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L’àmbit de la Mercedes està situat en el barri de Bon 
Pastor, però té potencialitat per donar servei a 
altres barris, com Sant Andreu, ja que es situa en
un lloc central.

De manera inversa hi ha (o hi pot haver)
equipaments situats a Sant Andreu que donen
cobertura al barri de Bon Pastor.

Cal tenir en compte que els equipaments tenen un 
abast divers: Metropolità , de ciutat, de districte i
de barri.

L’estudi es fa tenint en compte aquesta multiplicitat 
d’escales en l’anàlisi, però posant el focus en
l’escala de barri per detectar les necessitats.



POBLACIÓ A LA QUE HEM DE DONAR RESPOSTA

Habitants 
potencials

Població 
actual

Població
projectada 2031

(padró 2020)

Població
potencial 
(MPGMs)

Previsió
2031

BonPastor 13.652 14.037 7.275 21.312
SantAndreu 58.508 57.688 4.541 62.209
Baró de Viver 2.625 2.718 0 2.718

Total 74.785 74.423 11.816 86.239

* Població calculada MPGM àmbit Mercedes, Casernes, Maquinista i Bon Pastor



QUINS EQUIPAMENTS TENIM?

EQUIPAMENTS  
ACTUALS

192





ÀMBITS Tipologies

Educatiu
Escola bressol, Col·legis d'educació infantil i primària, Instituts

d’educació secundària...

Salut CAP, CSMA, cliniques, hospital, CAS, CIDIA, CUAP…

Atenció social Centres de serveis socials, centres de dia, PIAD, EAD, CAE…

Cultura Centre cultural, centre d’art, casal cívic-social, museo, teatre, biblioteca…

Cívic i associatiu Casals, espais i locals d’entitats…

Esportiu Pistes esportives, Camps esportius, gimnàs, piscines…

Proveïment Mercat alimentari

Seguretat i emergències Comissaria, parc de bombers...

Administració pública OAC, altres administratius...

Allotjaments Allotjaments dotacionals, per joves, per gent gran

CLASSIFICACIÓ DELS EQUIPAMENTS



COM MESUREM LES COBERTURES
Indicadors de cobertura

INDICADORS 
DE

COBERTURA

68

Tipus 
d'indicador

Indicador Unitat de
mesura

Nombre
total

Superficie

Superfície m2 construïts 8

Superfície per
habitant

m2 per habitant 2

Cobertura

Cobertura
places

places per habitant 3

Cobertura
professionals

professionals per habitant 2

Cobertura
població

nombre d'equipaments per 
població 29

Cobertura
territorial

Nombre d'equipaments per 
barri / ditricte 8

Influència Àrea
d'influència

Radi en metres / minuts 14

S’ha elaborat a partir de 
planejament estratègic 
sectorial (per cada àmbit) 
elaborat per l’Ajuntament 
de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya.

Volums de 
documents
biblioteques

Volums Volums 1

Volums per habitant Volums per habitant 1



ÀMBITS Tipologies

Educatiu
Dèficit de places escola bressol 
(Font: Pla per a l’educació i la criança de la petita infància . Ajuntament de Barcelona)

Necessitat ampliació educació infantil 
(Font: Consorci d’ Educació i Reial Decret 132/2010 )

Mancança places formació professional a tot l’àmbit 
(Font: Consorci d’ Educació) 

Salut

CONCLUSIONS PER TIPOLOGIES
Àmbits a millorar

Necessitat ampliació CAP en superfície i professionals
(Font: Consorci Sanitari de Barcelona, Pla Funcional Centre Integral de Salut - CAP Bon Pastor) 



ÀMBITS Tipologies

Atenció social Necessitat de places de residència de gent gran 
(Font Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, document Programació territorial dels serveis socials especialitzats )

CONCLUSIONS PER TIPOLOGIES
Àmbits a millorar

Cultura, cívic i 
associatiu

Necessitats cobertes  
(Font:Ajuntament de Barcelona)

Proposta incorporar sales comunitàries  polivalents per diferents usos 
culturals i cívics a nivell territorial
(Font: proposta de professionals)

Esportiu
Millores i ampliacions  instal·lacions existents.
(Font: Ajuntament de Barcelona)

Incrementar superfície esportiva



ÀMBITS Tipologies

Proveïment Mercat alimentari

Comissaria, parc de bombers...

Administració pública OAC, altres administratius...

Allotjaments dotacionals Allotjaments dotacionals, per joves, per gent gran

CONCLUSIONS PER TIPOLOGIES
Àmbits coberts

Seguretat i emergències



ÀMBITS Tipologies

Educatiu
 Nova escola bressol incorporant l’Espai Familiar 

existent a l’àmbit

 Institut de Formació Professional “Indústria avançada 
intel·ligent a l’àmbit”.
(Font: Consorci Educació. Necessitat de ciutat)

 Ampliar l’Institut Escola El Til·ler

 Incorporar oferta de batxillerat

Salut

Atenció social  Residència de Gent Gran

CONCLUSIONS 
Equipaments públics nous o millores

 CAP Bon Pastor: Ampliació al carrer Mollerussa



ÀMBITS Tipologies

CONCLUSIONS 
Equipaments públics nous o millores

Cultura, cívic i 
associatiu

 Edifici Enric Sanchís: Ampliació del centre cívic sales
polivalents C/ Enric Sanchís

 Sales comunitàries polivalents per diferents usos culturals 
lligat al centre cívic a l’àmbit. 
( Font: Proposta de professionals)

 Trasllat Espai Jove a l’àmbit 
( Font: Proposta de professionals)

Esportiu  Ampliar i millorar  instal·lacions existents CEM Bon 
Pastor*

 Incrementar superfície esportiva

*Millora de l’accés i vestíbul que redistribueix els recorreguts associats als diferents usos i tipologia d’usuaris. La nova distribució planteja dos vestidors de
grups i dos d’àrbitres per a l’ús de pavelló, quatre vestidors de grups, un vestidor familiar i dos lavabos per a l’ús de piscina, serveis de platja de piscina
(socorrista, sauna i wc), dos lavabos per a l’ús de centre esportiu. La darrera fase contemplarà la reforma de les sales d’activitats, zona de gestió i serveis
de planta primera, amb una superfície actual de 549,9m², a més d’una ampliació de 535,3m² ocupant la planta baixa i primera per a noves sales


