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El barri de Sant Ildefons ha entrat
en el segle XXI i viurà una nova
transformació. Durant molts anys,
des de l'arribada de la democràcia,
l'Ajuntament ha treballat per corregir
els dèficits d'equipaments i
d'infraestructures que va deixar el
franquisme en aquesta zona de la ciutat.
En gran part s'han solucionat, però avui
el barri ha canviat, i ara necessita una
renovació, noves idees per adaptar-se
a un futur il·lusionant.
Aquest programa és una aposta
molt ambiciosa, que demanarà de
l’esforç i la participació del màxim
número possible de veïns i veïnes i de
la implicació de les entitats. Cal invertir
en una segona transformació, amb visió
de futur, que permeti la regeneració del
barri i que treballi, com sempre, per a
les persones.

Pla_d’Actuació
Integral_de
SANT ILDEFONS
_QUÈ ÉS?
El Pla d'Actuació Integral de Sant
Ildefons recull un seguit de projectes
d'inversió destinats a equilibrar el
creixement actual i futur al barri en
consonància amb les noves realitats
socials.
Els objectius del pla es poden
resumir en:
• Millorar la qualitat de vida de totes
les persones que viuen al barri
• Donar resposta a les noves situacions
que la societat i l'economia plantegen
• Facilitar la convivència ciutadana i la
integració dels nouvinguts
• Coordinar totes les intervencions de
l'administració
El pla millorarà carrers i places,
remodelarà i crearà equipaments i
vivendes, i treballarà per solucionar els
dèficits socials i urbans.
Volem compartir les propostes amb
tots els ciutadans i ciutadanes per
transformar junts Sant Ildefons i
preparar-lo per al futur.

Millora de l'entorn i accessibilitat
de l'Avinguda de Sant Ildefons
Ampliació de les voreres i renovació del paviment de
la calçada mantenint les zones d’aparcament

Millora de l'entorn
i accessibilitat
de l'Avinguda
República Argentina
Creació d’espais més
amplis per als vianants i
millora del tram de la
calçada

Urbanizació de zones
verdes "interblocs"
Creació de jardins i instal·lació
de mobiliari urbà que permeti
incrementar la qualitat de vida
dels veïns i veïnes

Nou pavelló esportiu de dos nivells
Construcció d’una moderna instal·lació
amb dues pistes per a potenciar la pràctica esportiva

Nou Centre Cívic
Nou edifici, més ampli i
amb més prestacions per
fomentar la participació
ciutadana i potenciar les
activitats de les entitats

Biblioteca municipal
Dotar el barri d’un equipament
per facilitar a la població
l’accés a la cultura i fomentar
l’hàbit de la lectura

Reforma del CEIP
Alexandre Galí
Rehabilitar el centre
per atendre les noves
necessitats educatives

Reforma del CEIP
Sant Ildefons
Remodelar i adequar el seu
espai per ampliar els
recursos educatius

Millores a tots els
espais escolars
Modernitzar i reformar tots els
espais escolars que presentin
deficiències estructurals
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Nou pàrquing a l'Avinguda de Sant Ildefons
i urbanització de l'entorn
Donar resposta al dèficit d’aparcament de la zona i
crear un espai d’ús públic a la superfície
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Habitatges públics a
l'Avinguda Línia Elèctrica
Creació d’habitatges de
promoció pública
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Nova escola bressol
“Torre de la Miranda”
Incrementar les places per
a nens i nenes de 0 a 3
anys atenent a les noves
necessitats de les famílies
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Nova residència
de gent gran i
pàrquing
Més places d’atenció
sociosanitària per a les
persones grans,
incloent un centre de
dia. Construcció d’un
nou pàrquing sota la
residència

15
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Millora de l'accessibilitat
del Mercat i aparcament
al c/Doctor Arús
Més places d’aparcament per als veïns
i veïnes i millora de la zona d’accés al
mercat i als diferents comerços per
dinamitzar l’activitat econòmica del barri
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Remodelació de la
plaça del Pilar
Millora de l’accessibilitat
de la plaça del Pilar i
eliminació de barreres
arquitectóniques

Plans d'Educació
de l'Entorn (projecte
Escola Oberta)
Obertura d’espais
escolars fora de l’horari
lectiu per a desenvolupar
activitats educatives
complementàries

Integració social i convivència ciutadana
Establir els serveis adients per facilitar la
interrelació, la integració i la convivència social
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Habitatges públics a
l'Avinguda Salvador Allende
Construcció d’habitatges
assequibles que permetin als joves
continuar al barri

