


A principis de l’any 2002 hi havia 14 escales 
coordinades per aquest servei, localitzades 
majorment als blocs de pisos dels carrers Llevant 
i Mart. Després de dos anys de treball, hi ha 57 
escales integrades al programa. Les xifres actuals 
representen el 60 per cent del conjunt dels 
habitatges, 1.600 dels 2.681 que hi ha a la Mina. 
Al mateix temps, mitjançant els tallers de formació 
per als veïns i la publicació i distribució de la 
Guia bàsica per a l’organització d’una comunitat 
de veïns es manté un coneixement i contacte 
regular amb el conjunt del barri.

Durant anys, el fet de sentir-se sol va dificultar 
força l’organització d’algunes de les comunitats 
de veïns. Hi havia molts entrebancs per poder 
constituir d’un òrgan de govern per adminis-
trar-se, portar la gestió econòmica i garantir el 
manteniment i neteja dels espais comuns. Amb 
el recolzament de l’administració i, l’assessora-
ment i mediació dels tècnics, els canvis són 
visibles fins i tot en els casos més conflictius.

A partir de la demanda d’un veí o d’un grup de 
veïns es fa un diagnòstic basat en entrevistes 
personals realitzades pis per pis, i es prepara un 
pla de treball adaptat a cada situació per als 
següents sis mesos. Per iniciar el treball de suport, 
es disposa també de la informació que aporta 
l’empresa municipal Pla de Besòs, que gestiona 
els habitatges de la Mina. La intervenció, pot ser 
continuada, de seguiment o puntual, d’acord al 
grau d’organització previ. La situació més greu 
la trobem a escales que no tenen cap mena 
d’organització, on no es cobren quotes, no hi ha 
establerta una gestió econòmica, i l’estat físic de

L’efecte del treball de suport a les comunitats de veïns és com la taca d’oli que s’escampa 
mica en mica. Les gràfiques estadístiques mostren com any rere any hi ha més juntes 
d’escala constituïdes al barri, gràcies a l’assessorament i acompanyament d’un equip 
tècnic que, amb la implicació directa dels veïns, té com a objectiu final que cada 
comunitat tingui una bona organització i autogestió.

l’escala es deficitari. La situació més normalitzada 
són escales amb un òrgan de govern reconegut 
per tota la comunitat de veïns, que recullen 
quotes, tenen una bona gestió econòmica i l’es-
tat físic de l’escala és bo.

A més d’assessorar en organització i gestió, l’e-
quip de suport format per sis persones i una 
coordinadora fa intervencions puntuals com a 
mediador de conflictes. Tant pot ser entre dos 
veïns, entre la comunitat i un veí o entre dues 
parts d’una comunitat. Durant el primer semestre 
d’aquest any es van fer 51 mediacions. La ma-
joria tenen a veure amb la morositat d’alguns 
veïns, queixes per sorolls o la brutícia de l’esca-
la. De vegades, per la relació directa amb els 
veïns, també es detecten casos susceptibles de 
ser derivats als serveis socials. Es tracta de 
persones grans que viuen soles, de pisos en 
pèssimes condicions d’higiene o de nens en edat 
escolar que s’estan a casa; per citar alguns dels 
casos més comuns. 

L’objectiu final del projecte de juntes d’escala, 
iniciat l’any 1999 per iniciativa de l’Associa-
ció de veïns, la Plataforma d’entitats i veïns 
i l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, és 
responsabilitzar els veïns fins a funcionar 
autònomament per garantir una bona or-
ganització veïnal. Des de la seva creació, el 
mes de setembre de l’any 2000, el Consorci 
del barri de la Mina, gestor del Pla de trans-
formació del barri, es fa càrrec del servei, 
encarregant la seva gestió a l’empresa mu-
nicipal Pla de Besòs i garantint-ne el finan-
çament.

L'equip de suport reunit per valorar 
i preparar el seu treball 
d'acompanyament als veïns.
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El dret a decidir i l’obligació de pagar les despeses de l’escala són una 
mostra dels principis que garanteixen la convivència entre els membres 
d’una comunitat de veïns.

La guia bàsica per a l’organització d’una Comunitat de Veïns del barri de 
la Mina és una eina clau per resoldre conflictes pràctics de la convivència 
veïnal. Des de finals de l’any passat totes les comunitats disposen de 
la guia, editada per iniciativa de la Comissió de Seguiment del projecte 
de juntes d’escala constituïda per l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, 
l’Associació de Veïns del barri de la Mina, el Consorci del barri de la Mina 
i l’empresa municipal Pla de Besòs, SA.

La guia té un llenguatge clar i didàctic acompanyat d’il·lustracions, com 
les que acompanyen aquest text. Inclou exemples de com afrontar alguns 
problemes quotidians, així com formularis tipus per a l’organització de la 
gestió administrativa d’una escala de veïns.

L’objectiu és explicar com funciona una comunitat, basant-se en la 
convivència i el civisme; i reflexionar sobre actituds, valors i comportaments 
que fan més agradables els espais comuns que compartim. En definitiva, 
millorar la qualitat de vida al barri començant pel replà de l’escala fins al 
carrer buscant la cohesió social.

COMBINACIÓ 
DE DRETS I DEURES 
PER A LA BONA CONVIVÈNCIA
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A la trobada van participar-hi l’administració, 
representada per l’Ajuntament de Sant Adrià de 
Besòs, la Generalitat de Catalunya i el Consorci; 
i els veïns, representats en aquest cas, per 
l’Associació de veïns, l’Església de Filadèlfia, i la 
Plataforma d’entitats i veïns.

Els responsables tècnics dels serveis d’àmbit 
social del Consorci que hi ha a la Mina van expo-
sar, un per un, tots els projectes. I els represen-
tants veïnals van demanar informació i van 
plantejar propostes.

L’alcalde del municipi i president del Consorci, 
Jesús M. Canga, va inaugurar les jornades, tot 
demanant que s’acabes amb el lament recurrent 
de que l’administració no fa res. Canga va dir 
que l’administració s’ha fet càrrec del barri de la 
Mina i que “aquest és un treball que ja no té 
marxa enrere”. Va insistir en que “els temes 
d’àmbit social són els que més ens preocupen” 
tot cridant a la participació dels veïns “per 
consensuar el màxim possible les polítiques 
per anar tots a la una”. Però també va voler deixar 
clar que “tot i tenint en compte la participació

dels veïns, són finalment els polítics, al davant 
d’una administració, els que en última instància 
prenen les decisions. Aquesta és la nostra res-
ponsabilitat i així ho assumim”.

El segon dia va ser-hi la consellera de Benestar 
i Família i vice-presidenta del Consorci, Anna 
Simó. Davant els mitjans de comunicació, va 
destacar “l’aposta clara i decidida del Govern 
de la Generalitat per a la resolució dels problemes 
que des de la seva creació han estigmatizat 
la Mina”. Tot assenyalant que “la millora es co-
mença a veure, amb els resultats concrets sobre 
la taula dels diversos projectes que estan funcio-
nant al barri i l’impuls decidit a les actuacions de 
caire social”. Va voler deixar clar que “la inversió 
social veu els seus fruits estructurals més a llarg 
termini que la urbanística, però que els seus 
efectes són tan o més duradors”. A l’hora que va 
demanar confiança i col·laboració als veïns 
perquè, segons va indicar “és entre tots que 
ens en sortirem”.

Tot destacant una manera de fer més dialogant, 
es van abordar els objectius de les jornades.

La consellera, 
Anna Simó, atenent 
als mitjans, 
acompanyada del 
tinent d’alcalde 
Joan Callau.

La implicació dels veïns en la millora del barri, es coneix 
com a procés comunitari. Perquè la transformació de la 
Mina sigui possible, l’administració i les associacions 
veïnals han de buscar la complicitat dels ciutadans. Aquesta 
és una de les conclusions de les Jornades de treball de 
l’àmbit social celebrades els dies 6, 7 i 8 d’octubre, 
organitzades pel Consorci del barri de la Mina. L’objectiu 
de les intervencions socials és garantir el conjunt de drets 
i deures individuals i col·lectius, i el dret a la participació 
i la vida democràtica.

L'alcalde 
Jesús M. Canga, 

primer per la dreta, 
va inaugurar les 

Jornades de treball.



QUE JO
VULL

BU
TL

LE
TÍ

 IN
FO

RM
AT

IU
 D

EL
 P

LA
 D

E 
TR

AN
SF

OR
M

AC
IÓ

 D
E 

LA
 M

IN
A

P
àg

in
a 

5

D’una banda, l’anàlisi del treball d’àmbit social 
previst al Pla de transformació, detectar i preveure 
noves necessitats, i buscar propostes de futur. I, 
de l’altra, garantir que els canals de comunicació 
facin de corretja transmissora del treball que es 
fa per repercutir en la participació i implicació de 
les organitzacions veïnals en la transformació del 
barri. Es van estudiar els projectes que tenen 
com objectiu el desenvolupament econòmic 
local, el suport social i educatiu, la formació i la 
inserció sociolaboral, la participació i el desen-
volupament comunitari, així com la millora de la 
convivència i el civisme.

PROGRAMES PER AL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
Dirigits a crear activitat econòmica, fomentar 
l’autoocupació, i dinamitzar el comerç.

Suport a l’autoocupació
Detecta iniciatives i dóna suport tècnic a les 
persones emprenedores que volen crear una em-
presa. Aquest any s’han posat en marxa 6 noves 
empreses que han creat 10 llocs de treball.

Prospecció d’empreses
Promou la inserció laboral de les persones inscrites 
a la borsa de treball i la col·laboració amb em-
preses, de manera que totes dues parts en surtin 
beneficiades. Aquest any s’han gestionat 117 
ofertes de treball d’una borsa de 128 persones. 
Hi ha 150 empreses que col·laboren i que han 
generat 65 llocs de treball.

Dinamització comercial
Potencia el comerç del barri. S’ha fet un cens 
detallat i real dels comerços de la Mina i organitzat 
petites campanyes per donar a conèixer el comerç 
local. L’equip tècnic ha mediat entre comer-
ciants i administració per resoldre problemes 
dels botiguers.

Venda ambulant
Promou la legalització de la venda ambulant, do-
nant assistència tècnica i formativa a les famílies 
que viuen d’aquesta activitat. Cada any es treballa 
amb 10 famílies. El 2003, se’n van legalitzar vuit. 
D’aquestes, actualment quatre tenen un punt de 
venda al mercat del Besòs i les altres quatre 
han ampliat la venda a dos o tres mercats més.

Programes de suport social i educatiu
Encaminats a millorar les condicions de vida. Es 
dóna suport als serveis socials d’atenció primària, 
al sistema educatiu lluitant contra l’absentisme 
i per l’associacionisme dels pares i mares, a les 
activitats de lleure i esportives, i a la intervenció 
en el món de les drogodependències.
Els resultats són encoratjadors. Com exemple, 
l’absentisme escolar va retrocedir una mitjana de 
18 punts el curs passat.

Programes de formació i inserció sociolaboral
Sota el paraigües de la Subvenció global que la 
Comissió Europea cobreix en un 45 per cent i la 
Generalitat de Catalunya el 55 per cent restant, 
hi ha diversos projectes per aconseguir l’accés 
al mercat laboral.	

Resultats període 2001-2003	
Projectes desenvolupats: 43	
Participants: 1.489	
Persones que han trobat feina: 803

El procés per a trobar feina s’inicia al Servei 
d’informació i orientació laboral (SIOL). Per cada 
cas es prepara un itinerari personal adaptat a 
la situació de qui vol treballar. Els itineraris in-
clouen formació i acompanyament en la recerca 
de feina. Hi ha projectes específics per dones, 
joves, persones d’ètnia gitana, persones sense 
experiència, drogodepenents, malalts mentals, i 
en risc d’exclusió social, entre altres.

Programa de 
desenvolupament 
economic, tambè 

per a la venda 
ambulant.
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Millora
dels carrers
Un cop reurbanitzats els carrers Estrelles i Lle-
vant a la Mina Nova, i Astronàutica, Tramuntana 
i Garbí a la Mina Vella, ara es treballa als carrers 
Mart i Venus-Mar. Mart manté el seu traçat de 
sempre des de Cristòfol de Moura fins a Fernández 
Márquez. En canvi, Venus i Mar es converteixen 
en un únic carrer fins a Fernández Márquez, 
baixant en paral·lel al costat de la Nova Rambla.

Es construiran passos de vianants adaptats, i les 
voreres seran més amples i accessibles. La zona 
d’aparcament estarà senyalitzada i es reservarà 
un carril bici. S’instal·laran fanals, noves pape-
reres i bancs. A les voreres es plantaran nous 
arbres per substituir els que s’han hagut de treure 
per poder ordenar el nou traçat.

Durant el temps que durin les obres, que es pre-
veu que acabin cap finals d’any, hi ha habilitades 
dues zones d’aparcament provisional. Una al 
solar de l’antic camp de futbol i una altra, al costat 
de la comissaria dels Mossos d’esquadra.

Durant les obres és necessari un esforç de tot 
el veïnat per poder mantenir l’activitat diària 
al barri. Des d’aquest mitjà, us agraïm la vostra 
col·laboració.

El centre i la connexió
amb l’entorn
La Rambla és la primera gran obra de la trans-
formació urbanística de la Mina, i serà l’eix 
vertebrador de la vida social del barri. Un cop 
acabada del tot, la rambla recorrerà un quilòme-
tre entre el Parc del Besòs i la façana marítima. 
Els 120 metres que ja estan acabats van costar 
950.000 euros i el cost final d’obra serà de 3,6 
milions d’euros. Es previst que les obres del segon 
tram comencin a finals de l’any que ve. En un 
futur el tramvia circularà per la Rambla de la 
Mina connectant les dues línies de Barcelona, 
la que ve per la Diagonal i la que va fins a Bada-
lona.

Instal·lació d’ascensors
Comencen les obres per a la instal·lació d’as-
censors als blocs d’habitatges dels carrers 
Gregal i Mar. Concretament, als números 1-3-5 
i 7-9-11 de Gregal, i 2-4-6 del carrer Mar. A 
l’edifici gran del carrer Mar on hi ha 192 habi-
tatges, corresponents als números 8-10-12-
14-16-18-20-22 es faran obres de millora per 
obrir més punts d’accés des dels ascensors 
actuals fins als replans. Les obres de construcció 
dels ascensors han de durar 8 mesos i costa-
ran més d’un milió d’euros. En total són 90 els 
habitatges que es beneficiaran d’aquesta obra.

Els ascensors nous van dins d’un cos adossat 
per la part exterior dels edificis i tindran una cara 
de vidre. Les portes automàtiques d’entrada i 
sortida dels ascensors s’han de situar en els 
replans intermedis el que obligarà a salvar mit-
ja planta des de la sortida fins a les portes 
d’entrada dels pisos. La cabina té capacitat per 
a 6 persones i suporta un total de 450 quilos, 
amb espai suficient per una cadira de rodes.

Als carrers Venus-Mar i 
Mart (foto) les obres avancen a 
bon ritme.

Els veïns i els conductors s’han 
fet seva la Nova Rambla del barri.

Els pisos buits del carrer 
Mart quedaran com nous 
desprès de les obres.

Llevant
La perllongació del carrer Llevant fins al carrer 
Cristòfol de Moura, salvant un desnivell important, 
obra i connecta el barri amb el seu entorn més 
proper. A Cristòfol de Moura ja estan col·locades 
les vies que portaran el tramvia a la Mina.

QUE JO
VULL
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Rehabilitació de 40 pisos
i 2 locals
Ha començat la rehabilitació integral de 40 pisos 
i dos locals del carrer Mart cantonada Ponent. 
Els pisos quedaran nous. Desprès de buidar i 
sanejar l’edifici, es repararan les instal·lacions; 
les cuines i els banys es refaran del tot, i es 
col·locarà nova fusteria metàl·lica. La rehabilita-
ció inclou zones comunes i una nova instal·lació 
d’ascensors. El cost dels treballs és d’uns 2 milions 
d’euros i és previst que durin nou mesos.

Reforma de vestíbuls
Es reformen els vestíbuls dels blocs d’habitatges 
dels carrers Saturn, Mart i Llevant. Segons les 
característiques de cada edifici s’hi fan diferents 
tipus d’obres per millorar l’accessibilitat i reparar 
problemes de filtracions i oxidació de les estruc-
tures. Algunes de les actuacions no modifiquen 
els accessos actuals, però es rehabiliten les 
entrades i els passatges interiors. En altres ca-
sos, la remodelació canvia el recorregut dels ac-
cessos actuals, es fan entrades des dels laterals 
dels edificis, les cantonades dels patis interiors, 
i creuant de costat a costat el pati interior.

En acabar les obres, el bloc de Saturn i el del 
carrer Mart que toca a Cristòfol de Moura tindran 
sis entrades, i els blocs grans de Mart i Llevant 
en tindran dotze. Les obres començaran a prin-
cipis de l’any que ve, tenen una durada prevista 
de 16 mesos i un cost de poc més d’un milió i 
mig d’euros. Inclouen el tancament exterior dels 
vestíbuls als patis interior, la reparació d’enra-
jolats i paviments; i pintat de parets, fusteria i 
reixes. Es renova la instal·lació elèctrica i la 
il·luminació. Als vestíbuls que no en tenien s’hi 
instal·len intèrfons i també es canvien les bús-
ties que es troben en mal estat.

CEIP La Mina
Estan a punt d’acabar les obres de construcció 
de la nova escola d’infantil i primària. El trasllat 
es farà abans de Nadal i les classes començaran 
desprès de les vacances, el mes de gener vinent.

El centre escolar té tres edificis ben diferenciats. 
L’escola infantil amb pati independent, l’edifici 
central on hi ha les aules de primària i el gimnàs 
que també compleix funcions de sala d’actes. 
L'interior de l'escola és un ampli espai de llum i 
color. Entre mig dels edificis hi ha el pati per als 
alumnes de primària i les pistes esportives. 
Els equipaments del centre, tant la biblioteca 
com el gimnàs, seran d’ús comú per als veïns en 
acabar les classes, per això també s’hi han fet 
accessos des del carrer.

El cost total de l’obra és de 4.200.000 euros.

L'interior de l'escola és un ampli 
espai de llum i color.

Al solar on s'edificarà el nou IES 
ja s'estan fent els treballs de 
fonamentació.

IES Fòrum 2004
Ja estan en marxa les obres de construcció del 
nou institut d’ensenyament secundari. Van co-
mençar l’estiu passat i haurien estar acabades 
el mes de juny vinent per poder començar el curs 
2005-2006 a les noves instal·lacions. El nou 
centre dóna servei a tres grups d’ESO, dos de 
batxillerat i un mòdul de Formació Professional. 
Estarà situat a tocar del futur campus universi-
tari de la Universitat Politècnica de Catalunya 
(UPC).

El cost d’aquest equipament és de 4.596.521 
euros. Es un conjunt de dos edificis molt dife-
rents l’un de l’altre. Un, de planta rectangular i 
elevat formant cubs, per a les dependències 
d’ESO i batxillerat. I l’altre amb forma d’L on 
s’ubicaran les aules de FP, el gimnàs, un espai 
polivalent i la cafeteria.
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Unes 35 persones acudeixen diàriament al centre 
per fer ús de les instal·lacions i serveis que s’ofe-
reixen per pal·liar els problemes derivats del con-
sum de drogues. Els objectius principals són millorar 
la seva qualitat de vida i encaminar-los cap a 
programes de desintoxicació. “El local”, tal com es 
coneix el centre al barri, disposa de dos mòduls 
prefabricats situats a l’Avinguda Manuel Fernández 
Márquez.

ELS SERVEIS DEL CENTRE
Hi ha esmorzar i berenar, a base de cafè, te, llet i 
sucs per beure; i entrepans i galetes per picar. 
Qualsevol persona en una situació de drogodepen-
dència pot anar al centre on hi ha un clima tran-
quil i confortable. Cada dia es pot prendre una 
dutxa. Hi ha roba neta per canviar-se i material per 
a la higiene personal. A la sala comuna es pot 
descansar o participar dels jocs de taula que 
s’organitzen, veure pel·lícules o llegir.

L’acollida és totalment anònima. S’hi pot fer 
l’intercanvi de xeringues i recollir preservatius, i 
qui ho desitgi pot aprofitar per demanar atenció i 
recolzament. Es dóna informació de llocs on anar 
a dormir, menjar, i dels recursos disponibles en 
cada cas.

LLOC D’ACOLLIDA 
I ATENCIÓ SANITÀRIA

El Centre d’atenció sociosanitària destinat 
a la població drogodepenent del barri té 
garantit el seu finançament fins l’any 2006. 
L’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs, la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona aporten cadascuna 18.000¤ 
anuals, durant el període de tres anys 
(2004-2006) que preveuen els convenis 
que s’han signat recentment. En el cas del 
Consorci l’aportació és de 27.000¤ anuals. 
Per la seva part, “la Caixa”, dins la seva 
política de suport a les iniciatives socials 
per a la millora de la qualitat de vida de 
les persones, ha col·laborat amb 40.000¤ 
per a atenció a les drogues.

Així, és possible detectar demandes d’assistència 
i canalitzar-les adientment als serveis correspo-
nents de la xarxa normalitzada d’atenció a drogo-
depenents. El centre fa de pont entre els consumi-
dors i els serveis d’atenció. Si els usuaris segueixen 
algun tractament, se’ls acompanya al metge.

LA INFERMERIA
Està instal·lada en un dels dos mòduls i oberta les 
mateixes hores que el centre, de deu del matí a dues 
de la tarda i de cinc a vuit del vespre. S’hi fan cures, 
la prova de l’embaràs, anàlisis de sang, proves per 
detectar la tuberculosi i el virus de la sida, es posen 
vacunes, i es controlen els tractaments per a la 
sida. A més, sota el control sanitàri i individualitzat 
de la infermera es vigila la injecció de les dosis.

Per orientar els usuaris en la prevenció de riscos 
s’organitzen tallers sobre la pràctica del sexe evitant 
contagis i embarassos, la utilització de xeringues i 
agulles de manera higiènica i sense danys, la pre-
venció de malalties infeccioses, o la reanimació car-
diovascular. També s’ofereix un taller de relaxació.

Els serveis i funcionament del centre s’han plani-
ficat des de les administracions amb la participació 
de les organitzacions veïnals. Tots plegats formen
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El local, Centre d’atenció sociosanitària, té molt bona 
acollida. Des que va obrir el mes d’abril passat el 
nombre d’usuaris habituals ha augmentat 
progressivament. En aquests moments hi ha 88 persones 
que es beneficien dels diversos serveis del centre. Si 
agafem com a exemple els esmorzars que es donen 
al mes, el maig passat se’n van servir 68 i al setembre 
la xifra havia arribat a 180. Entre abril i setembre es 
van servir 747 esmorzars.

DADES PERÍODE ABRIL-SETEMBRE 2004
Servei d’higiene
Dutxes: 244
Intercanvi
Xeringues donades: 7.276
Xeringues recollides: 2.804
Preservatius: 1.031
Derivacions a altres serveis: 19 persones
CAS extracta Mina: 2
Ambulatoris: 5
Situa’t, programa de formació i 	

inserció sociolaboral del Consorci: 5
Hospital del Mar: 2
Menjadors públics: 2
Altres recursos sociosanitaris: 2
Consum de drogues:
Matí: 604 (heroïna 175, cocaïna 425, barreja 4)
Tarda: 518 (heroïna 84, cocaïna 421, barreja 13)
Total: 1.122 (heroïna 259, cocaïna 846, barreja 17)

54 de cada 100 usuaris segueixen un programa 
de metadona.
3 de cada 100 segueixen el programa lliure de droga.
43 de cada 100 no està en tractament o no ho han 
fet saber al centre.
El personal del centre acompanya als usuaris al metge 
i se’ls supervisa la medicació.

De cada 100 usuaris 87 són homes i 13 són dones.

part de la Taula de drogues que es reuneix periòdica-
ment per coordinar estratègies i valorar les actuacions. 
En breu és prevista la incorporació dels usuaris a aquest 
espai de coordinació. 

Des de l’any 1994 ha funcionat al barri el servei d’in-
tercanvi de xeringues coordinat per l’entitat AEC-GRIS. 
Amb la creació del Consorci i la col·laboració del Depar-
tament de Salut de la Generalitat de Catalunya i l’Ajun-
tament de Sant Adrià de Besòs, es va decidir estudiar les 
necessitats de la població drogodepenent. Així, sobre la 
base d’una enquesta a 100 toxicòmans de la Mina i la 
participació de les organitzacions veïnals, es va planificar 
el centre que atén part de l’aspecte sociosanitari del 
complex món de les drogues. Des de l’ampliació, el mes 
d’abril passat, l’entitat IPSS s’ha incorporat al projecte 
per coordinar els serveis sociosanitaris del centre. IPSS 
també gestiona el Centre d’atenció i seguiment per a 
persones drogodepenents de la Generalitat de Catalunya 
a la Mina i el projecte d’inserció sociolaboral Situa’t, tam-
bé al barri. 

L’any 2006, al temini dels convenis que s’han signat 
ara, es valorarà la viabilitat del centre i la necessitat 
d’adaptar-lo a la realitat del moment concret. L’objectiu 
final és arribar a incloure el servei com un recurs norma-
litzat dins el territori.

A la sala d’estar es fan els esmorzars
i s’hi està tranquil per descansar.

Intercanvi 
de xeringues.

Distribució 
de preservatius.

Cursos 
de formació.
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La Directora general d’Ocupació i Afers Socials de 
la Comissió Europea, Odile Quintin, va visitar la 
Mina el setembre passat. La responsable del Fons 
Social Europeu, institució que cofinancia els pro-
jectes d’inserció sociolaboral del barri, juntament 
amb la Generalitat de Catalunya, va quedar gratament 
impressionada pel bons resultats de la lluita contra 
l’atur i l’exclusió social que presenta el balanç dels 
tres primers anys del Pla de transformació.

Odile Quintin va venir a Catalunya per presentar al 
conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé 
l’actuació i el finançament del Fons Social Europeu 
per al període 2007-2013. Pel que fa als projectes 
de la Mina, amb finançament garantit fins al 
2006, es va comprometre a fer tot el possible per 
continuar-los. “No tinc una bola de vidre –va dir 
Quintin– i no sé què passarà desprès del 2006, 
però el cert és que la Comissió pensa proposar que 
es continuï donant suport a les polítiques d’inserció 
social. Si tenim un programa bo, i el de la Mina és 
magnífic, es continuarà” va afirmar convençuda. 
Segons va afegir, “l’èxit del pla per aquest barri és 
la seva perspectiva global i la participació de la 
societat civil”.

L’informe elaborat pel Fons Social Europeu dels 
primers tres anys del programa d’inserció de la

Mina (2000-2003) dóna la qualificació “d’excel·lent” 
al treball del Consorci. Valora la rigorositat en la 
gestió i la coordinació de les diverses actuacions 
que s’han fet. L’estudi recull la taxa d’inserció, que 
l’any 2001 va superar el 33 per cent, una dada que 
es considera molt bona donada “la problemàtica 
tan profunda del barri”. L’estabilitat laboral, fins i 
tot, va ser superior a la inserció amb un 62,5 per 
cent. Es destaquen com “especialment significa-
tius els projectes de formació en el sector de la 
construcció on es registra una inserció del 100 
per cent”.

Per a la responsable europea d’Ocupació i Afers 
socials, les valoracions de l’informe de finals del 
2003 van quedar reforçades amb la visita personal 
que va fer a la Mina, i el contacte amb els res-
ponsables de cada projecte. Tots ells van remarcar 
que a més de la formació específica de cada pro-
jecte, el principal esforç és treballar la respon-
sabilitat i els bons hàbits a la feina. Odile Quintin 
acompanyada del conseller de Treball i Indústria, 
va visitar el taller mecànic DMoto per a joves que 
han patit fracàs escolar, el projecte Situa’t per a 
persones drogodepenents, i el projecte Aprenents 
per a joves sense experiència laboral prèvia. En tots 
els casos es va interessar pel funcionament dels 
tallers i la resposta dels alumnes.

En el procés de dignificació de barris perifèrics de grans ciutats, el cas de la Mina es veu 
ja com un referent. Exemple viu i positiu de transformació social i urbanística cap el qual 
miren altres ciutats que afronten canvis similars.
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Odile Quintin (esquerra)
i el conseller, Josep Maria Rañé 
(centre), acompanyats pels 
responsables del Consorci.

Taller mecànic de motos per a la 
formació de joves.

Dotació econòmica
2001: 610.611,50 ¤
2002: 1.280.774,71 ¤
2003: 568.630,80 ¤
2004: 830.215,00 ¤
2005-2006 (programat): 

1.710.134,99¤

Resultats
2001-2003
Projectes en marxa: 43
Participants: 1.489
Insercions laborals: 803

Tots els grups polítics del Parlament de Catalunya van reafirmar el seu suport 
al Pla de transformació, quan el mes de maig passat se’ls va presentar el 
balanç del treball dels quatre primers anys de funcionament. El president 
del Consorci i alcalde de Sant Adrià de Besòs, Jesús María Canga, acompanyat 
del president de la Comissió Executiva del Consorci i secretari general del 
Departament de Benestar i Família, Antoni Segarra, van anar al Parlament 
a sol·licitud de la comissió de Política Social de la cambra.

Jesús María Canga va destacar la importància d’haver plantejat una 
transformació amb la participació dels veïns i veïnes del barri, per poder 
superar l’escepticisme creat per massa projectes fracassats. Objectius 
com la cohesió del territori, la superació de la marginalitat i canviar la 
mirada de recel sobre la Mina, van ser els punts de partida del projecte, 
segons va recordar. Assenyalant tambè que, sense oblidar la feina que 
queda i la seva complexitat, hi ha il·lusió per seguir treballant pels valors 
d’autonomia, respecte i responsabilitat. Va demanar als grups de la 
cambra que aportin tots els seus esforços per a la consecució dels 
objectius del Pla.

Antoni Segarra, va manifestar la prioritat que pel Govern de la Generalitat 
és la millora de la qualitat de vida dels ciutadans com a eina clau de 
la vertebració social. Per això, s’està decidit a impulsar iniciatives com 
el Pla de transformació de la Mina, destinant-hi tots els recursos 
necessaris i recolzant-lo des del conjunt de totes les polítiques socials 
de l’executiu.

Els diputats van valorar la tasca que es fa al barri de la Mina, com un 
molt bon resultat del compromís polític i social per a la lluita contra la 
marginalitat i el desenvolupament d’un barri que ha viscut moltes difi-
cultats. Un per un, els representant del grups polítics, van intervenir 
alabant la manera com s’està executant el Pla de la Mina i els resultats 
que, ja a mig termini, s’estan recollint. Les qüestions que van plantejar 
van girar  entorn a la millora de la qualitat de vida, l’ocupació laboral, 
la reducció de l’absentisme escolar, l’habitatge, i la convivència veïnal.

L’exconsellera de Benestar Social i primera presidenta del Consorci, 
Irene Rigau (CiU), va dir que la desconfiança inicial dels veïns s’ha anat 
guanyant gràcies al canvi que s’està produint, i que presenta ja bones 
expectatives. Va afegir que amb la Mina no s’hi pot jugar. Segons, Núria 
Segú (PSC), el que farà possible la millora del barri no seran només 
els diners sinó la implicació dels seus veïns. Per això va insistir en la 
importància dels consells de participació que contempla la nova llei 
de barris. Carme Porta (ERC) es va mostrar convençuda que només 
l’acord institucional sobre el que es basa el Pla de transformació el pot 
fer possible. I va considerar la Mina un model per a altres barris. Per 
la seva banda, Joan López (PP) va parlar d’actitud ambiciosa i dialo-
gant a l’hora d’encarar la transformació de la Mina. Tot posant el seu 
partit a disposició del Consorci. Finalment, Jordi Miralles (ICV), també 
va remarcar la importància de la participació de la gent i la consolida-
ció de la vida comunitària per afrontar el gran repte de la transformació 
de tot un barri, i la seva cohesió social i territorial.

EL PARLAMENT 
REITERA EL SUPORT 
AL PLA DE LA MINA



UN COMPROMÍS FERM PER A LA 
TRANSFORMACIÓ DE LA MINA
El Govern de Catalunya ha assumit fermament el 
compromís de participar en el lideratge del procés 
de transformació del barri de la Mina. El Govern 
d’esquerres i catalanista té la voluntat de destinar-
hi els recursos necessaris i des del Departament de 
Benestar i Família tenim el compromís d’impulsar 
de forma decidida totes les iniciatives que puguin 
garantir aquesta transformació. Amb la col·laboració 
dels veïns i de les veïnes i juntament amb les entitats 
del barri, continuarem treballant per aconseguir els 
canvis que necessita la Mina i per orientar aquests 
canvis en un sentit cada cop més social.

El passat 4 de maig, davant de la Comissió de Po-
lítica Social del Parlament, el secretari general del 
Departament i president executiu del Consorci, 
Antoni Segarra, va reiterar aquest compromís de la 
Generalitat amb el projecte de transformació del 
nostre barri de Sant Adrià de Besòs. I aquest mateix 
compromís l’he expressat personalment als respon-
sables d’entitats i a les veïnes i veïns de la Mina en 
les diferents ocasions que he vingut al barri els 
darrers mesos. 

Per fer possible aquest objectiu, el Pla de transfor-
mació de la Mina es planteja unes estratègies que, 
sense canviar substancialment les propostes inicials, 
han de reforçar les actuacions socials amb la impli-
cació del conjunt dels departaments de la Generalitat.

El Pla de transformació de la Mina és sens dubte 
un projecte molt ambiciós i complex. No obstant 
això, ja es comencen veure diverses millores i espero 
que al llarg de la meva presidència del Consorci, 
prenent el relleu previst de l’alcalde de Sant Adrià 
durant els pròxims sis mesos, podrem donar un 
nou impuls a aquest projecte que estem impulsant 
colze a colze els ajuntaments de Sant Adrià i de 
Barcelona, la Diputació de Barcelona i el Govern 
de la Generalitat amb el suport de les institucions 
europees. 

No ho dubteu: hi estem tothom compromesos, en 
un canvi integral, comunitari i efectiu de la situació 
social del barri. I aquesta és la garantia d’èxit, jo no 
en dubto pas.
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Sra. Anna Simó i Castelló
Consellera de Benestar i Família

i  Vice-presidenta del Consorci del barri de la Mina

Sr. Jesús M. Canga Castaño
Alcalde de Sant Adrià de Besòs 

i President del Consorci del barri de la Mina

La Consellera Anna Simó agafa el relleu al capdavant del Consorci
El Consell de Govern del Consorci del mes de desembre vinent marcarà el relleu de la seva presidència 
i vice-presidència. La consellera Anna Simó, com a titular del Departament de Benestar i Família 
de la Generalitat de Catalunya serà la nova presidenta del Consorci durant els pròxims dos anys. 
Simó pren el relleu de l’alcalde de Sant Adrià de Besòs, Jesús M. Canga que ho ha estat des de l’any 
2002. Els càrrecs són rotatòris per períodes de dos anys i recauen en els titulars de l’Alcaldia de 
Sant Adrià i la Conselleria de Benestar i Família. Així doncs, Canga serà el vice-president durant el 
mateix temps. El president té la responsabilitat d’exercir la representació institucional del Consorci 
i presidir el Consell de Govern.

SOM A MIG CAMÍ DEL CANVI QUE 
LA MINA ES MEREIX 
La transformació de la Mina no té aturador. Està 
completada amb èxit l’etapa en que ens ho vam 
jugar tot per aconseguir el compromís i la implica-
ció de les administracions que teníem una o altra 
responsabilitat en la situació de marginalitat 
d’aquest barri de Sant Adrià de Besòs. La creació 
del Consorci, l’any 2000, i els primers quatre anys 
de feina, garanteixen que s’està produint en ferm 
el canvi que es mereix el nostre barri.

Les obres tots i totes les podem veure. Un calendari 
programat i estudiat marca a seva execució perquè 
cada peça encaixi amb la següent. Salvant els 
inconvenients que dóna la convivència diària amb 
les obres, la vida al barri es pot desenvolupar amb 
normalitat, aportant cadascú una part de bona 
voluntat i col·laboració. Al mateix temps, el treball 
en l’àmbit social està capgirant mica en mica les 
mancances tradicionals en nous valors. I, tot i que 
segurament no es veu amb tanta evidència, és de 
fet, l’únic que ens garanteix una veritable trans-
formació i la seva continuïtat. 

Gairebé a mig camí del Pla de transformació, en el 
moment de fer avaluació del treball i del compromís, 
us torno a demanar confiança i suport. Que par-
ticipem tots plegats en aquest canvi, aportant una 
crítica constructiva que contribueixi a que la Mina 
sigui encara més vostra i el lloc agradable on voleu 
viure. Encarem amb confiança els reptes que tenim 
els pròxims anys, no ens quedem en el passat que 
va estigmatizar la Mina. Compteu amb una admi-
nistració que continuarà actuant amb transparència 
i que desitja la vostra participació.       

Sant Adrià de Besòs i la Mina com a part del municipi 
gaudeixen d’una centralitat urbana privilegiada. 
Hem de saber aprofitat aquest espai propi vincu-
lar-nos a l’entorn, tot potenciant el capital humà i 
territorial que ens defineix. La cohesió és el que ens 
dóna identitat, la Mina no ha de ser un afegit de 
Sant Adrià sinó, com deia, part d’un tot.




