mercat sigui el peix.



El Mercat té problemes estructurals des de la primera remodelació:
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-

La mida del mercat estava sobredimensionada i s’ha reduït la seva mida.

-

No té aspecte de mercat, ni l’atractiu d’altres com el de la Concepció o el de Sant Antoni, és opac ii
passa desapercebut als visitants, a pesar de que s’ha decorat la façana per a ressaltar la seva
existència.

-

L’accés és incòmode. Pel carrer Padilla s’accedeix a un soterrani i per Provença l’entrada és petita.

-

A vegades se’n desprenen males olors.

-

A les instal·lacions d’altres mercats s’han incorporat supermercats o establiments de productes
complementaris per atreure més públic. Aquest té un Caprabo a la zona superior, on anteriorment
s’ubicava Gerplex, però no va funcionar. Entre d’altres factors, l’accés amb carrets al pis superior és
complicat perquè s’ha de fer per les escales mecàniques o per l’ascensor de mercaderies.



Al voltant del Mercat hi ha les parades externes. Els “paradistes” consideren que hi ha mancances de
qualitat de les infraestructures (com goteres, manca de bancs pròxims o mal ubicats, falta un sistema de
porxos per a evitar la disminució de la clientela).



El carrer Provença fa un embut de tres carrils i més endavant es passa a un carril. El carrer no te trànsit,
s’han eixamplat les voreres del tram de Provença. Entre Marina i Padilla es deuria ampliar més fins a
Castillejos o Cartagena.
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EL CENTRE COMERCIAL DELS ENCANTS NOUS I EL SEU ENTORN
És el primer centre comercial de Barcelona però, malgrat el seu interès històric, és desconegut per la majoria
de la població autòctona i encara més pel turisme.
El Centre Comercial passa desapercebut, des de fora no es percep que
dins hi ha un centre comercial i per dins no resulta atractiu ni pel
turisme ni per a la gent jove. Té molts establiments tancats , està mal
il·luminat , i no té senyalització, els clients nous es perden.
Els clients són majoritàriament gent gran del barri i les persones que
venen de la zona de Rogent (Clot), encara que algunes persones joves
quan coneixen les galeries van a comprar regularment .
Si bé la major part dels establiments venen articles comuns , alguns
desfasats , als Encants Nous també hi ha alguns comerços curiosos als
quals acudeix gent de la ciutat. Així per exemple: " Tuc Antik " ven
còmics de segona mà a col·leccionistes i Tobajas ven antiguitats.
Ambdós utilitzen Internet per vendre.
Il·lustració 18

SENSE ACTIVITAT

Total
19%

Exterior
27%

Centre Comercial
23 %

ACTIVITATS RESTAURACIÓ

12%

9%

1%

COMERÇ ALIMENTARI

11%

4%

2%

EQUIPAMENT PERSONAL

11%

14%

32 %

SERVEI A LES PERSONES

7%

6%

8%

DECORACIÓ DE LA LLAR

6%

10%

25 %

OFICINES I DESPATXOS

4%

4%

CONSTRUCCIÓ

3%

5%

OCI I CULTURA

3%

3%

3%

BASAR

2%

0%

1%

RESTA

23 %

12%

4%

TOTAL

2744

378

ACTIVITATS

Plànol 12

Taula 17

Un dels problemes dels Encants Nous i el seu entorn ha estat la tipologia d'establiments comercials
predominants. En aquesta zona hi havia moltes botigues de mobles, matalasseres, tèxtil, decoració de la llar i
antiguitats, que s'han tancat i de les que encara es poden observar els rètols . Avui en dia encara queden
molts establiments de mobles , llums , teles , antiguitats , arranjaments i productes de segona mà on la gent
ja no compra tant per la competència que suposa IKEA . També hi ha moltes botigues de roba bàsica que no
poden competir ni en disseny ni en preu amb botigues com Zara o H&M.
El gran repte és convèncer els propietaris dels Encants de la necessitat de renovar, que són ja la cinquena
generació i tenen una gran tradició, canviant l'orientació dels seus negocis poc rendibles.
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7. ASSOCIACIONISME
LES ASSOCIACIONS DE COMERCIANTS AL 2013
El 2013, el Districte va fer una ordenació territorial quedant delimitades les associacions com es pot observar
al mapa.

Plànol 13

Tipologies de comerços
CATEGORIA

% Total % Eix

SENSE ACTIVITAT
COMERÇ ALIMENTARI
ACTIVITATS DE RESTAURACIÓ
EQUIPAMENT PERSONAL
SERVEI A LES PERSONES
DECORACIÓ DE LA LLAR
OFICINES I DESPATXOS
CONSTRUCCIÓ
OCI I CULTURA
INDÚSTRIA
OFICINES BANCÀRIES
TALLERS REPARACIÓ
DROGUERIA I PERFUMERIA
BASAR
RESTAS
TOTAL

19%
11%
12%
11%
7%
6%
4%
3%
3%
2%
2%
2%
2%
2%
15%
2744

20%
12%
11%
8%
7%
5%
4%
4%
2%
3%
3%
2%
2%
2%
17%
1422

%
% Rodalies % Encants % Gaudí
Padilla
22%
11%
40%
12%
8%
26%
5%
11%
11%
8%
9%
16%
8%
11%
17%
13%
7%
6%
4%
8%
5%
5%
13%
4%
4%
3%
4%
4%
4%
2%
6%
3%
2%
2%
6%
2%
3%
1%
1%
3%
2%
4%
2%
2%
2%
1%
3%
3%
1%
3%
3%
3%
3%
0%
0%
2%
17%
17%
14%
14%
1111
311
393
929

Taula 18
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EQUIPAMENTS, ENTITATS I GRUPS QUE FORMEN EL TEXIT CÍVIC-SOCIAL
El barri té una riquesa d’entitats important que treballen en diversos àmbits i temàtiques.
Cívic


ESPAI 210.
Equipament del Teixit Associatiu del barri.



LA COORDINADORA D’ENTITATS
Coordina el Pla Comunitari.
Organitza les festes del barri.



ASSOCIACIÓ DE VEÏNS
Defensa els interessos generals del barri, la
millora de la qualitat de vida dels seus veïns i
veïnes, i lidera el Pla Comunitari.
Àmbits d’actuació: Serveis socials i gent
gran,salut, dona, nous veïns, cultura, pla
comunitari, urbanisme, mobilitat i medi
ambient. Projectes: Menjador Social Can
Roger, Recollida d’Aliments, Radars El Banc
del Temps.



GRUP D’INTERACCIÓ MULTICULTURAL
Espai de trobada de veïns i veïnes, per
promoure la trobada i el diàleg intercultural
per a fomentar la convivència i coneixement
mutu.



ASSOCIACIÓ HÈLIA
Suport a les dones que pateixen violència de
gènere. Àmbits: atenció global, dona, infants,
persones cuidadores, wankja (coneixement
cultures), participació.



PUNT D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ A LA DONA



ASS. MALALTS MENTALS DE BARCELONA
(AMMBAR)
Per a que la malaltia mental sigui reconeguda
socialment com a una discapacitat més.



CENTRE SALUT MENTAL (CSM Eixample)



ASSOCIACIÓ INTEGRA REIKI
Promou l'aplicació terapèutica del Reiki a
l'àmbit socio-sanitari.



FUNDACIÓ AROA
Prevenció i atenció dels trastorns psicosocials.



VIS (Voluntariat per a la Interacció Social)
Punt d’informació del voluntariat.



CLUB SOCIAL L’ORENETA
Club social per a usuaris dels diversos
equipaments de la Xarxa de Salut Mental de la
Dreta de l'Eixample.



L’ASSOCIACIÓ SAGRADA FAMÍLIA PER A
ANCIANS
Gestiona la residència Gaudí.

Associacions de Joves


ASSOCIACIÓ DE JOVES DE LA SAGRADA
FAMÍLIA.



L’ASSEMBLEA DE JOVES DE L’EIXAMPLE
NORD.
Aborden els problemes del jovent (oci, i
habitatge), cultura popular i reivindicació
nacionalista).

Socials i Assistencials


SERVEIS SOCIALS I GENT GRAN
Atén casos de persones amb diverses
problemàtiques i desenvolupa activitats de
sensibilització. Projectes: Radars.



BANC DEL TEMPS DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Genera xarxes socials que propiciïn que la
ciutadania es conegui i/o dona suport a persones
que viuen soles.

Salut


HOSPITALS
Hospital Dos de Maig, Hospital de Santa Creu i
Sant Pau.

Medi ambient


AULA AMBIENTAL
Servei d’educació i informació ambiental per
fomentar la cultura de la sostenibilitat.



GRUP DE CONSUM ECOLÒGIC "EL GUARET"
Consum responsable a través del contacte directe
amb proveïdors (de fruita i verdura, làctics, ous,
pasta fresca, mel, pa, carn,…) que no utilitzen cap
tipus de químic per a la seva elaboració.
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Popular i Tradicional de la Sagrada Família)

Culturals


CENTRE CÍVIC
Iniciatives de caire sociocultural. La proposta
engloba diferents disciplines artístiques:
música, poesia, narrativa, conferències,
espectacles infantils... passant per diferents
temàtiques: interculturalitat, gènere...



Biblioteca de la Sagrada Família

Educació








Esbart Gaudí
Grup de balls tradicional catalans. Tres grups
dansaires: Grup Infantil (nens i nenes de 2 a
14 anys). Cos de Dansa (a partir dels 14 anys
en endavant) . Antics Dansaires (persones que
han ballat de més joves a l’Esbart i ara tornen
a ballar).

Agrupacions corals i musicals

AMPAS
AMPA Escola Frutuós Gelabert, AMPA Escola
Encants, AMPA Escola Immaculada Vedruna,
AMPA Marillac, AMPA Escola Tabor, AMPA
Escola Ramon Llull, AMPA Escola S. Família.
Projecte: el Camí Escolar.



Escola Accent
Escola de música.



ESCOLES
Fructuós Gelabert, Encants, Immaculada
Vedruna, Marillac, Ramon Llull, Sagrada
Família.

Coral Canticela
Cant Coral interpretant peces de caire
popular.



L’Escolania Sagrada Família



Cor Jove de la Sagrada Família

CREAR-T
Educació de la infància a través de projectes
artístics.

Esport i Lleure


FUNDACIÓ CLAROR
Gestió de centres esportius. Promou l'esport,
la salut i el lleure per a tothom.

Associacions de folklore popular


Associació Cultural Finestra i Fures Can Baró
COLLA DE DIABLES, COLLA DE XANQUERS,
GRUP DE TABALERS.



AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA DE CATALUNYA
Promou rutes amb diversos objectius: Rutes
de Salut, Caminada Solidària, Ruta de Tapes,
Redescobrir Barcelona.



Farfolla de la Sagrada Família
Colla de correfoc amb un drac “La Farfolla”.



ASSOCIACIÓ DE PETANCA PLAÇA GAUDÍ



EQUIP DE BÀSQUET DE L’ESCOLA
IMMACULADA VERDRUNA



Bestialots Espurnats de la Sagrada Família
Colla de Correfocs.



Colla Gegantera, Fallera i Grallera de la
Sagrada Família



Associació Cultural La Festassa
La Festa Major Jove.

Associacions juvenils del lleure




Agrupament escolta Antoni Gaudí
Esplai Sagrada Família
Agrupament escolta Terranova

Artístics



Castellers Sagrada Família



Grup de Gralles i Tabals dels Castellers de la
Sagrada Família
Passatge de Sant Pau, 16 (Centre de Cultura



Grup de Pintors de la Sagrada Família
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PROJECTES
Àmbit Cultural
EL PLA COMUNITARI
L’objectiu del Pla Comunitari és impulsar el treball en xarxa. Les principals activitats organitzades són: las
festes del barri, la gestió de l’Espai 210 i fomentar un espai de trobada per la creació de projectes conjunts
entre les entitats del barri i diferents grups de persones.
Entitats participants: Coordinadora d’Entitats, AVV Sagrada Família, Hèlia, Aroa, Cooperativa el Guaret,
AMMBAR, Associació Integra Reiki, VIS (Voluntariat per a la Integració Social), Pau Ara i Sempre, Grup de
Percussió Beirut.
Durant els últims anys s'ha fet un important esforç en coordinació i treball conjunt per part de la
Coordinadora d'Entitats. Ha possibilitat la coneixença entre entitats, ha generat taules AMB grups
interessades en el mateix tema i ha fet una programació de les activitats de les diferents entitats que
treballen en el mateix àmbit. També està generant nous projectes.

No obstant això, s'han trobat dificultats en la implicació de les entitats en Projectes conjunts, ja sigui per
l'estructura de les associacions, formades per voluntaris, o per les relacions entre les associacions de comerç.

COMISIÓ DE CULTURA DE L’AVV SAGRADA FAMÍLIA
Promou manifestacions culturals al barri: Certamen Literari en Llengua Catalana, Concert per Nadal,
Havaneres, Mostra d’Artesania.
TAULA D’INTERACCIÓ MULTICULTURAL
És un espai de trobada de veïns i veïnes, dinàmic i obert a tothom, on es realitzen activitats per fomentar la
convivència en la diversitat cultural del barri.
http://gimsagradaFamília.blogspot.com.es/

ACTIVITATS CULTURALS DEL CENTRE CÍVIC
El Centre Cívic es generador d’activitats culturals que podrien convertir-se en un futur en recurs d’atracció de
visitants de Barcelona.

Àmbit social
TAULA DE SOLIDARITAT I VOLUNTARIAT
Promou accions solidàries i fomenta el voluntariat al barri.
CAN ROGER
Espai de trobada per a persones del barri que estan en una situació de vulnerabilitat amb tres activitats:
menjador social, hort urbà, espai d’expressió artística i cultural.
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Organitzadors: Associació de Veïns i Veïnes Sagrada Família, Banc del Temps Sagrada Família, Fundació
Claror, Església Bíblica Ebenezer de Barcelona, Parròquia Sagrada Família i parròquia Sant Ignasi de Loiola,
Associació Cultural Difusor, Associació RefarmTheCity Barcelona.
CAMINADA SOLIDÀRIA
Ruta guiada pel barri per a recaptar fons destinats a nens orfes d’Ucraïna.
Organitzadors: Agrupament Excursionista de Catalunya i Unió de Botiguers de Sant Pau Gaudí.
RECOLLIDA D’ALIMENTS
Organitza: Associació de Veïns, Fundació Claror, Gaudí Comerç, Ass. Comerciants Encants Nous, Escoles de la
Sagrada Família, Biblioteca de la Sagrada Família.
PUNT DE INFORMACIÓ DEL VOLUNTARIAT
Projecte de 2014.
Organitzen: Coordinadora d’Entitats, Grupo VIS (Voluntariat per a la Interacció Social), AVV, Hèlia, Aroa,
Cooperativa el Guaret, AMMBAR, Associació Integra Reiki, Pau ara i sempre, Grup de Percussió Beirao.
Àmbit Gent Gran Sagrada Família
Espai de relació i intercanvi per a la gent gran.
BANC DEL TEMPS DE LA SAGRADA FAMÍLIA
Promou el intercanvi de temps entre persones. Una persona diposita unes hores de temps oferint un servei
que vol donar i, a canvi, pot demanar temps d’altres persones per resoldre necessitats diàries, rebre
formació...
Organitzadors: Banc del Temps de la Sagrada Família.
http://bdtsagradaFamília.blogspot.com.es/
PROJECTE VINCLES
Començarà el 2014, detecta a la gent gran que no té vincles amb el barri i tracten de vincular-los a algun
recurs del barri.
Àmbit educatiu
TAULA D’EDUCACIÓ
Entitats de la Taula d’educació: Centre de Serveis Socials de Sagrada Família, Districte Eixample, APC
Eixample, Centre Cívic Sagrada Família, Biblioteca Sagrada Família, AE Terranova, Associació de veïns/es
Sagrada Família, Fundació Claror, AMPA Marillac, AMPA Tàbor, AMPA Sagrada Família, AMPA Immaculada
Vedruna, AMPA Fructuós Gelabert, AMPA Ramon Llull, AMPA Encants.
EL CAMÍ ESCOLAR http://elcamiescolar.blogspot.com.es/
Aconseguir un entorn segur per a facilitar que a els nens i nenes puguin fer el camí a l'escola de manera
autònoma, i a partir de certa edat, sense l'acompanyament d'un adult. Hi participen 37 comerços.
http://elcamiescolar.blogspot.com.es
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Àmbit Salut
TAULA SALUT
Entitats de la Taula de la Salut: Agència Salut Pública, Agrupació Excursionista Catalunya, Associació
Ammbar, Associació Hèlia, Associació Integra Reiki Barcelona, Associació de Veïns/es Sagrada Família, CAP
Sagrada Família, CAP Roger de Flor, Centre de Salut Mental (CSMA Dreta Eixample),Centre de Serveis Socials
Sagrada Família,Districte Eixample, Espai Gent Gran, Espai Social Sagrada Família, Fundació Claror, Fundació
Aroa, Hospital de la Sant Creu i Sant Pau, Hospital Dos de Maig, Mercat Sagrada Família, Punt d'Informació i
Atenció a la Dona (PIAD Eixample), Servei de Rehabilitació Comunitària|Centre de Dia (SRC-CD Dreta de
l'Eixample), Taller CREAR-T, VIS (Voluntariat per a l’ Interacció Social).
Diagnòstic de salut del barri
Organitza: La Taula de la Salut.
Diverses Xerrades i tallers
Organitzen: CAP Sagrada Família, CAP Roger de Flor, Associació Integra Reiki, EAP Dreta de l’Eixample,
Ammbar.
Festa pel Dia de la Salud Mental
Organitza (AMMBAR).
Caminant fem salut
Es tracta d’un conjunt de caminades, que es realitzen en grup i guiades, amb l’objectiu de promoure la
pràctica regular d’activitat física entre la població del barri.
Organitzen: l’Associació Excursionista Catalunya, CAP Sagrada Família, Fundació Claror.
Gent Gran, comerç i alimentació. (projecte en disseny)
Promoure els hàbits alimentaris saludables entre les persones majors de 65 anys.
Organitzen: Mercat y AVV.
Àmbit Dona
TAULA DE DONES http://comissiodonespdcsagradaFamília.blogspot.com.es/
Entitats que formen part:Associació Hèlia, Centre de Salut Mental-Dreta Eixample, Centre Serveis Socials
Sagrada Família, Fundació Aroa, Punt d’Informació i Atenció a la Dona (PIAD Eixample), Taller Crear-T
Dones en so de pau. Dia Contra la Violència de Gènere.
Organitza: Comissió de Dones, Pla Comunitari de la Sagrada Família, Centre Cívic Sagrada Família.
Organitza: Associació Hèlia.
Dona Treballadora
Organitza: Associació Hèlia.
Àmbit Joves
COMISSIÓ DE JOVES http://comissiojove.blogspot.com.es/
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És un espai de participació i punt de trobada de joves per incidir en la millora de la qualitat de vida dels joves
del barri.
Formen part: Agrupament Escolta Terranova, AVV Sagrada Família, Centre Cívic Sagrada Família, Biblioteca
Sagrada Família, Educadors de carrer, Espai Social Sagrada Família, Educadors de Carrer, Espai Social Sagrada
Família, Fundació Claror, Pla Comunitari Sagrada Família.

Àmbit urbanisme, mobilitat i medi ambient:
Control d’intervencions urbanístiques del barri
Lidera: l’Associació de veïns.
Exemples: AVE, intervenció urbanística de la zona de Glories, els problemes del model turístic de la Sagrada
Família.
Educació ambiental:
Organitza: Aula Ambiental
És un servei d’educació i informació ambiental situat al Punt Verd de barri de la Sagrada Família.
Activitats: Punt informatiu sobre residus i bones pràctiques ambientals, Programa de tallers, xerrades,
exposicions, Visites comentades al Punt Verd, tant per a grups com per a particulars, suport a les entitats,
associacions o col·lectius del barri i del districte amb l'objectiu de promoure i enfortir les iniciatives
d'educació i bones pràctiques ambientals.
Comerç Responsable
Organitza: Gaudí Comerç
Projectes: Turisme Responsable, Comerç Sostenible, Mulla't per Tanu, Campanya de borses reutilitzables per
Nadal, Caminada Solidària, Campanyes de recollida d’aliments a les Festes del Barri.
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8. ELS ATRACTIUS TURÍSTICS
El gran atractiu turístic del barri són la Basílica de la Sagrada Família, amb més d'3.230.000 visitants anuals,
seguit de l'Hospital de Sant Pau que, un cop estigui remodelat completament, preveu arribar a una afluència
de 350.000 visitants anuals. L'Avinguda Gaudí rep també una gran afluència de visitants.en unir els dos
recintes
A la imatge de l'esquerra s'observa els grans atractius turístics que apareixen a les guies turístiques i a la
dreta per l'afluència de visitants.

Plànol 14 Imatge del Pla Turístic del Districte realitzat per Advanced Leisure Time.
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RECURSOS DE PATRIMONI ARQUITECTÒNIC I BEN CULTURAL D’INTERÈS LOCAL
La Sagrada Família compta a més amb altres recursos d’interès local.

Plànol 15
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Patrimoni arquitectònic
Ben cultural d’interès local

Equipaments d’interès del
barri

A1
A2
B1
B2
B3
B3
B4
B5
B6
B9
B8

LA SAGRADA FAMÍLIA
EL HOSPITAL DE SANT PAU SAM CLARET
FANALS PERE FALQUÈS AV. GAUDÍ 2
CASA PLANELLS AV. DIAGONAL 332
QUINTA DE SALUT L'ALIANÇA C SANT ANTONI M CLARET 135
EDIFICI CLIP C CÒRSEGA 571-597
EDIFICI D'HABITATGES (CASA ANNA Mª TORRES RIVIERE) AV GAUDÍ 56
CASA JOSÉ VILADOT. AV GAUDÍ 71 C CASTILLEJOS 328
CASES ANTONI TORRENT (EDIFICIS D'HABITATGES) AV. GAUDÍ 81-81 BIS
ESCOLA PÚBLICA MUNICIPAL PTGE CENTELLES 28-30
PASSATGE: GAIOLA (el més antic del barri)
PASSATGE: PELLITZER
PASSATGE: LEÓ (zona obrera)
PASSATGE: SIMÓ (Entrada refugi antiaèria)
PASSATGE: MAJOL
FÀBRIQUES
B10 CERVESES DAMM, S.A. C ROSSELLÓ 515
B11 FÀBRICA MYRURGIA C MALLORCA 351-365
B12 FÀBRICA LACER
B13 FÀBRICA HENKEL
B13 EL CINEMA NIZA PL. SAGRADA FAMÍLIA 12
MERCAT
BIBLIOTECA / CENTRE CÍVIC
CENTRE COMERCIAL DELS ENCANTS NOUS

Taula 19
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El barri compta amb pocs hotels

Plànol 16

La Sagrada Família compta només amb un hotel de tres estrelles, tres Hostals de 2 estrelles. Al seu
entorn hi ha alguns més, però les places hoteleres són limitades.
Hoteles al barri de la Sagrada Família
Hotel Sagrada Família
Ayre Hotel Rosselló
Hostal Hostemplo Sicília
Hostal Ruta de Francia

Carrer
Còrsega
Rosselló
Sicília
Castillejos,

Nombre
541
390
276
206

Habitacions
84
93
10
13

Categoria
***
**
**
**

Taula 20

Hoteles a les proximitats

Carrer

Hotel Amrey Sant Pau
Hostal Laza
Amrey Sant Pau
Catalonia Sagrada Família
Confortel Bel Art
Eurostarts Monumental
Glòries
Hotel Medicis
Hotel Ink 606
Europark

St. Antoni Maria Claret,
Indústria
SAM Claret
Aragó
Lepant
Consell Cent
Padilla
Castillejos, 340
Mallorca, 606
Aragó, 323 - 325

Nombre
173
81
173
569-571
406
498-500
173
340
606
323-325

Habitacions Categoria
93
15
18
160
94
45
67
29
59
105

**
**
***
***
****
****
***
**
***
***

Taula 21
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En contrast, hi ha molts apartaments turístics que han proliferat en els últims anys. A la Guia Oficial
d'Establiments turístics figuren 994.

http://establimentsturistics.gencat.cat/rtcwebguies/AppJava/huts.jsp?pst=5

Plànol 17
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RESTAURACIÓ I OCI

Hi han uns recursos d’esbarjo i oci limitats.

Plànol 18

Restaurants Michelín
Salons de ball
Bar musical

Cinemes
Teatre

Caldeni c. València, 452 1 Sol Repsol
Sala de Ball Niza Pl. Sagrada Família, 12
Chell Out Diagonal 336
Tribas Dos de Maig 321
Samba Brasis Lepant 297
Baroke Mallorca 492
Sportbar-Slova 505 Provenza 505
Michael Collins Sagrada Família 4
Cine Nàpols SAM Claret 168
Teatre Gaudí Barcelona SAM Claret 120

ALTRES
Galeria d’Art
Fires
Mercats y centres comercials

Galeria d’art Suber. C. Mallorca, 253
Fira Tradicional de Productes Naturals Av. Gaudí, 1
Mostra de Pintors Afeccionats–Pç. Sagrada Família. Pl. Sagrada Família, 1
Mercat de la Sagrada Família
Els Encants Nous

Taula 22
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9. LÍNIES D’ACCIÓ DEL PLA TURÍSTIC DEL DISTRICTE DE L’EIXAMPLE
A continuació es recullen les línies d'acció del pla turístic del Districte de l'Eixample a tenir en compte en
el pla d'acció del barri de la Sagrada Família.
1. INFORMACIÓ I DIFUSIÓ
Les línies d'informació i difusió són les següents:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

Declinació de la marca Barcelona: Gaudí Shopping Line.
Mapa turístic.
Elaboració de l’Agenda Turística de Districte i dels barris (Inventari d’esdeveniments
jerarquitzat per el seu interès turístic) i incorporació a diferents suports.
Desenvolupament d’aplicacions turístiques per a smartphones i tablets.
Web bcn/cat.
Senyalització turística.
Informació del transport públic.
Espais d’informació.

2. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT TURÍSTICA
Els actius considerats per al desenvolupament de l'activitat turística són els remarcats en blau:
2.1. Història i memòria
2.2. Cultura popular
2.3. Patrimoni arquitectònic
2.4. Patrimoni industrial
2.5. Innovació, creativitat i disseny
2.6. Música i arts escèniques
2.7. Patrimoni natural
2.8. Comerç
2.9. Gastronomia
2.10. Destinació Esportiva
2.11. Espais d’esdeveniments
2.12. Turisme familiar i d’oci
2.13. Cinema
2.14. Projectes entre districtes









3. PROJECTES TERRITORIALS CONTEMPLATS
Sant Pau Recinte Modernista
Nus de Glòries




4. ORDENACIÓ I REGULACIÓ
Regulació d’usos
Inspecció i control allotjaments turístics
Regulació botigues de souvenirs
Mobilitat Turística
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LA IDENTITAT DEL BARRI

A continuació s’anomenen els trets distintius més significatius al voltant dels quals es pot crear la identitat del barri.
Les marques: Gaudí, Sagrada Família i Modernisme
Les tres marques tenen un gran valor i són característiques del barri.
 La marca Sagrada Família. Estimada en 90.366 milions d’euros per la Cambra de Comerç de Monza i
Brianza (Itàlia), la Basílica d’Antoni Gaudí es classifica just per davall del Coliseu de Roma.
 La marca Gaudí és referència internacional de model arquitectònic, però també és símbol de moda y
disseny. Així, per exemple, es va crear la “Passarel·la de Moda Gaudí”; Gaudí Experiència, una ruta
turística.
 La marca Modernisme.
La universalitat
Altra característica distintiva del barri és la universalitat. Per una banda, la Basílica de la Sagrada Família i el
Recinte Modernista de Sant Pau són coneguts arreu del món. El Recinte Modernista de Sant Pau és seu
d’institucions internacionals referents als àmbits de la sostenibilitat, la salut i l’educació.
Per l’altra, el barri de la Sagrada Família ha atret, des del segle XIX, immigrants d’altres zones d’Espanya i
altres països, creant un clima multicultural.
La història de la Barcelona Moderna
El barri de la Sagrada Família té un lloc preferent dins la història dels segles XIX i XX: el Pla Cerdà, el
Modernisme, l’època industrial, l’ Exposició Universal i la construcció de l’hospital més modern d’Europa són
moments històrics de Barcelona i del barri.
La cultura popular:
El barri de la Sagrada Família compta amb nombroses agrupacions de tradició popular catalana: com són els
castellers, els geganters, els Esbarts, els Correfocs...
Aquests grups participen a la festa major del barri i han començat a col·laborar amb les associacions de
comerciants realitzant cercaviles i posant carpes a les fires de maig i tardor de les associacions de
comerciants.
Encara que tenen poques interaccions entre ells i amb la resta d’entitats del barri, no participen del Pla
Comunitari i realitzen poques activitats en el barri al marge de les que ja es realitzen a les festes.
Barri responsable
Són moltes les iniciatives que es realitzen des de diferents entitats per fer un barri sostenible i responsable:
millora de la mobilitat, bones pràctiques mediambientals i iniciatives de caràcter social i assistencial, dirigides
a la gent gran o als grups de salut.
La salut
El barri compta amb nombrosos establiments sanitaris i una taula de salut, a la qual participen diverses
entitats.
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PLA ESTRATÈGIC
D’ACCIÓ
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11.

POTENCIAR L’IMPACTE ECONÒMIC DEL TURISME AL BARRI

Un dels objectius d'aquest pla és aconseguir que el fluix de persones que visita la Basílica de la Sagrada
Família i l’Hospital de Sant Pau, tingui una repercussió positiva en el comerç del barri

DIAGNÒSTIC
Punts febles


Accés d'un excessiu nombre de turistes en autocar, que fan visita curta i no passegen pel barri.



El monument de la Sagrada Família envoltat de carrers de trànsit dens que dificulten la mobilitat a peu
de manera tranquil·la.



Hi ha pocs espais per a passejar, l'Avinguda Gaudí és, de moment, l'únic espai de passeig dels veïns.

Punts forts


El barri està ben comunicat amb el metro i autobús.



És possible establir rutes a peu amb altres zones de Barcelona, com per exemple la Plaça de les Glòries, el
Port Olímpic, el Passeig de Gràcia, el Passeig de Sant Joan etc.



Hi ha un gran quantitat d'apartaments turístics: el promig d’estada és de 4 dies.

OBJECTIU
Definir i prioritzar itineraris per als visitants que permetin enllaçar a peu els principals atractius turístics i
comprar i consumir als establiments del territori.

PLA D’ACCIÓ
L1 PROMOURE RUTES DINS DEL BARRI I AMB ALTRES BARRIS
ESTABLIR ELS PUNTS D'INTERÈS DEL BARRI I EXTERNS.


Desenvolupar diferents rutes dins del barri entre les quals cal esmentar:






La ruta arquitectònica i monumental (la Basílica de la Sagrada Família, el Recinte Modernista de Sant
Pau, l’Avinguda Gaudí, la Casa Planells, la Quinta de la Salut de l’Aliança, Edifici Clip, etc.)
La ruta de les fàbriques (Cerveses Damm, Myrurgia, Lacer, Henkel)
La ruta de la història del barri i rutes de salut ( Barcelona corre)

Establir punts exteriors que estiguin ben comunicats a peu o amb mitjà de transport (Glòries, Port
Olímpic, Monumental, Bellcaire, TNC, Auditori, Arc de Triomf).
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DISSENYAR ELS CONTINGUTS I ELEMENTS DE COMUNICACIÓ


Mapa de rutes del barri i de comunicació amb altres barris.



El barri de la Sagrada Família ahir i avui: llibre, vídeo i fotos.



Aconseguir la introducció dels continguts en els elements de comunicació de l'Ajuntament, Tour
Operadors. Per exemple les aplicacions Art Públic, Memòria de Barcelona, BCN Arquitectura, Mercats,
BCN Visual...



Punt d'informació turística del barri

Il·lustració 19

–

Quiosc d’informació multimèdia permanent.

–

Punts d'informació que s'estableixen en moments de gran afluència de visitants de l'any o en
determinats esdeveniments en un punt mòbil on es pot donar una explicació de totes les formes
de turisme del barri, trobar establiments del barri, informar d’esdeveniments comercials, repartir
promocions, tenir una mostra de productes i oferir les visites/rutes guiades pel barri.

DISTRIBUCIÓ D'ELEMENTS DE COMUNICACIÓ
on
- Punts d'informació turística
- Hospital de Sant Pau - Basílica de la Sagrada Família
- Apartaments
- Botigues de Souvenirs
- Restaurants

què
Mapa
Llibre 100 any d’història del barri: ahir i avui.
Apps
Fulls informatius esdeveniments culturals i comercials.
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L2 SENYALITZACIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL DEL BARRI PER A FER FLUIR EL TRÀNSIT


Senyalitzar:
-



La ruta entre el Recinte Modernista de Sant Pau i la Sagrada Família.
La ruta entre el temple i els equipaments del barri (mercat).
La ruta cap a Glòries, Bellcaire/Encants Nous, TNC i Port Olímpic.

Sistema per a reduir les cues de la Sagrada Família i/o amenitzar-les.
-

Sistema d’informació de temps d’espera i sistema de tandes d’entrada per a que el visitant pugui
gaudir del temps passejant per l’entorn i rebi al mòbil informació de la seva tanda.
Mentre són a la cua, que tinguin algun sistema d’informació amè per a informar-se del que passa al
barri , per exemple una app.

-

L3 ESTRATÈGIA D’ORGANITZACIÓ I COMUNICACIÓ DE LES FIRES DEL COMERÇ
Dissenyar una estratègia comú que permeti:


Presentar al consumidor de tota la ciutat l’oferta de la fira, els diferents espais i activitats.



Multiplicar els esforços i inversió en comunicació de les tres associacions.



Diferenciar-se d’altres fires comercials.



Unificar el nom i programar dates i horaris comuns.



Comunicació conjunta de les tres associacions: cartells, publicitat, programa d’activitats, senyalització...
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Crear una única comunicació de les tres associacions a les fires de comerç

Il·lustració 20 Cartells de la Fira de Maig de 2014 de les tres associacions de comerciants

Il·lustració 21. Proposta d'un cartell únic de la fira de comerç al carrer
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12.

PROMOURE LA IMATGE COMERCIAL

Per aconseguir un major impacte econòmic del turisme i visitants del barri en el comerç local, cal que l'oferta
i els establiments siguin atractius.

DIAGNÒSTIC
Punts Febles


Poca presència d'establiments de marques que atreguin consumidors de fora del barri.



Locals petits, que dificulten la instal·lació de grans botigues de marca.



Pèrdua de varietat i qualitat i molts establiments tancats.



Basars i establiments de restauració de poca qualitat.



Predomina l'establiment de barri.

Punts Forts


Gran densitat de locals comercials.

OBJECTIUS


Promocionar els establiments amb potencial turístic.



Millorar l'atractiu dels establiments turístics.



Crear una identitat singular comercial pròpia.

PLA D’ACCIÓ
L4 CREAR UN CANAL COMÚ DE COMUNICACIÓ DE LES TRES ASSOCIACIONES AMB
ELS AGENTS TURÍSTICS, ESPECIALMENT AMB APARTAMENTS TURÍSTICS
INFORMAR DE L'OFERTA COMERCIAL ALS TURISTES ALLOTJATS ALS APARTAMENTS



Repartir mapes de rutes amb els establiments de la zona.



Posar la informació dels comerços en aplicacions geolocalitzades del tipus “A PROP D’AQUÍ” fins que es
disposi d’una aplicació pròpia del barri.

Il·lustració 22 Aplicació “A PROP D’AQUÍ”
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Mitjançant aquesta aplicació es pot obtenir informació del punts d'interès de
Barcelona més propers a la ubicació on un es troba. Per exemple: aparcaments,
parades de taxi, farmàcies, restaurants, biblioteques, etc. Permet localitzar-los
sobre un mapa o amb realitat augmentada.

PROMOCIONS ALS TURISTES ALLOTJATS ALS APARTAMENTS


Talonari d’ofertes o targeta d’ofertes,



Passaport turístic (per la compra a diferents establiments s’obté una visita guiada pel barri).

PROMOCIÓ TURÍSTICA CREUADA


Reserves i compres conjuntes de tíquets Sagrada Família + Hospital de Sant Pau.



Publicar la informació de les rutes i del barri ahir i avui en totes les webs del barri: associacions,
equipaments, comerços que tinguin web, i sobretot, a la web de la Sagrada Família i Sant Pau, per a
donar d’informació acurada de l’entorn del monument.



Punts de distribució del mapa de les rutes i el Llibre de la història del barri: ahir i avui, als punts
d’informació i botigues turístiques de la Sagrada Família.

L 5 MILLORAR LA COMUNICACIÓ DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS
PRESÈNCIA A LA XARXA DE TOTS ELS COMERÇOS.
Per a que siguin localitzables pels barcelonins i turistes internacionals.


Google place. Imprescindible per a tots els establiments.



Segons la identitat de la botiga, establir els referents de competència i posicionament per a decidir en
què altres portals es important estar present:
-

Posar la ubicació a la pròpia pàgina de Facebook
directoris locals/ mercats digitals/”paginas amarillas”
yelp / foursquare/ tripadvisor
apps municipals de l’ajuntament

ROTULACIÓ D’APARADORS I MENUS EN ANGLÈS
Programa, amb un cost reduït , per a crear les cartes i les retolacións en anglès i en altres idiomes, creació de
les seves cartes multilingüe online i geolocalitzades tipus QR dinàmics com la iniciativa “La oferta del dia”.
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13.

CREAR UNA IDENTITAT PRÒPIA DEL COMERÇ ENVERS D’ALTRES ZONES

Per retenir i atreure els consumidors cal crear una imatge pròpia del comerç de la zona com ho han fet altres
barris de Barcelona.

DIAGNÒSTIC
Punts forts


La imatge internacional de les marques Sagrada Família i Gaudí.



El caràcter universal del barri de la Sagrada Família. El barri ha rebut i rep població i influència de molts i
diversos països i zones d'Espanya.



Activitats culturals a Sant Pau.



Presència d'establiments de restauració de menjar autòcton i també un nombre considerable
d'establiments de restauració internacional temàtica.



La presència i arrelament de grups de folklore popular català.

Punts febles


Els establiments comercials i de restauració no atreuen visitants d'altres zones de Barcelona.



El comerç té un marcat caràcter de barri sense una identitat diferenciada ni diferenciadora.

OBJECTIU
Crear una identitat de zona comercial al voltant de la cultura universal.

PLA D’ACCIÓ
L6 COMENÇAR A DESENVOLUPAR AL BARRI EL “TURISME D’EXPERIÈNCIA” LLIGAT A
LA GASTRONOMIA I LA CULTURA UNIVERSAL.
CREAR EL GRUP DE TREBALL: associació de comerciants, entitats gastronòmiques del barri amb la implicació
del gremi de restauració de Barcelona, la fundació Alícia (centre amb vocació social, dedicat a la innovació
tecnològica a la cuina, a la millora dels hàbits alimentaris i a la valoració del patrimoni agroalimentari.) i la
Diputació de Barcelona.
CREAR UNA RUTA DE PINXOS (I XUPITOS) INTERNACIONALS: pinxos amb noms de ciutats de tot el món:
Paris, Roma, Londres, Madrid, Sevilla, Berlín, Casablanca, Istanbul, Moscou, Varsòvia, Pequín, Tokio, Nova
York, Toronto... Cada establiment crearà i dissenyarà un pinxo amb els seus productes amb el nom d’una
ciutat i en base a una recepta de la cuina de la ciutat inspiradora. El nom dels pinxos també podrien ser obres
de Gaudí. Però el nom de les ciutats poden provocar curiositat als turistes internacionals.
Els pinxos podrien tenir un plus de salut: apte per celíacs, baix en sal, apte per diabètics.
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PROMOURE UNA OFERTA GASTRONÒMICA INTERNACIONAL: LA CUINA DE TOT EL MÓN AMB PRODUCTE
CATALÀ.




Realitzar un inventari de la oferta actual i dissenyar una oferta més completa en cuina internacional (La
Torre de Babel gastronòmica de Barcelona).
Creació de la marca més adient en la línia : LA CUINA DE TOT EL MÓN AMB PRODUCTES CATALANS.
Pla de comunicació per a :
– Incentivar l’adhesió al projecte dels empresaris de restauració per a que adaptin la seva oferta.
– Presentació de l’estudi i la marca d’identitat comuna per a captació de nous locals de gastronomia
internacional a agents i prescriptors: Associats del Gremi d’hostaleria, Emprenedors i/o cuiners joves,
periodistes i cuiners “trending”.

PROPOSAR UN ESDEVENIMENT DE CIUTAT A L’ENTORN DE LA BASÍLICA, UN MOMUMENT UNIVERSAL.
CONCEPTE: LA FESTA DE LES CULTURES/CIVILIZACIONS: ESDEVENIMENT D'AGERMANAMENT DE LA CULTURA
I GASTRONOMIA CATALANA AMB LA D'ALTRES PAÏSOS.
A la plaça de la Sagrada Família, durant l’estiu, s’instal·la una súper pantalla per a projeccions i escenari per
actuacions/grades i es desenvolupa un programa de actuacions d’un parell de dies a la setmana, d’ampli
horari de 20:00 a 23:00, i durant aquest espai de temps hi ha una Fira gastronòmica: “Els Pinxos de tot el
Món”.

Dinàmica i objectiu:
Donar a conèixer Barcelona i la cultura catalana combinant:
 Actuacions en directe: diables, xanquers, geganters, correfocs, grallers, castellers del Barri de la Sagrada
Família.
 Projeccions audiovisuals de Barcelona i cultura catalana (imatge i música):
- Reportatges dels JJOO’92.
- Òpera del Liceu.
- Viatge pel Modernisme de l’Eixample.
- La història de la construcció del Temple.
- Els pintors catalans universals: Miró, Dalí, Tàpies...
- Projeccions de concerts de cultura internacional: Xinesa, Índia, Pakistanesa....
 Gaudir de la repetició de la visita de l’entorn del Temple de Sagrada Família:
- Els ciutadans de Barcelona amb motiu d’un esdeveniment gastronòmic.
- El turista per a aprofundir en el coneixement de la cultura catalana.

L7 DESENVOLUPAR ELEMENTS DE COMUNICACIÓ DE LA IMATGE DEL COMERÇ DEL
BARRI


Desenvolupar una línia de merchandising “glamorós” (bosses, paper d'embolicar.....) amb marca Sagrada
Família, en la línia de punt de trobada de cultures ( imatge, modernisme).



Desenvolupar una línia de merchandising “gastronòmic” (tovallons, cartes, estovalles.....) amb marca
Sagrada Família: “ LA CUINA DE TOT EL MON AMB PRODUCTE CATALÀ”.
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14.

MERCAT DE LA SAGRADA FAMÍLIA I ZONA D’INFLUÈNCIA

A continuació es proposen accions específiques per al mercat de la Sagrada Família i la seva zona d'influència
per considerar-ho una zona comercial singular.

DIAGNÒSTIC
Punts Forts


Mercat amb serveis: aparcament, oficina d’informació, zona enjardinada amb parc infantil, consigna,
repartiment a domicili i autoservei.



A prop estan situades la Biblioteca i el Centre Cívic.



Espai disponible a l’exterior (un pati) i al voltant de les parades.

Punts febles


Pèrdua de clients . La majoria de la clientela són la gent més gran del barri.



La gent jove compra menys als mercats.



Els horaris no s'adapten als nous hàbits de compra dels consumidors. Obren les tardes des de fa poc i no
totes les parades.



Hi han instal·lats nombrosos supermercats al voltant i altres botigues de producte fresc. Es tracta d’un
mercat modern que li manca l’encant dels mercats més antics.

OBJECTIUS


Provocar més tràfic de gent més jove i diversa.



Potenciar l’atractiu turístic de l’equipament i la seva oferta comercial.

TENDÈNCIES
Tendències del sector d'alimentació


Un augment de la popularitat del menjar ètnic.



Una demanda creixent de la tecnologia més accessible: Mètodes més digitals per a fer més còmode el
procés de la compra.



Un augment dels productes destinats a la prevenció de problemes de salut, com per exemple, productes
amb nutrients afegits.



Augmenta la tendència internacional en alimentació i gastronomia a treballar amb productes de
proximitat que suposen sostenibilitat, cuina de qualitat i promoció del territori:

SIGMA Serveis Professionals per a Associacions SL
Àvila, 48 1-A, 08005 BARCELONA Tel.: 93 356 90 87 info@gruposigma.com www.gruposigma.com

65 | P à g i n a

0 1 / 0 7 / 2 0 1 3

Exemple:El millor restaurant del món, Noma, cull molts dels productes que cuina a les proximitats de
l’establiment.


Exemple:.Ferran Adrià és el precursor i abanderat d’aquesta tendència.

Tendències dels mercats
–

–

Mercats amb degustació i activitats de gastronomia i alimentació. Un lloc on, a més de fer la compra
quotidiana, es pugui participar en activitats, degustar el que t’enduràs a casa o simplement, passejar i
prendre alguna cosa. Tenir una presència constant de la cultura gastronòmica, mitjançant cursos,
presentacions, fires, etc.
Ex.: El mercado de San Miguel de Madrid , La Boqueria, Santa Caterina, El Mercat Princesa, Chelsea
Market en NY,...
http://blogs.elpais.com/gastronotas-de-capel/2011/09/comer-en-los-mercados.html
http://www.mercatprincesa.com/ubicacion
http://www.arume-sushi.com/noticias/bienvenidos-a-arume/

–

Organització d’activitats culturals amb un espai per a conferències, recitals, concerts, per a estar present
en l’agenda cultura i rutes turístiques de la ciutat.

–

Serveis per fer més fàcil la compra:
Entre els principals serveis que molts mercats han incorporat estan la compra on-line, el servei a domicili,
de consigna o la connexió wifi , el pàrquing i el punt d'informació.
Noves tendències de serveis: Punt de recollida de compres online
–

Amazon a Estats Units ho ha endegat recentment:
http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=6442600011

–

Experiència de recollida de compra del grup Bon Preu ( et carreguen la compra al cotxe):
http://www.iquodrive.com/

–

Experiència innovadora a València des de gener 2014, una consigna intel·ligent per a recollir les
compres on-line i no està pendent del missatger: http://mypickbox.com/

–

Des de fa molt poc els mercats digitals organitzen mercats físics cada cop amb més freqüència.
Organització puntual de mercats de productes on line no alimentaris:
Privalia organitza SECRET MARKETS puntualment: http://www.privaliaevents.com/secretmarket_barcelona_julio14
Ofertix té botiga física a Sant Just Desvern cada dissabte: http://www.ofertix.com/tienda
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PLA D’ACCIÓ
L8 EL MERCAT COM PUNT DE PARTICIPACIÓ INTERCULTURAL I INTERGENERACIONAL
El mercat com a punt d’intercanvi de cultures, maneres de viure, costums gastronòmics, hàbits de compra...
EL MERCAT UN ESPAI DE CONEIXEMENT, LINGÜISTIC I CULTURAL, AL VOLTANT LA GASTRONOMIA
Habilitar un espai perquè es puguin fer intercanvis culturals al voltant de la gastronomia. “El racó de la
gastronomia”. Zones de l'espai:
–

Àrea de trobada polivalent (taules i cadires que permetin fer reunions, xerrades i degustacions de
productes comprats al mercat o tastos d'oli o vi).

–

Zona cultura (exposicions de fotografies antigues del mercat, exposicions de productes d'alimentació
d'altres cultures o d'un producte amb les seves varietats), conferències, seminaris, concerts.

–

Zona de jocs infantils i espai educatiu infantil.

–

Botiga “ètnica”: Zona de venda de productes de la cuina i gastronomia convidada.

Desenvolupar un pla d’activitats, exemple d’activitats:
–

–

El mercat com a espai de trobada
–

Espai de trobada de les “parelles lingüístiques” del programa de Voluntariat Lingüístic:
http://www.upf.edu/vl/

–

Crear amb les entitats del barri, serveis de normalització lingüística i entitats d’immigració un
programa a mida: “Els nouvinguts aprenen català i nosaltres les seves costums alimentàries tot
visitant el mercat i passejant per al barri”.

El mercat com a espai educatiu al entorn de la gastronomia
–

Classes d'anglès al mercat: Convidar a les escoles d'anglès del barri a fer algunes classes passejant
pel mercat.

–

Gimcana amb les escoles. Els nens van parada per parada fent preguntes sobre els productes que hi
venen.

–

Què comprareu al mercat per fer el vostre plat preferit? On ho comprareu? . Els nens expliquen el
plan que els agrada més i quins ingredients cal comprar per fer-lo.

–

Programa “Per mantenir l'equilibri: menjo de mercat!”

–

Els contes dels avis per a estrenar al desembre coincidint amb les compres de Nadal.

–

Cursos “Masterchef”: Un xef ensenya les propietats,com seleccionar, tractar i cuinar els aliments. Els
participants seran gent jove i nens que hauran d'aprendre a comprar els ingredients i a cuinar:
receptes tradicionals (recepta proporcionada per la gent gran).
https://www.youtube.com/watch?v=cBI73NJubdY

–

La setmana de la cuina i gastronomia “convidada”: productes japonesos, hindús, russos, alemanys...
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L9 EL MERCAT DELS PRODUCTES DEL MÓN
SER EL MERCAT DE REFERÈNCIA PER NOUVINGUTS I PRODUCTES DE GASTRONOMIES DEL MÓN:


Oferta continuada de productes del món: El mercat de Barcelona on poder trobar els productes frescos i
més consumits per a visitants i nouvinguts de totes les cultures. Ex. Carn halaal, humus, iuca, etc.



Espai gourmet internacional “Gastronomia convidada”. Campanyes temàtiques d’una setmana sobre
cuina italiana, japonesa... Convidar a botigues especialitzades a tenir un espai al mercat durant la
setmana, tallers de cuina sense foc i nutrició relacionats amb la cultura gastronòmica convidada.



PACKS Cistells de productes frescos per portar-se o per consumir en el moment (oferta per visitants i
turistes d'apartaments). Ex.: Taules d'embotits, cistelles de fruites, sucs, amanides, broquetes d'olives i
salpicó de marisc.



Convertir el bar del mercat en un espai de degustació de gastronomia catalana, del món i gourmet
internacional.



La nit de tapes al mercat.

L10 EL MERCAT COM A PUNT DE SERVEI DEL BARRI
EL MERCAT COM A PUNT DE SERVEI D’INGREDIENTS PER A PREPARAR PLATS TÍPICS
Proveir els apartaments de receptes de plats típics i el pack amb els ingredients/productes necessaris per a
elaborar el plat. Receptes de cuina mediterrània (paella, gaspatxo, escalivada).

EL MERCAT ESPAI DE TROBADA ON-LINE I OFF-LINE:


Pots recollir o et pot lliurar les teves compres a Internet. Moltes vegades qui compra per Internet no és a
casa quan li arriba la comanda. El mercat pot posar a disposició un servei de consigna per als veïns i
clients. O pot incloure en el seu servei d’entrega a domicili el servei d’entrega de comandes d’Internet
dels seus clients.



Els jardins del mercat seu dels mercats que organitzen els mercats digitals periòdicament especialitzantse en un àrea com la llar i la decoració i productes afins al mercat. “Popup stores”.
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15.

L’ AVINGUDA GAUDÍ

A continuació es proposen accions especifiques per l’Avinguda Gaudí per considerar-ho una zona comercial
singular.

DIAGNÒSTIC
Punts forts
És eix d’unió entre el Temple de la Sagrada Família i Sant Pau, un passeig agradable.
Avinguda Gaudi és la zona de comerç més pròspera i amb menys locals buits.
Les activitats principals son restauració i venda d’articles de moda i complements. L’elevada concentració
de botigues de moda afavoreix que les veïns siguin atrets perquè poden trobar varietat de producte i preus.
Els comerços han treballat durant anys en projectes de responsabilitat mediambiental i social.
Punts febles
El trasllat de l’Hospital, al 2009, dels pavellons modernistes al nou centre ha provocat un descens del
consum, que s’espera es recuperi a mida que es dinamitzin el projecte de reunir institucions internacionals
en els pavellons modernistes.
Donada l’afluència de turisme s’han obert negocis de restauració sense plantejament estratègic: de varietat
d’oferta i visió de futur.

OBJECTIUS
Convertir l’Avinguda Gaudí en l’espai de moda DIFERENT/DIFERENCIAL i DE FUTUR de Barcelona: Moda
sostenible.
Això suposarà millorar, ampliar i donar més valor a l’oferta de moda actual de la zona, seguint la tradició
comercial de tota la vida aportant innovació i sostenibilitat.
Oferint el nom de la Avinguda com un referent en disseny i innovació de projecció internacional, com havia
estat la Passarel·la Gaudí.

ANTECEDENTS:


Passarel·la Gaudí Núvies:
Durant maig 2014 a Fira de Barcelona, va tenir lloc la Passarel·la Gaudí Núvies, romàntica i transgressiva.
Més de 550 models de les col·leccions 2015 de més de 22 marques van mostrar la màxima expressió de
l'elegància en la passarel·la barcelonina, líder mundial de moda nupcial. Veure més a:
http://www.barcelonabridalweek.com/web/1775359/48
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080 Fashion week.
Aquest any s’ha celebrat al recent reestrenat Recinte de Sant Pau.
Veure més : http://www.080barcelonafashion.cat/es



Moda sostenible a Barcelona:
A l’abril 2014, es va celebrar la PRIMERA PASSAREL·LA al Palau Robert la Fashion Revolution Day
organitzada per l’Associació de Moda Sostenible. A la passarel·la, patrocinada per Organic Cotton
Colours, han participat les firmen Sylvia Calvo BCN, Virginia Rondeel, AIBY Craft, Clara Mallart, Del Través,
Ecoology, LifeGist, Lorena Sender, Miu Sutin, Pure Green Apparel, Sense Nu, Carmela Rodriguez, Umutka,
Elena del Cerro, Koko Klim, Made In Purple, Cornelia Blümli, Veraluna Comerç Just d’Intermón Oxfam, El
Naturalista i Kameleonik. A més, una vintena de marques han desfilat sota el paraigua de diverses
botigues de moda sostenible. Per part d'Humus, L’Herbe Rouge, Marie Cabanac, Thinking MU i Tudo
Bom; la botiga GreenLifeStyle ha posat models de Milch, Les Racines du Ciel, Format i NVK Designs. Així
mateix, la galeria col·laborativa Coshop ha participat amb Mimètik, Heidi Soto, Mundo Raquel, Joy
Division, Magan i Touchemoa, entre d'altres; i per últim, la plataforma online Moves To Slow Fashion ha
desfilat amb dissenys de Wabi Sabi, Slowers, Teixidors, Sake, The Vintees, Rebel Root, Water Pupet o
Equilicuá.
Veure: http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/gent/moda-etica-ecologica-reivindica-barcelona-ambprimera-passarella-moda-sostenible-3258362



La botiga OMG BCN: Inspirat i fet a Barcelona.

inicials d'Oh My God, és com picada d'ullet per als turistes, perquè vegin la
de coses boniques que es fan a Barcelona. És una tenda per a barcelonins i pels de fora. Però sobretot
perquè els de fora deixin de comprar capells de mexicans a Les Rambles i sàpiguen que aquí es fan coses
com: els caps d'animals en estampats preciosos de Softheads, els estoigs de fusta Palila, les ulleres
desmuntables Uniqbrow, les joies minimalistes d'Alba Casessis, la ceràmica delicada de *Redwoods, les
llibretes boniques de Octaevo, les divertides dessuadores deKrizia *Robustella i David Méndez Alonso o
els missatges en fusta de Miss Wood. Hi ha de tot i més. Als turistes japonesos els agrada molt el puzle
en 3D dels castellers o de la Sagrada Família per construir en mini-lego. És l'aposta pel nou souvenir, el
souvenir de la gent amb gust.
OMG BCN (http://omgbcn.com/)
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PLA D’ACCIÓ
L11 GAUDÍ SHOPPING LINE
Entre les línies d'acció de Barcelona Turisme està la creació de l'extensió del Shopping Line a l'Avinguda
Gaudí. Entre les activitats de comunicació hi ha un mapa turístic i un catàleg.

L12 GAUDÍ MODA SOSTENIBLE
ORGANITZAR LA PROPERA PASSAREL·LA DE MODA SOSTENIBLE DE BARCELONA


Contactar i explorar amb les associacións i les empreses capdavanteres a Catalunya/Barcelona de moda
sostenible per endegar un projecte conjunt per a vincular Avinguda Gaudí i moda sostenible tot creant
una identitat/marca que pugui tenir projecció internacional diferenciant-nos del comerç de luxe del
Passeig de Gracia i sumant valor a l’oferta en moda de la Barcelona Internacional en disseny i innovació.



Oferir-los un espai permanent al Recinte de Sant Pau.

INVOLUCRAR LES BOTIGUES ACTUALS DE MODA I COMPLEMENTS EN AQUESTA INNOVACIÓ
Desenvolupar amb joves dissenyadors algunes línies de productes, i explorar la possibilitat de la creació d’un
espai a botiga dedicada al disseny sostenible. Aquests productes s'oferirien a totes les tendes associades.
Treballar per a això amb “Artesania per encàrrec” (CCAM), Institut de la Moda i Barcelona Activa.
POTENCIAR LA INSTALACIÓ DE BOTIGUES DE MODA, COMPLEMENTS I LLAR SOSTENIBLE A L’AVINGUDA

Grup de treball: Associació de Comerços i Associacions de joves/ mediambient coordinats per “expert en
moda i comerç”.
Contacte exploratori amb Orgànic Cotton Colours, patrocinador de la Passarel·la al 2014 per a veure
possibilitats de col·laboració.
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16.

ENCANTS NOUS

A continuació es proposen accions especifiques per al Centre Comercial Encants Nous per considerar-ho una
zona comercial singular.

DIAGNÒSTIC
Punts Forts


El centre comercial més antic de Barcelona, inaugurat al 1931.



Hi ha comerços curiosos



La zona era coneguda per a ser la seva alta concentració de botigues de mobles, matalasseres, botigues
de llums, tèxtil, decoració de la llar i encara s’hi poden trobar aquest tipus d’establiment.

Punts febles


És un centre desconegut per la majoria de ciutadans de Barcelona i pels turistes.



La seva imatge exterior no ajuda a que sigui reconegut fàcilment com a centre comercial, passa
desapercebut.



Interiorment no resulta atractiu per als “nous consumidors”: molts establiments tancats, mal il·luminat,
no té senyalització, alguns aparadors poc atractius.

OBJECTIU
Reconvertir el Centre Comercial Encants Nous en el PRIMER ESPAI UPCICLYNG BARCELONA.

ANTECEDENTS
Què és UPCICLYNG:
Convertir productes que normalment anirien a les escombraries en altres objectes de més valor és la
proposta del upcycling o supra-reciclatge, un concepte que conjuga reducció del consum de matèries
primeres i de nous productes, alhora que estimula la reutilització.
Upcycling afegeix valor mitjançant la transformació o la reinvenció d'un element d'una altra manera un sol ús
en alguna cosa de més qualitat. És la última tendència en la reutilització - i un sector completament nou de la
indústria està donant forma al seu voltant.
Des de transformar una simple llauna de conserves en un fanal per a festes o un vell CD en portavasos, fins a
crear veritables obres d'art, no hi ha límits per a la imaginació a l'hora de "supra-reciclar" els nostres vells
objectes. Tant és així, que diferents companyies dedicades a aquesta pràctica ofereixen consells i fomenten
la creació de nous productes.
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És el cas de TerraCycle, una empresa americana que compra deixalles de naturalesa i després desenvolupa
els més variats objectes, i que l'any passat va abonar gairebé 76.000 euros per 1,6 milions de caixes de suc, 1
milió en embolcalls de caramels i 75.000 en recipients de iogurts.
Als Estats Units s'estan realitzant diversos concursos per premiar l'originalitat dels que es dediquen al UpCycling, com "Disseny per un dòlar", creació de l'Institut de Disseny Pratt i que va tenir resultats més que
satisfactoris: llums creades amb mànigues de camisa i caixes d'ous, espelmes confeccionades amb peles de
taronja i fins bosses amb paper de diari.
I hi ha molts projectes internacionals i possibilitats:


L’empresa Loopworks fa articles de disseny amb els sobrants de neopré de l’atres empreses:
http://looptworks.com/neoprene/



L’empresa Terracycle confecciona tots els seus productes amb les escombraries recollides.
http://www.terracycle.com/es-US/



La botiga Re-inspiration store a Atlanta ven objectes de decoració i art upcycling



Una empresa a Barcelona: http://vaho.ws/en/
VAHO , localitzada a Barcelona que es dedica a la producció de bosses fetes amb materials reciclats.
Concretament, per fer aquests bosses, fan servir les banderoles publicitàries que durant alguns dies
adornen les ciutats.
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A Madrid, el mes de març, es va fer la primera fira de mobles reciclats:
http://www.vivirhogar.es/madrid-acoge-la-primera-feria-de-muebles-reciclados-artilujos.html



A Barcelona hi ha una intensa agenda de mercats de segona mà:
http://www.inandoutbarcelona.net/mercadillos-de-segunda-mano-reciclaje-vintage-en-bcn/
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La renovació del mercat Chelsea Market combinant mercat de producte fresc, amb restauració, copes i
botigues de decoració, roba, vendes temporals ( popup store), exposicions d’art i artistes .... en un espai
d’antiga fàbrica que en 15 anys ha aconseguit ser un referent a la ciutat i tenir atractiu turístic :
http://www.chelseamarket.com/

Veure opinions a tripadvisor:

SIGMA Serveis Professionals per a Associacions SL
Àvila, 48 1-A, 08005 BARCELONA Tel.: 93 356 90 87 info@gruposigma.com www.gruposigma.com

75 | P à g i n a

0 1 / 0 7 / 2 0 1 3

PLA D’ACCIÓ
L13 CONSTRUIR LA IMATGE INTEGRAL D’ENCANTS NOUS COM L’ESPAI UPCYCLING
BARCELONA
On es pot conèixer, aprendre, comprar i vendre upcycling en moda, decoració, artesania i art.


Ambientar el centre comercial i el barri amb peces d’upcycling: il·luminació, parets, terres, senyalització,
aparadors i decoració estacional ( Estiu, Nadal...) amb la col·laboració d’artesans i artistes del sector de
Barcelona i internacionals.



Reconvertir la façana i les portes amb la nova imatge, trobar una manera original de “presentar” els
locals buits.
-

Organitzant un concurs amb escoles de disseny per a la decoració o fer-ho amb dissenyador
d’interiors especialitzat.

-

Tenir una exposició permanent d’ envàs on vas? http://www.residuonvas.cat/

-

Caldrà tenir presència a la xarxa doncs és un mercat que es mou molt a Internet.

-

Tenir espais de restauració ambientades upcycling: bar, restaurant, copes. Possibilitat de patrocini.

Serà atractiu per barcelonins i turistes visitar un centre comercial diferent i comprar un record singular
de la ciutat.

L14 DINAMITZAR L’ESPAI AMB ACTIVITATS A L’ENTORN DE UPCYCLING.










Organitzar tallers de upcycling amb roba i decoració.
Organitzar exposicions d’upcycling en els locals tancats del mercat.
Organitzar concursos d’upcycling i fires temàtiques al voltant d’un producte: paraigües, cadira, palet
industrial.....
Oferir les botigues tancades com a punt de venda per períodes curts de temps (popup store) a artesans
upcycling.
Oferir l’espai per a organitzar esdeveniments culturals i empresarials: presentacions de producte
Oferir les persianes tancades com a “anunci” d’empreses de reciclatge de la xarxa.
Organitzar la Fira de UpcyclingNadal a Barcelona.
Organitzar mercats de segona mà.
Grup de treball: Associació de Comerciants, associació d’art i artesans del barri (patchword, puntaires,
escoles/institut de disseny i art., i patrocinadors: Ecoembes i Ecovidrio i la col·laboració de Agència de
Residus de Catalunya, Moritz, Coca-cola, Cacaolat,....
ESPAI

Encants Nous, un mercat amb un nou encant, l’únic espai upcycling a Barcelona
RECUPERAR L’ESPERIT DEL MERCAT DELS ENCANTS NOUS:
INNOVACIÓ + CREATIVITAT+ SOSTENIBILITAT
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CALENDARI

2014
POTENCIAR L'IMPACTE ECONÒMIC DEL TURISME AL BARRI
L1 PROMURE LES RUTES A PEU DINS DEL BARRI I AMB ALTRES BARRIS
Establir punts turístics i rutes internes
Establir punts exteriors ben comunicats i rutes externes
Dissenyar continguts i recollir imatges
Crear i distribuir mapa de rutes
Publicació el "Barri de la Sagrada Família ahir i avui"
Contacte amb operadors turístics per a la publicació de continguts
Punt d'informació turística interactiva
Carpa mòbil d'informació turística
L2 SENYALITZACIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL DEL BARRI
Visites institucionals per a aconseguir la senyalització
L3 ESTRATÈGIA D’ORGANITZACIÓ I COMUNICACIÓ DE LES FIRES DEL COMERÇ
Dissenyar un nou cartell de les fires de maig i tardor
Reunió de discussió de les fires
PROMOURE LA IMATGE COMERCIAL
L4

CREAR UN CANAL DE COMUNICACIÓ AMB ELS AGENTS TURÍSTICS
Reunió amb les associacions d'apartaments per establir elements
promocionals
Disseny de promocions
Distribució de materials
L5
MILLORAR LA COMUNICACIÓ DELS ESTABLIMENTS COMERCIALS
Presència a la xarxa de tots els comerços
Rotulació d'aparadors i menus en anglès
CREAR UNA IDENTITAT PRÒPIA ENVERS D'ALTRES ZONES
L6
LA GASTRONOMIA DEL MÓN AMB PRODUCTE CATALÀ
Crear el grup de treball
La ruta de pinxos internacionals

INICI
1/10/14
1/10/14
1/10/14
1/10/14

FIN
31/12/14
31/12/14
31/12/14
31/12/14

2015/2016
INICI
FIN

Respons.

AACC

4500

4500

1000
3000

1000
3000

500
10000
800

500

300
300

300
300

400

400

400

400
750
750
1100

ESG Gaudí

Encants

Mercat

Ajun

AVV iAACC
AVV i AACC

AVV
1/1/15 28/2/15 AACC
1/2/15 31/12/15 AACC
1/2/15 31/10/15 AACC
1/3/15

30/3/15 AACC

1/2/15 31/12/15 AVV/ AACC
1/1/15
1/1/15

30/3/15 AACC
31/1/15 AACC

1/10/14 31/12/14
1/10/14 30/11/14
1/1/15
1/4/15
1/11/14 31/12/14

Pressup

AACC
31/3/15 AACC
30/5/15 AACC

AACC
1/10/15 31/12/15 AACC

1/1/15
31/1/15

31/1/15 X-EIXAMP
30/4/15 X EIXAMP
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2014
INICI
La cuina de tot el món amb Producte Català
La Festa de les Cultures
L7
DESENVOLUPAR ELEMENTS DE COMUNICACIÓ DE LA IMATGE DEL
COMERÇ
MERCAT SAGRADA FAMÍLIA
L8
PUNT DE PARTICIPACIÓ INTERCULTURAL I INTERGENERACIONAL
Concreció del pla
Presentació del pla a l’institut de mercat i Barcelona Turisme
Habilitar el racó de la gastronomia i espai de jocs infantils
El mercat com espai de trobada
Presentació del pla i acord amb l'UB (erasmus)
Presentació del pla a immigració, GIM,Consorci Normalització Lingüística.
El mercat com a espai educatiu entorn de la gastronomia
Acords amb escoles
Ludoteca educativa, tallers infantils
Comunicació al barri
L9
EL MERCAT DELS PRODUCTES DEL MÓN
La setmana de la cuina i gastronomia "convidada"
Acords amb botigues especialitzades i cases culturals i
gastronòmiques
Programa de gastronomia convidada
Campanya de comunicació
Oferta continuada de productes del món i lots de productes
Definir amb quins productes i lots es podria completar l'oferta
actual
Convertir el bar del mercat en un espai de degustació
Re-definir el bar actual com a espai de degustació
Transformar el bar com espai de degustació
L10
EL MERCAT COM A PUNT DE SERVEIS
El mercat com a punt de servei d'ingredients per a preparar plats típics
Definir els plats, fer les receptes i distribuir-les als apartaments

FIN

2015/2016
Respons.
INICI
FIN
1/10/15 31/5/16 X EIXAMP
1/1/15 20/10/16 X EIXAMP
01/01/15 30/06/15 AACC

01/10/14
01/10/14 31/12/14
01/10/14 31/12/14

500

AACC

500

30/06/15
MSF
MSF
01/01/15 30/06/15 MSF
01/01/15 30/03/15 MSF
01/01/15 30/03/15 MSF
30/06/15 31/12/15 MSF
01/01/15 30/06/15 MSF
01/01/15 30/06/15 MSF
MSF
MSF
30/03/15 31/12/15 MSF
01/03/15 31/12/15 MSF
30/06/15 31/12/15 MSF
MSF

01/10/14 31/12/14
01/10/14 31/12/14

Pressup

MSF
MSF
MSF
01/01/15 30/06/15 MSF
MSF
MSF
1/4/15

30/5/15

El mercat espai de trobada on-line i off-line
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2014
INICI
Contacte amb agents on-line i anàlisi de possibilitats
Posada en marxa
AVINGUDA GAUDÍ
L11
GAUDÍ SHOPPING LINE
Mapa Turístic i catàleg
L12
GAUDÍ MODA SOSTENIBLE
Organitzar la propera passarel·la de moda sostenible de Barcelona
Contactar les empreses capdavanteres de Barcelona Sostenible
Dissenyar el projecte
Buscar patrocinadors
Definir campanya de comunicació
Involucrar les botigues actuals de moda i complements
Aconseguir participants
Desenvolupar línies de productes amb joves dissenyadors
Definir campanyes de comunicació
Potenciar la instal·lació de botigues de moda sostenible a
Contactar amb empreses de moda sostenible i entitats
ENCANTS NOUS
L13
CONSTRUIR LA IMATGE DELS ENCANTS COM L'ESPAI UPCYCLING
Presentar el projecte i implicar els propietaris dels locals
Contacte amb escoles de disseny
Contacte amb el Departament de Medi Ambient
Projecte d'ambientació
Projecte de xarxes socials
Projecte de exposicions i activitats
Nova imatge dels Encants com a espai d'upcycling
Comunicació a agents turístics
L14 DINAMITZAR L'ESPAI AMB ACTIVITATS A L'ENTORN DE UPCYCLING
Organitzar tallers, exposicions, concursos d'upcycling
Acords amb empreses de reciclatge, upcycling
Oferir les botigues tancades com a popupstores

FIN

2015/2016
INICI
FIN

Respons.

Pressup

AACC

ESG Gaudí

Encants

01/10/14 31/12/14
01/09/15 01/06/15
GC
1/10/14

1/3/15

GC
GAUDÍ C.
GAUDÍ C.
GAUDÍ C.
GAUDÍ C.
GAUDÍ C.
GAUDÍ C.
GAUDÍ C.
GAUDÍ C.
GAUDÍ C.
GAUDÍ C.
30/06/16 31/12/17 GAUDÍ C.
1/1/15
01/01/15
01/01/15
01/05/15
01/01/15
1/1/15
01/01/16
01/01/15
30/06/16

01/10/14 31/12/14
01/10/14 31/12/14
01/10/14 31/12/14
01/01/15
01/01/15
01/01/15
31/03/15




31/12/15
31/03/15
30/04/15
31/07/15
31/07/15
31/12/15
30/03/16
30/03/16
31/12/16

31/03/15
31/03/15
31/03/15
31/12/15

ENCANTS
ENCANTS
ENCANTS
ENCANTS
ENCANTS
ENCANTS
ENCANTS
ENCANTS
ENCANTS

01/01/15 31/12/15 ENCANTS
01/01/15 31/12/15 ENCANTS
01/01/15 31/12/15 ENCANTS
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2014
INICI

FIN

Organitzar la Fira de Upcycling de Nadal
Organitzar mercats de segona mà

2015/2016
Respons.
INICI
FIN
01/01/15 31/12/15 ENCANTS
01/01/15 31/12/15 ENCANTS
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AACC

ESG Gaudí

Encants

Mercat

Ajun

