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Presentació
• Aquest document és una primera aproximació
general a la situació del barri de Navas.
S'han recollit els elements bàsics : les entitats
i associacions ubicades al barri, els projectes
més rellevants ( culturals, urbanístics, de
comerç), programes i actuacions incloses en
el PAD

Una mirada enrere
• El barri en origen, l'extrem més
meridional de Sant Andreu, n'ha
estat força deslligat del districte
durant molts anys.
• Ha tingut des de sempre una intensa
relació amb el veí barri de La
Sagrera i també al de El Congrés i
Els Indians, fins el punt que, hores
d’ara, molts veïns de Navas encara
pensen que pertanyen a La Sagrera.
• Amb
la
consolidació
dels
ajuntaments democràtics, Navas,
aconsegueix la denominació de barri
l’any 1991.

On som ?
Un barri amb configuració d’eixample
a pràcticament tot el territori, al
marge del límit nord oriental
configurat com a ciutat-jardí.
Les avingudes Meridiana i Sant Antoni
Maria Claret son els eixos centrals
d’un barri limitat pel Passeig
Maragall i els carrers Navas de
Tolosa, Felip II, Clot, Mallorca,
Concepció Arenal i Olesa.

PRINCIPALS DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES
(Font : dades estadístiques 2008)
POBLACIÓ DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 147.538 habitants
Barri de Navas 14,8 % del Districte

PRINCIPALS DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES
(Font : dades estadístiques 2008)

Població per lloc de naixement
Estranger
Perú 423
Xina 359
Equador 341

PRINCIPALS DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES
(Font : dades estadístiques 2008)

El 24,5 % dels habitants de Navas més grans de 65 anys viuen sols

Navas

Districte

Ciutat

0,4

6,6

102,2

51.166

22.303

15.926

Taxa de natalitat/1000 hab.

8,4

9,7

9,1

Índex de sobre envelliment

51,6

51,8

53,5

Població de més de 65 anys que viu
sola (%)

24,5

23,8

25,2

Renda familiar por habitant (índex
ciutat = 100)

91,0

82,5

100,0

ALTRES DADES :
Superfície (Km2)
Densitat (Hab/Km2)

ELS EQUIPAMENTS DEL BARRI
 Educació.
1 Escola bressol en construcció
3 Centres d'educació pública : 2 CEIPS i 1 Institut
1 Centre concertat de primària i secundària
 Promoció cultural, social i associativa
1 Centre Cívic en construcció a les antigues Casernes de Navas
 Espais esportius urbans
•
Taules de tennis taula a la Pl. Ferran Reyes
•
Pistes de petanca/bitlles de la Pl. Ferran Reyes, carrer Capella i
carrer Olesa
 Equipaments per la Gent Gran
• Casal de la gent gran de Navas
• Habitatges dotacionals en construcció a les antigues Casernes de
Navas

ELS EQUIPAMENTS DEL BARRI
Serveis i Projectes per la Infància
Temps de barri, temps educatiu als CEIP Emili Juncadella i Octavio Paz
Serveis i Projectes pels Joves
Centre Obert Don Bosco
Habitatges dotacionals en construcció a les antigues Casernes de Navas
Comerç.
L’Eix Comercial Maragall compartit amb els tres districtes limítrofs.
Punts WIFI :
Casal de Gent Gran de Navas
Amb serveis centralitzats
Immigració. Oficina d’Immigració al carrer Múrcia
Atenció Social. Menjador Social a l’avinguda Meridiana

ELS EQUIPAMENTS DEL BARRI
Sostenibilitat:
Hi ha un Punt Verd Mòbil tots els dilluns, de 16 a 19.30h a la plaça
Jardins d’Elx (Meridiana –Garcilaso) al barri de La Sagrera, que hores
d’ara està traslladat, provisionalment, per les obres d’ADIF.
Els equipaments construïts i els projectats per un futur immediat,
estan permetent donar el sentiment de pertinença al barri a molts dels
habitants de Navas .
Una gran part d’aquests equipaments estan al costat muntanya del
barri però, el costat mar, gaudeix i gaudirà d’equipaments als límits del
barri com la Nau Ivanow, la Torre del Fang o el Poliesportiu del Carrer
Honduras. També als límits del costat muntanya s’està construint
l’equipament cultural Alchemika.

L´ESPAI PÚBLIC
La plaça major del barri és la Plaça Ferran Reyes.
L’altíssima densitat de població del barri impedeix tenir una bona ratio
habitant espai verd però l’actual s’incrementarà amb la plaça central de
Casernes de Navas i amb el Parc Lineal.
Dins el procés de pacificació del barri tenim vies de prioritat pels
vianants al carrer Bofarull, al carrer Capella i al carrer Olesa.
El carrer Biscaia entre Meridiana i Indústria és plataforma única.
Millores dels serveis i eixamplament de les voreres a Sant Antoni Maria
Claret, Indústria, Biscaia, Navas de Tolosa, Trinxant...
Arranjament de la Plaça Islàndia i remodelació de la Plaça de la
Mainada.
Jocs Infantils a les places del Taxi, Maria Soteras i Rodona

UN BARRI BEN COMUNICAT
Metro : Navas té dos estacions de la línia 1( Navas i Sagrera) i a
l’estació de Sagrera arriben les línies 5 i 9/10.
Bus de barri : disposa de 16 línies de bus,entre elles el Bus de Barri
(19,20,33,34,35,43,44,45,47,50,51,62,71,192) i altres línies com
(B20,B22)
Transformació a nivell ferroviari amb l' intercanviador de la Sagrera
amb un accés al carrer Felip II.
5 estacions de bicing
1 carril bici a l’Avinguda Meridiana

UN BARRI BEN COMUNICAT
Places d´aparcament soterrat Municipal
Plaça Ferran Reyes
Plaça del Taxi
Plaça de la Mainada (en construcció)
Caserna de Navas (en construcció)

Malgrat el barri està ben comunicat amb la resta de la ciutat, la
mobilitat interior es veu afectada per la presència de l’avinguda
Meridiana.
Aquesta fa l’efecte barrera entre la banda mar i la banda muntanya
del barri.

PROJECTE URBANÍSTIC
El projecte urbanístic de les antigues Casernes de
Navas: amb la construcció d’un estacionament soterrat, un
centre cívic, la dotació d‘un equipament educatiu ( escola
bressol), habitatges dotacionals per a joves i gent gran i una plaça
central. Aquest projecte està previst estigui finalitzat a finals de
2011.

AMB ESDEVENIMENTS AMB
PROJECCIÓ
LA FESTA
MAJOR DEL BARRI DE NAVAS I LA CAVALCADA DE REIS
DE
BARRI
EN COL·LABORACIÓ AMB EL BARI DEL CLOT

Les entitats del barri

AMB UN MOVIMENT ASSOCIATIU EN PROCÉS DE
DESENVOLUPAMENT
Una comissió de festes revitalitzada amb la incorporació dels joves del
Centre Obert i altres entitats que organitza la Festa Major del Barri de Navas.
Dues entitats veïnals ben delimitades que representen i defensen
els interessos dels veïns i veïnes de Navas. L’Associació de Veïns del Barri de
Navas amb objectius de barri i la Plataforma Fem Barri preocupada per evitar
desigualtats al sector mar del barri.
Una parròquia al barri amb grans projectes de dimensió comunitària
i participativa: tallers per joves i infants, banc d'aliments, esplai, activitats
esportives…
Un agrupament escolta i una entitat esportiva són entitats amb gran
trajectòria al barri amb valors associatius i solidaris.
Amb espais cedit per l‘Ajuntament al carrer Biscaia per l’Associació de
Veïns del Barri de Navas. Està previst traslladar la seu de l’AVV a les antigues
Casernes de Navas quan estigui finalitzada la construcció de l’equipament.

ESPAIS DE PARTICIPACIÓ DEL BARRI
Creació de Processos de Participació per decidir i consensuar els
projectes urbanístics i d’equipaments del Barri:
Consell de Barri, Consell Veïnal i Comissió de Seguretat de Navas
 Procés Participatiu de l’AVE.

Sessions informatives puntuals de processos urbanístics i millora
de l'espai públic :
- Antigues Casernes de Navas
- Afectacions AVE
Pla de Desenvolupament Comunitari de Navas

UN BARRI AMB ACTIVITAT ECONÒMICA CENTRADA EN EL
SECTOR DEL COMERÇ I SERVEIS
 Barri marcadament residencial, petit en superfície i amb un alt índex
de població
 Amb una oferta comercial molt heterogènia, on destaca la fragilitat
del teixit comercial, però amb la presència de l’Eix Comercial
Maragall, compartit amb els Districtes d’Horta-Guinardó, Nou
Barris i Sant Martí.

AMB PROJECTES COL.LECTIUS DE
CONVIVÈNCIA i SEGURETAT
 Pla de desenvolupament comunitari de Navas amb l’objectiu de
treballar les oportunitats associatives i d’activitat col·lectiva del
barri, fent millorar el sentiment de pertinença a aquest.
 Poca presència del col·lectiu d’Immigrants en l’associacionisme
i/o cicle festiu en el barri.
 Amb projectes consolidats d'ajuda i solidaritat al barri : Banc
d'aliments i rober a la Parròquia de Sant Joan Bosco.
 Presència d’indigents a les places Ferran Reyes i Maria Soteras
durant les hores diürnes amb pocs conflictes però generant cert
neguit entre els veïns i veïnes. Per intentar minorar aquest neguit
existeix un operatiu permanent municipal (el Servei de Gestió de
Conflictes) que treballa per evitar conductes incíviques per part
d’aquest col·lectiu.

