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Denominació general del programa “Pla de Barris”

Barcelona la conformen 73 barris que tenen orígens històrics i evolucions molt
diversos. Tots tenen elements que sumen
per fer de Barcelona un bon lloc on desen
volupar el projecte vital del veïnat, on fer
efectiu el dret a la ciutat, en el seu sentit
més ampli. Això no obstant, el desenvolu
pament asimètric d’alguns barris al llarg
del temps ha generat desigualtats socio
econòmiques importants. En els últims
anys, malgrat la recuperació que assenya
len molts indicadors, les diferències terri
torials han augmentat.
Davant d’aquesta situació, el Govern pren
el compromís de treballar per reduir
aquestes desigualtats entre els barris en
àmbits tan fonamentals com l’habitatge,
l’espai públic, l’educació, la salut i la creació de condicions per a la millora de l’acti
vitat econòmica. Per això defineix accions
per aconseguir territoris resilients, que
sumin les capacitats dels veïns i veïnes.
En aquest context neix el Pla de Barris,
com una iniciativa municipal de millora
de les condicions de vida als barris de la
ciutat. Té com a objectiu principal reduir
les desigualtats socials i territorials, tot

impulsant l’accés a la renda, als serveis, a
la qualitat urbana i al benestar per a tot
el veïnat.
El Pla de Barris està concebut com un ins
trument en la lluita contra l’increment de
les desigualtats socials a la ciutat. A més,
pretén abordar els efectes negatius que es
deriven de la concentració dels nivells de
renda més baixos en aquells barris que pa
teixen dèficits urbanístics més acusats i on
la qualitat de l’habitatge és menor. I pretén
fer-ho aplegant la capacitat, els recursos i
la legitimitat de l’Ajuntament amb la ini
ciativa, la creativitat i l’eficàcia de l’acció
veïnal. Amb aquest criteri, el Pla de Barris
vol incidir en quatre àmbits d’actuació es
tratègica: drets socials, educació, activitat
econòmica i ecologia urbana.
Així, els principals trets del Pla de Barris,
entès com a eina per aconseguir un abor
datge integral i transversal de les mancances de cada territori, són els següents:
- La dotació de recursos extraordinaris.
- La transversalitat de les actuacions que
ha d’implicar el treball entre diferents àre
es de l’Ajuntament.

- La voluntat de col·laboració interadmi
nistrativa.
- L’apoderament veïnal, tant en la definició
com en el seguiment i la gestió del progra
ma.
- El reforç i el protagonisme de la xarxa as
sociativa i d’entitats.
- La capitalització de l’experiència en els
processos de transformació urbana a Bar
celona i a Catalunya.
- El compromís d’avaluació i de rendició de
comptes.
Aquest document recull el procés d’ela
boració i el conjunt d’accions que es volen
dur a terme al Raval Sud i el Gòtic Sud, i
s’estructura en quatre blocs.
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Bloc 1. Context

Bloc 2. Elaboració

Bloc 3. Intervenció

Bloc 4. Marc de coproducció i governança. Desenvolupament

En el primer apartat d’aquest primer bloc
s’exposa la raó de ser del Pla de Barris i
se’n contextualitza la necessitat a partir
de diversos indicadors del territori. En
el segon apartat es presenta una visió
conjunta a escala de ciutat, a partir dels
tres grans eixos de referència on s’inscriu
el Pla de Barris. En els apartats tercer i
quart s’apunten alguns dels indicadors de
vulnerabilitat del territori i els objectius
generals del Pla de Barris. Finalment, en
el cinquè apartat s’exposa la metodologia
de treball i d’elaboració del Pla de Barris.

En els tres primers apartats del segon bloc
es duu a terme una descripció del barri en
el qual s’intervé, una anàlisi quantitativa
dels principals indicadors del territori i
una diagnosi, la qual permet interpretar
les dades de l’anàlisi i identificar els principals temes en els quals el Pla ha d’incidir.
Tant l’anàlisi com la diagnosi s’estructuren
en quatre grans àmbits temàtics: drets socials, educació, activitat econòmica i ecologia urbana.

En aquest bloc s’identifiquen els objectius específics per a cadascun dels àmbits
temàtics i els projectes motor, que són
aquells que per les seves característiques
esdevenen centrals en l’actuació del Pla
de Barris. A continuació, es detallen les
propostes i les accions concretes de cada
àmbit temàtic i es presenta el pressupost
previst per al seu desplegament. Finalment, es mostra una visió global de la intervenció del Pla de Barris.

El quart bloc fa incidència en el procés
de gestió i governança, en la participació
i l’acció comunitària, en els indicadors
d’avaluació del projecte i en tot allò que té
a veure amb la comunicació del Pla.

Tot i que l’educació és reconeguda com
un dret social, té un paper molt important en el marc de les desigualtats socials
que s’aborden des d’aquest programa. Per
aquest motiu s’ha considerat oportú donar-li entitat pròpia perquè encapçali un
àmbit temàtic independent, dins del qual
s’aglutinaran totes les actuacions encaminades a garantir la igualtat d’oportunitats
educatives.
En el darrer apartat d’aquest bloc s’esmenten els plans actius i l’acció de govern
present a cada barri.
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Bloc 1 >

1 | El context territorial del Pla de Barris

A escala municipal, les desigualtats entre
els barris més rics i més pobres de Bar
celona s’han incrementat en els darrers
anys. I és que el creixement en termes ma
croeconòmics globals de la ciutat els dar
rers quinquennis ha anat acompanyat d’un
eixamplament de les diferències entre les
rendes altes i les baixes, el consegüent
aprimament de les classes mitjanes i la
desigualtat territorial que ens ocupa aquí.
Les conseqüències d’aquesta situació es
devenen particularment greus als barris
més desafavorits de Barcelona, en aspec
tes com ara l’augment de les situacions de
risc de pobresa i d’exclusió social, la man
ca d’ocupació i l’impacte de l’atur de llar
ga durada sobre les llars, l’empitjorament
progressiu de les condicions laborals, la
pèrdua de serveis del sistema de protecció
social i la manca de mitjans per a les políti
ques preventives i de garantia social.

Davant d’aquest fet, al llarg del mandat ac
tual, el desenvolupament del Pla de Barris
pretén actuar contra aquestes desigual
tats en setze barris de la ciutat, distribuïts
en sis districtes, que s’aniran concretant
per etapes en deu plans de barris, tenint
present que un pla pot incidir sobre més
d’un barri.
Els principals criteris de selecció dels bar
ris per dur a terme el programa són els
següents:
- Nivell de renda mitjana del barri respec
te del conjunt de la ciutat.
- Indicadors socioeconòmics, educatius i
sociosanitaris.
- Presència de col·lectius amb necessitats
especials.

- Dèficits urbanístics.
- Estat del parc d’habitatges.
- Existència d’actuacions complementàri
es.
Amb aquests criteris s’elaboren deu plans
de barris, que són els següents: la Trini
tat Nova, Bon Pastor i Baró de Viver, el
Besòs i el Maresme, la Marina (que in
clou els barris de la Marina de Port i la
Marina del Prat Vermell), el Raval Sud
i el Gòtic Sud, Sant Genís dels Agudells
i la Teixonera, la Zona Nord (format pels
barris de Ciutat Meridiana, Torre Baró
i Vallbona), Trinitat Vella, i la Verneda
i la Pau. Aquests plans afecten sis distric
tes de la ciutat: Sant Martí, Sant Andreu,
Nou Barris, Ciutat Vella, Horta-Guinardó i
Sants-Montjuïc.
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D1 CIUTAT VELLA
1 El Raval
2 El barri Gòtic
3 La Barceloneta
4 Sant Pere, Santa Caterinai la
Ribera
D2 EIXAMPLE
5 El Fort Pienc
6 Sagrada Família
7 Dreta de l’Eixample
8 L’Antiga Esquerra de
l’Eixample
9 La Nova Esquerra de
l’Eixample
10 Sant Antoni
D3 SANTS - MONTJUÏC
11 El Poble-Sec
12 La Marina del Prat Vermell
13 La Marina de Port
14 La Font de la Guatlla
15 Hostafrancs
16 La Bordeta
17 Sants - Badal
18 Sants
D4 LES CORTS
19 Les Corts
20 La Maternitat i Sant Ramon
21 Pedralbes
D5 SARRIÀ - SANT GERVASI
22 Vallvidrera, Tibidabo i Les
Planes
23 Sarrià
24 Les Tres Torres
25 Sant Gervasi - la Bonanova
26 Sant Gervasi - Galvany
27 El Putxet i el Farró
D6 GRÀCIA
28 Vallcarca i els Penitents
29 El Coll
30 La Salut
31 La Vila de Gràcia
32 Camp d’en Grassot i Gràcia
Nova
D7 HORTA - GUINARDÓ
33 El Baix Guinardó
34 Can Baró
35 El Guinardó
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36 La Font d’en Fargues
37 El Carmel
38 La Teixonera
39 Sant Genís dels Agudells
40 Montbau
41 Vall d’Hebron
42 La Clota
43 Horta
D8 NOU BARRIS
44 Vilapicina i la Torre Llobeta
45 Porta
46 El Turó de la Peira
47 Can Peguera
48 La Guineueta
49 Canyelles
50 Les Roquetes
51 Verdum
52 Prosperitat
53 La Trinitat Nova
54 Torre Baró
55 Ciutat Meridiana
56 Vallbona
D9 SANT ANDREU
57 Trinitat Vella
58 Baró de Viver
59 Bon Pastor
60 Sant Andreu
61 La Sagrera
62 El Congrés i els Indians
63 Navas
D10 SANT MARTÍ
64 El Camp de l’Arpa del Clot
65 El Clot
66 El Parc i la LLacuna del
Poblenou
67 La Vila Olímpica del Poblenou
68 El Poblenou
69 Diagonal Mar i Front Marítim
del Poblenou
70 El Besòs i el Maresme
71 Provençals del Poblenou
72 Sant Martí de Provençals
73 La Verneda i la Pau

_Situació dels àmbits del Pla de Barris /
Font: Urbaning
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2 | Eixos de referència

Barcelona s’inscriu en un àmbit amb molta
influència sobre el territori des d’una òpti
ca econòmica, demogràfica o del medi na
tural. Aquest àmbit està delimitat pel riu
Besòs, el front litoral, la serra de Collsero
la i la plataforma econòmica del delta del
Llobregat.

del Llobregat, a través de la Marina) esde
venen el marc territorial de referència en
el qual s’inscriuen els diferents programes
del Pla de Barris que s’implementaran, es
tableixen un nexe entre els programes i els
doten d’una eina addicional per fer front a
les desigualtats territorials.

La naturalesa d’aquests eixos metropoli
tans els confereix un gran potencial estra
tègic de transformació i desenvolupament,
capaç de fer confluir sinergies i d’articular
el territori d’acord amb una nova manera
de construir les ciutats, perquè esdevin
guin nuclis generadors de noves centra
litats. Tanmateix, aquest gran potencial
contrasta amb el fet que bona part dels
barris més desafavorits de la ciutat de Bar
celona, en termes de renda familiar dispo
nible mitjana, s’inscriuen dins d’aquests
eixos. Es constata, doncs, una dissociació
entre uns eixos d’abast metropolità amb
gran potencial transformador i uns terri
toris a escala de barri amb dificultats per
accedir a les oportunitats que aquests ei
xos ofereixen en condicions d’igualtat.

La definició d’àrees territorials perse
gueix, principalment, els objectius se
güents:

Per tant, els eixos Besòs, Muntanya-Turons
i Litoral (en connexió amb el parc del delta

- Diagnosticar de forma conjunta les pro
blemàtiques i les potencialitats de cada
àrea. Algunes actuacions, com ara les
vinculades a drets socials o a promoció
econòmica, difícilment poden acotar-se a
escala de barri.
- Raonar l’equilibri d’inversions i d’actua
cions entre els diferents barris, ateses les
importants diferències entre ells, les seves
necessitats i el volum de població.
- Definir les actuacions en un escenari
temporal de llarg termini, ja que es tracta
d’accions de fons, estratègiques i no tàcti
ques.

- Establir una estratègia de generació de centralitat ur
bana, reforçant la interconnexió i la interacció entre ter
ritoris.
- Definir una estratègia d’actuació capaç de mitigar els
retards acumulats de les inversions de les altres admi
nistracions públiques (com en l’estació de la Sagrera o les
parades de metro a la Marina).
- Establir una priorització i un cronograma de les actuaci
ons i dels programes previstos, amb l’objectiu d’incidir de
la forma més transversal possible sobre les causes estruc
turals de la desigualtat.
- Coordinar les actuacions amb les altres administracions.
Una de les principals potencialitats i innovacions del Pla
de Barris és la interrelació entre l’impuls de projectes de
barri i l’adopció d’estratègies d’eix per a diferents àrees
de la ciutat. Es tracta de dues línies d’actuació comple
mentàries i que s’han d’enriquir mútuament, per diversos
motius:
- Actuen a escales diverses (de barri i d’eix).
- Els horitzons temporals són diferents (quatre anys per
al Pla de Barris, i de mitjà a llarg termini per als eixos).
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- El tipus d’actuacions que han de pre
veure també són diferents (el Pla de Bar
ris preveu actuacions de caràcter social,
d’equipament i urbanisme local i d’apode
rament veïnal, mentre que els eixos preve
uen actuacions d’estratègia econòmica, de
reequilibri urbà i d’abast infraestructural).
- Els actors amb què cal comptar són tam
bé diferents (els projectes de barri s’han de
basar essencialment en l’actuació del propi
ajuntament i de les entitats i veïns i veïnes
de cada barri, en estreta col·laboració; les
estratègies d’eix han d’incorporar, a més,
altres administracions i empreses).
Tot i el seu caràcter divers, ambdós tipus
d’instruments són indissociables i l’èxit
d’un depèn de l’èxit de l’altre.
Pel que fa a la pertinença dels barris als
eixos, cal remarcar que, atesa la seva ubi
cació, alguns barris esdevenen llocs fron
tissa. És el cas de Ciutat Meridiana, Torre
Baró, les Roquetes i la Trinitat Nova, que
se situen en la confluència dels eixos Besòs
i Muntanya-Turons. En una situació anà
loga es troba la Marina, ja que se situa en
la confluència entre l’eix Litoral i l’àmbit
d’actuació del Pla Delta.

_Situació dels eixos de referència /
Font: Urbaning

Bloc 1 | Eixos de referència

16

2 | Eixos de referència
2.1 | Eix Besòs

Els barris que configuren la llera del riu
Besòs constitueixen un eix força homogeni
pel que fa a la caracterització social i ter
ritorial, i delimiten una àrea d’intervenció
sobre la qual existeix una necessitat ur
gent d’acció municipal per afavorir-ne la
cohesió. Les iniciatives dutes a la pràctica
fins ara necessiten una visió integral, un
canvi d’escala per incrementar-ne i inten
sificar-ne la incidència, i un enfocament
col·laboratiu per poder concentrar els es
forços en la lluita contra la vulnerabilitat.
Dins de l’àrea que correspon a les dues lleres del riu Besòs, en la qual es concentra
un 10 % de la població catalana i on es bus
ca establir sinergies amb els barris dels
municipis adjacents (Sant Adrià de Besòs,
Santa Coloma, Badalona i Montcada i Rei
xac), s’hi concentren alguns dels barris de
la ciutat que pateixen amb més intensitat
una situació precària. El riu ha de deixar
de ser un límit i ha d’adquirir centralitat

urbana com a eix cívic vertebrador de la
futura ciutat metropolitana.
El Consorci del Besòs, constituït fins al
2015 per Montcada i Reixac, Santa Coloma
de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barce
lona, el 2016 s’amplia, incorporant Badalo
na, i canvia els estatuts per passar de ser
un consorci urbanístic a ser un consorci
amb plenes competències per desplegar
totes les polítiques intermunicipals que els
socis acordin. La redacció del Pla Besòs,
com a document guia que ha de definir el
marc de cooperació i de polítiques conjun
tes dels municipis, té per objecte dotar el
continu urbà de l’entorn del riu d’una es
tratègia d’acció compartida per a la millo
ra de la qualitat de vida a ambdues lleres
del Besòs en matèria d’infraestructures,
mobilitat, espais lliures, equipaments i
serveis, així com en promoció econòmica
i ocupació, cultura, esports i drets socials.
El Pla Besòs ha de garantir la inclusió i la

cohesió social, i ha de promoure la creació
de nous elements compartits de reequili
bri territorial entre municipis de centrali
tat metropolitana.
En aquest eix es planteja una estratègia de
desenvolupament urbà sostenible i inte
gral que innova i interrelaciona economia,
medi ambient, cultura, societat i política
per afavorir la cohesió social i territorial,
i per esdevenir un nou eix de centralitat
urbana, d’igualtat i de qualitat de vida.
Aquesta estratègia es duu a terme des de
l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de
Barcelona i les entitats de l’Acord Ciutadà
per una Barcelona Inclusiva.
La intervenció en l’àmbit de l’eix Besòs va
ser presentada com a projecte específic i
diferenciat a la convocatòria de fons FE
DER i EDUSI el 13 de gener de 2016, i es
resoldre favorablement amb una dotació
de 30 milions d’euros.
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Vallbona

L’eix Besòs en xifres
Dins de l’eix Besòs s’hi inscriuen sis bar
ris sobre els quals s’implementarà el Pla
de Barris: Vallbona, Trinitat Vella, Baró de
Viver, Bon Pastor, la Verneda i la Pau, i el
Besòs i el Maresme. En ocasions, depenent
dels projectes, s’afegeixen a aquest eix els
barris de la Trinitat Nova, Ciutat Meridia
na i Torre Baró.

Trinitat
Vella

Baró de Viver

Bon Pastor

La Verneda
i la Pau

Riu Besòs

Aquests barris abasten una superfície de
592 ha, que representa el 5,79 % de la su
perfície de la ciutat, i tenen una població
de 78.402 persones (equivalent al 4,87 %
de la població total de la ciutat). La den
sitat bruta (considerant tota la superfície
de l’àmbit) és de 132,52 h./ha (inferior a la
mitjana de la ciutat), però la densitat neta
(considerant només la superfície de sòl
d’ús residencial) és de 655,6 habitants per
hectàrea residencial (superior a la mitjana
de la ciutat).
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2 | Eixos de referència
2.2 | Eix Muntanya-Turons

L’eix Muntanya-Turons aglutina, en con
junt, barris caracteritzats per les dificul
tats derivades de l’orografia i de la confi
guració a partir del creixement urbanístic
no gaire planificat dels anys 60 i 70. Les
dificultats d’accessibilitat s’agreugen amb
l’envelliment de la població. A més, les
diverses onades d’immigració i la baixa
formació i qualificació professional de la
població, fan encara més complexa la situ
ació d’aquests barris.
Un altre punt fonamental és la connecti
vitat, tant amb els barris veïns com dins
dels mateixos barris: les dificultats del re
lleu, la població reduïda i sovint la densitat
baixa de població dificulten la prestació de
serveis i la disponibilitat d’equipaments de
proximitat.
La precarietat de part del parc d’habitat
ges afegeix complexitat a la zona. La reha
bilitació és una de les àrees fonamentals
de treball en aquests barris: cal generar
propostes innovadores i dirigides a la sos
tenibilitat energètica i mediambiental.

El fet que els barris de la Trinitat Nova,
Ciutat Meridiana, Torre Baró, les Roque
tes i Sant Genís dels Agudells facin de
frontissa amb el verd metropolità implica
la necessària definició d’una urbanització
“tova” específica en els contactes entre la
ciutat i la muntanya, que permeti millorar
la connectivitat ambiental del medi natu
ral i afavorir la penetració del verd dins de
la ciutat. Alhora, cal actuar per posar en
valor els recursos naturals. En aquest sen
tit, cal dir que el barri de la Teixonera s’ha
inclòs en aquest eix pel potencial que té
com a connector entre Collserola i el parc
dels Tres Turons (Parc Güell, turó del Car
mel, parc de la Creueta del Coll, turó de la
Rovira i parc del Guinardó).
Unides al relleu i a la manca de connexions
entre barris, cal mencionar dues altres
barreres: la manca de permeabilitat i de
recorreguts segurs per accedir als grans
paquets d’equipaments d’escala de ciutat
(per exemple, a l’Hospital de la Vall d’He
bron), i la necessitat de millorar la connec
tivitat entre les dues bandes de la ronda
de Dalt.

L’eix Muntanya-Turons neix amb vocació metropolitana,
atès que moltes de les necessitats i de les oportunitats que
vol abordar entren en contacte amb el Parc Natural de la
Serra de Collserola. L’objectiu proposat comporta passar
d’un territori frontera a un espai de connexió, i crear un
gran eix de lligam entre el teixit urbà i l’àmbit natural en
contacte amb el vessant de Collserola, per tal d’afavorir
la cohesió social, la qualitat de l’espai públic, els equipa
ments i la connectivitat.
Els barris que configuren la part baixa del vessant de
Collserola delimiten una àrea d’intervenció que necessi
ta urgentment l’acció municipal per afavorir la cohesió
social. Es tracta d’un territori fragmentat per una gran
densitat d’infraestructures i un model urbanístic pendent
de definició on, al mateix temps, es concentren barris amb
unes característiques semblants i una situació social pre
cària.
Les iniciatives dutes a la pràctica fins ara necessiten un
canvi d’escala i una visió integral per incrementar-ne i
intensificar-ne la incidència, i concentrar els esforços en
la lluita contra la vulnerabilitat. És per això que es proposa l’eix Muntanya-Turons com a estratègia com a nou
espai de referència. En resum, la part baixa del vessant de
Collserola ha de deixar de ser un límit i ha d’adquirir con
nectivitat urbana com a eix cívic vertebrador de la futura
ciutat metropolitana.
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L’eix Muntanya-Turons en xifres
Dins de l’eix Muntanya-Turons s’hi ins
criuen sis barris sobre els quals s’imple
mentarà el Pla de Barris: Sant Genís dels
Agudells, la Teixonera, Ciutat Meridiana,
Torre Baró, les Roquetes i la Trinitat Nova
(els quatre últims esdevenen frontissa
amb l’eix Besòs).
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Aquests barris abasten una superfície de
538 ha, que representa el 5,26 % de la su
perfície de la ciutat, i tenen una població
de 53.884 persones (equivalent al 3,35 % de
la població total de la ciutat). La densitat
bruta (considerant tota la superfície de
l’àmbit) és de 100,18 h./ha i la densitat neta
(considerant només la superfície de sòl
d’ús residencial) és de 534,5 habitants per
hectàrea residencial. Els dos tipus de densitat són inferiors a la mitjana de la ciutat.
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2.3 | Eix Litoral

El front litoral de la ciutat està format per
un conjunt de territoris de gran diversitat,
complexitat i atributs diferencials que han
estat en permanent transformació, especi
alment en els darrers 40 anys, i que tenen
per davant el repte que suposa un canvi de
paradigma que afronti un nou model de
ciutat. Dins d’aquesta complexitat hi tro
bem punts de gran singularitat, com per
exemple el centre històric (que té un clar
caràcter monumental, representatiu i ciu
tadà, i que requereix una mirada diferen
ciada i sostinguda) o el teixit industrial de
la Marina que, a partir de la connexió amb
el Pla Delta, pot esdevenir un altre pol de
revitalització veïnal.
Des de finals dels anys 80, el front litoral
ha estat un dels principals escenaris dels
canvis urbanístics de la Barcelona contem
porània. La seva transformació no només
s’ha desenvolupat a través de projectes de
reconversió de sòls obsolets, de la imple
mentació d’equipaments culturals i d’oci,
o de l’establiment de zones residencials o
terciàries, sinó que també s’ha aprofitat
del volum de recursos públics relacionats
amb la preparació dels Jocs Olímpics de
l’any 1992 i del Fòrum Universal de les
Cultures de 2004. En ocasió d’aquests
esdeveniments es van emprendre profun
des transformacions de les infraestructu
res urbanes, amb una visió de ciutat que

anava més enllà d’aquests esdeveniments (com el desvi
ament del corredor ferroviari de la costa, la construcció
de les noves infraestructures que els plans de sanejament
dels anys 80 preveien per a la recuperació de les aigües
de bany, la substitució tèrmica del fuel del Besòs per una
central de cicle combinat, la transformació de l’antiga in
cineradora en una planta de valorització energètica inte
gral amb simbiosi amb la central de climatització centra
litzada del 22@ o les infraestructures marítimes del Port
Olímpic i el Port Fòrum Sant Adrià).
Tanmateix, com a resultat de l’evolució soferta des dels
anys 80, la ciutat disposa d’un front litoral amb espais que
han estat sotmesos a grans transformacions urbanes a fa
vor de la cultura del consum i que no han sabut resoldre
les necessitats de la ciutat, o bé que ja s’han esgotat dins
d’aquest model, ja sigui pel cicle econòmic de recessió o
per la necessitat de generar àrees funcionals i de valor al
seu territori. D’altra banda, no s’ha de perdre de vista el
potencial que ofereix l’elevada concentració d’empreses
especialitzades en serveis logístics d’alt valor afegit als
voltants de la zona portuària.
Davant d’aquest escenari, cal retrobar la relació del mar
amb la ciutat, reforçar el tarannà propi del territori i el
component social i cultural, i superar les reeixides actu
acions dels anys 80 i 90. Cal postular un model pel front
litoral focalitzat en la capacitat de les persones per donar
vida a l’espai urbà, en la regeneració de l’espai i en la re
cerca de fórmules que n’augmentin la rendibilitat social, a
través de nous usos i noves maneres de gestió. L’objectiu
és transformar-lo en un àmbit cada cop més habitable,
sostenible i econòmicament arrelat. En aquest context,

el Pla estratègic dels espais litorals de la
ciutat és l’instrument mitjançant el qual es
vol vehicular aquest repte.
Els barris del Raval Sud, el Gòtic Sud i la
Marina són objecte del Pla de Barris i alho
ra formen part de l’eix Litoral; representen
un bon punt de partida per aprofundir en
les actuacions, sobretot en matèria social,
i com a espai d’oportunitats. Alguns dels
temes que cal tractar en aquests territo
ris en concret són els següents: la pèrdua
de població, aprofundint en les causes que
generen la marxa de persones i detectant
quines eines estructurals hi ha a l’abast
per revertir el procés (com ara generar
dinamisme local amb els establiments co
mercials, fomentar el comerç de proximi
tat o crear oportunitats educatives amb
instituts potents i atractius); la diversifi
cació econòmica, en particular d’activitats
artesanals i industrials, la qual cal poten
ciar; la millora de la connexió del districte
amb el front marítim i amb Montjuïc; l’ús
equilibrat de l’espai públic; els problemes
d’accessibilitat i de mobilitat; la rehabilitació del parc d’habitatges; els projectes per
fomentar la convivència i la cohesió social,
i la consolidació de l’activitat local, pel seu
caràcter de ròtula d’encaix metropolità en
l’àmbit del Pla Delta.
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L’eix Litoral en xifres
Dins de l’eix Litoral s’hi inscriuen quatre
barris sobre els quals s’implementarà el
Pla de Barris: Raval sud, el Gòtic sud, la
Marina de Port i la Marina del Prat Ver
mell (els dos últims esdevenen frontissa
amb el Pla Delta).
Aquests barris abasten una superfície de
294 ha, que representa el 2,88 % de la su
perfície de la ciutat, i tenen una població
de 94.405 persones (equivalent al 5,87 %
de la població total de la ciutat). La densi
tat bruta (considerant tota la superfície de
l’àmbit) és de 321,24 h./ha (molt superior
a la mitjana de la ciutat) i la densitat neta
(considerant només la superfície de sòl
d’ús residencial) és de 551,8 habitants per
hectàrea residencial. Tanmateix, si s’ana
litza per separat, s’observa que al territo
ri de Ciutat Vella la densitat bruta i neta
és molt superior a la mitjana de la ciutat,
mentre que a la Marina és inferior.
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Tant l’evidència estadística com la lite
ratura científica indiquen que el confina
ment de veïns i veïnes de rendes baixes
en els barris més desafavorits contribueix
a l’empitjorament de les seves condici
ons de vida i esdevé una barrera afegida
a la igualtat d’oportunitats i a l’accés a la
renda i als serveis. En aquest context, el
programa per a la millora dels barris està
concebut com un instrument en la lluita
contra l’increment de les desigualtats so
cials a la ciutat. Pretén abordar de manera
integral i transversal les mancances i les
problemàtiques de cada territori, incidint
en alguns àmbits estratègics, com ara els
següents:
- La igualtat d’oportunitats per a persones
amb rendes baixes.
- L’activitat econòmica, fent especial èm
fasi en l’economia social, el comerç de pro
ximitat, la recuperació de la capacitat in
dustrial local i la millora de l’ocupabilitat.
- Els dèficits urbanístics, l’espai públic o
els equipaments.
- La qualitat i la salut del parc d’habitat
ges i la garantia del dret a l’habitatge.

- Les oportunitats educatives.
- Les condicions de salut física i mental.
- L’atenció a col·lectius amb necessitats
especials.
En tots els barris objecte d’aquest progra
ma es detecten dèficits estructurals en
molts d’aquests àmbits, cosa que genera
greus desigualtats socials entre els resi
dents i la resta d’habitants de la ciutat que
cal corregir. Aquestes desigualtats s’evi
dencien quan s’analitzen indicadors con
crets quantificables, com per exemple la
distribució territorial de la renda familiar
disponible, el nivell formatiu de la població
en estudis superiors, la taxa d’atur, la taxa
d’embaràs entre adolescents o l’estat del
parc d’habitatges, per citar-ne alguns.
Tanmateix, cal tenir present que els indi
cadors són el reflex d’una realitat comple
xa i que, en general, estan molt interrela
cionats entre si. Per tant, és mitjançant
una anàlisi creuada entre els diferents in
dicadors que es pot tenir una visió àmplia
d’aquesta realitat i, conseqüentment, plantejar accions més efectives per revertir la
situació. Mitjançant una anàlisi estadística
de correlacions es posen de manifest algu

nes d’aquestes interrelacions, a escala de ciutat, entre els
diferents vectors que incideixen en la desigualtat territo
rial.
Renda familiar disponible (RFD)
En els territoris de Barcelona amb menor RFD es detec
ten uns índexs elevats d’atur, d’expedients de desnona
ment, d’embaràs entre adolescents o d’edificis en estat
ruïnós, dolent o deficient. També coincideixen amb uns
percentatges baixos de població amb estudis superiors.
Atur
La distribució de l’atur té una relació evident amb índexs
baixos de RFD, però estadísticament també es posa de
manifest que en els barris amb índexs d’atur elevats es
produeixen més desnonaments, l’estat del parc d’habitat
ges és més deficient i es produeixen més problemes rela
cionats amb la salut, com per exemple d’embaràs entre
adolescents.
Edificis en estat ruïnós, dolent o deficient
Pel que fa a l’estat dels edificis, per una banda, s’observa
que en els barris que tenen un índex més alt d’edificis en
mal estat hi ha índexs més alts de població estrangera,
d’atur i d’expedients de desnonament. Per una altra ban
da, en aquests barris hi ha pocs locals comercials en plan
ta baixa, menor esperança de vida i un percentatge baix
de població amb estudis superiors.

Pressió immobiliària
Als barris on existeix una major pressió
immobiliària, com els de Ciutat Vella, es
detecten una rotació, substitució i/o pèr
dua de població molt més alta que la mitja
na d’altres barris. Un índex que evidencia
aquest fet és l’alt coeficient de compraven
da d’habitatges. Aquesta pressió immobi
liària afecta directament al preu dels habi
tatges i els lloguers (a Ciutat Vella més de
la meitat de la població viu de lloguer) pro
vocant una situació de vulnerabilitat alta
davant la garantia del dret a l’habitatge i
provocant en molts casos la impossibilitat
de continuar vivint al barri, i la pèrdua o
substitució de població (normalment amb
rendes més altes o població flotant).
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0,04
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-0,13
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-0,41 -0,68 0,07

-0,57
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Estudis superiors
Pel que fa als estudis, s’observa que com
més alt és l’índex de població amb estudis
superiors, més elevada és la RFD. Per con
tra, en els barris amb una taxa més baixa
de població amb estudis superiors s’hi
concentren taxes més altes d’atur, d’emba
ràs entre adolescents, d’expedients de des
nonament i d’habitatges en estat deficient.
Aquestes dades posen de manifest la in
terrelació dels factors socials, educatius,
econòmics, de salut i d’habitatge en el de
sequilibri que es produeix en els territoris
més desafavorits en termes de RFD. Tot
seguit es comenten amb més detall alguns
d’aquests indicadors que tenen rellevància
en els territoris objecte d’aquest progra
ma.
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1
Esp. vida

Els barris amb un major nombre d’expedi
ents de desnonament també tenen un ín
dex elevat d’atur, d’embaràs entre adoles
cents, i d’edificis antics i en estat deficient.
La RFD, l’esperança de vida i la taxa de
població amb estudis superiors són relati
vament baixes.

Edificis 4 pl. sense ascensor

Expedients de desnonament

Embaràs adolescent

Esperança de vida
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3 | Indicadors de vulnerabilitat
3.1 | Pobresa i desigualtat: renda familiar disponible

L’any 2015, dels 73 barris de la ciutat, 32 tenien
un índex de renda familiar disponible (IRFD)
inferior al de l’any anterior. Si es té en compte
el període des de l’any 2008, el nombre de bar
ris és molt superior.
Dels deu barris amb l’IRFD més alt, vuit es
troben entre els barris que tenen una taxa
d’atur més baixa entre la població en edat ac
tiva, segons les darreres dades disponibles,
corresponents a l’any 2015. Aquests barris
són Pedralbes, les Tres Torres, Sant GervasiGalvany, Sarrià, Sant Gervasi-la Bonanova, la
Dreta de l’Eixample, Vallvidrera, el Tibidabo i
les Planes, i el Putxet i el Farró.
Per contra, dels deu barris que tenen una
taxa d’atur més alta entre la població de 16 a
64 anys, sis estan entre els que tenen un IRFD
més baix. Aquests barris són la Marina del
Prat Vermell, Ciutat Meridiana, la Trinitat
Nova, Vallbona, Trinitat Vella i Torre Baró.
En línies generals, la distribució de la renda
de 2015 reflecteix una gran estabilitat en com
paració amb l’any anterior. Per estrats de ren
da, el grup de rendes mitjanes (mitjana-baixa
i mitjana-alta) continua sent predominant
(44,2 % de la població), tot i que les rendes

_Evolució de la població de Barcelona per grans grups de RFD (2007-2015) /
Font: Ajuntament de Barcelona
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baixes i molt baixes aglutinen el 39,2 % de la
població. Ara bé, la novetat del 2015 és que
s’ha produït un desplaçament del segment in
termedi cap a les rendes baixes, mentre que
les rendes altes s’han estabilitzat i mantenen
la posició respecte del 2014.
En una visió retrospectiva, des del 2007 la
distribució de la població per nivell de renda
a la ciutat ha evolucionat seguint unes tendèn
cies ben marcades: l’avanç progressiu de les
rendes baixes (passant del 20 % al 40 %), la
reducció de les rendes mitjanes (passant del
60 % al 44 %) i l’augment del pes dels dos seg
ments extrems, el de renda molt baixa i el de
renda molt alta.
Cal matisar, però, que determinats contextos
poden provocar que la polarització de rendes
es produeixi dins els mateixos barris. Els pro
cessos de millora urbana i d’edificació sumats
a la pressió immobiliària, especialment als
barris amb interès turístic, deriven en l’aug
ment del preu dels habitatges i del lloguer
amb la conseqüent substitució de població per
una altra (resident o flotant) de rendes més
altes. Aquest fet pot provocar la concentració
de bosses de pobresa i riquesa dins els matei
xos barris, matisant la correlació entre segre
gació urbana i barris.

_Fotografia aèria de Barcelona / Font: Ajuntament de Barcelona
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Legenda

D’acord amb el que s’observa en altres
ciutats o països, el procés de polarització i
d’augment de les desigualtats que s’ha do
nat a Barcelona en els darrers anys s’em
marca en un fenomen força global que, per
ara, no presenta indicis d’esmorteir-se.
L’anàlisi dels valors de l’IRFD per barris
revela que una gran majoria s’ha tornat a
situar en valors pròxims als d’anys ante
riors, amb suaus moviments a l’alça o a la
baixa, tant del valor dels índexs com de la
posició relativa. També hi ha alguns barris
amb avenços o retrocessos significatius.
En qualsevol cas, la visió general del mapa
de distribució de la RFD per barris conti
nua perfilant de manera acusada el con
trast de renda entre els barris de la zona
oest (que per primer cop avança de forma
discontínua cap al mar) i els de la zona
nord-est amb la resta de la ciutat. Entre el
2007 i el 2015 aquesta escletxa s’ha estès
de vuit a dinou barris.

_Distribució per barris de l’IRFD (2008) /
Font: Urbaning, a partir de dades del De
partament d’Estadística de l’Ajuntament de
Barcelona

Índex RFD (BCN=100)
Molt Baixa (menys de 63)
Baixa (de 63 a 79)
Mitjana-baixa (de 79 a 100)
Mitjana-alta (de 100 a 126)
Alta (de 126 a 159)
Molt alta (més de 159)
Àmbits Pla de Barris

Legenda
Índex RFD (BCN=100) �
Molt baixa (menys de 63) �
Baixa (de 63 a 79) �
Mitjana-baixa (de 79 a 100) �
Mitjana-alta (de 100 a 126) �
Alta (de 126 a 159) �
Molt alta (més de 159) �
Àmbits Pla de Barris �

_Distribució per barris de l’IRFD (2015) /
Font: Urbaning, a partir de dades del De
partament d’Estadística de l’Ajuntament de
Barcelona

Legenda
Índex RFD (BCN=100)
Molt baixa (menys de 63)
Baixa (de 63 a 79)
Mitjana-baixa (de 79 a 100)
Mitjana-alta (de 100 a 126)
Alta (de 126 a 159)
Molt alta (més de 159)
Àmbits Pla de Barris

Legenda
Estudis superiors (població de 16 anys i més)
Menys del 10 %
Pla de Barris · ElEntre
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10 % i 20 %
Entre 20 % i 30 %
Entre 30 % i 40 %

Legenda

Més del 40 %

Estudis superiors (població de 16 anys i més)
Menys del 10 %
Entre 10 % i 20 %
Entre 20 % i 30 %
Entre 30 % i 40 %
Més del 40 %

El nivell baix de RFD és un dels indicadors
més característics dels territoris objecte
del Pla de Barris. En aquest sentit, s’ob
serva que, quantitativament, té una rela
ció directa amb molts dels altres indica
dors que reflecteixen la desigualtat social.
Aquest és el cas, per exemple, de la taxa de
població amb estudis superiors. Així, tro
bem que en els barris on la RFD és baixa,
el nivell d’estudis superiors de la població
també és baix, mentre que els territoris
amb RFD elevada presenten una taxa de
població amb estudis superiors també ele
vada. Aquesta interrelació de la RFD tam
bé la trobem amb indicadors com la taxa
d’atur, els expedients de desnonament o la
taxa d’embaràs entre adolescents. Cal des
tacar que, com s’ha explicat anteriorment,
hi ha determinades situacions vinculades
a l’atractiu turístic i la pressió immobilià
ria en alguns barris que està provocant la
substitució de la població per una altra de
rendes més altes (residents o de pas) i, per
tant, concentrant en un mateix barri ren
des altes i baixes al mateix temps. Aquesta
polarització de les rendes al mateix barri
és un factor a tenir en compte en alguns
barris per fer una lectura precisa de la
mitjana de RFD del barri i la seva realitat
social.

Índex RFD (BCN=100)
Molt baixa (menys de 63)
Baixa (de 63 a 79)
Mitjana-baixa (de 79 a 100)
Mitjana-alta (de 100 a 126)
Alta (de 126 a 159)
Molt alta (més de 159)
Àmbits Pla de Barris

Índex RFD (BCN=100)
Molt baixa (menys de 63)
Baixa (de 63 a 79)
Mitjana-baixa (de 79 a 100)
Mitjana-alta (de 100 a 126)
Alta (de 126 a 159)
Molt alta (més de 159)
Àmbits Pla de Barris

Estudis sup
Menys
Entre
Entre
Entre

Més d

Índex RFD
Molt b
Baixa (
Mitjana
Mitjana
Alta (d
Molt a
Àmbits

_Relació entre l’IRFD (2015) i la taxa de població amb estudis superiors (2015) per barris /
Font: Urbaning, a partir de dades del Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona
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3.2 | L’atur i la renda familiar disponible
Legenda

L’accés a l’ocupació és un altre dels indi
cadors que evidencien l’escletxa territo
rial. El pes de l’atur registrat en la pobla
ció de 16 a 64 anys s’ha reduït a tots els
barris de la ciutat, menys a la Marina del
Prat Vermell, que és l’únic barri on l’atur
s’incrementa al llarg de l’any 2015. Els per
centatges més elevats d’atur registrat en
la població de 16 a 64 anys es troben a bar
ris del districte de Nou Barris, mentre que
els percentatges més baixos es concen
tren al districte de Sarrià-Sant Gervasi.
Els deu barris amb major pes de l’atur de
llarga durada es troben a Sants-Montjuïc,
Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí.
D’aquests, Nou Barris és el districte que
presenta més barris en aquesta situació.
En contrast, més de la meitat dels deu bar
ris que presenten un menor pes de l’atur
de llarga durada es localitzen al districte
de Sarrià-Sant Gervasi.

Atur registrat
3,6 % - 5,8 %
5,8 % - 7,9 %
7,9 % - 9,5 %
9,5 % - 11,1 %
11,1 % - 13,0 %
13,0 % - 19,5 %
Àmbits Pla de Barris

_Distribució per barris de l’atur registrat (desembre 2015) /
Font: Urbaning, a partir de dades del Departament d’Estadísti
ca de l’Ajuntament de Barcelona

Leg

Atur registr
3,6 %
5,8 %
7,9 %
9,5 %
11,1
13,0
Àmbits

IRFD (BCN=100)
Molt baixa (menys de 63)
Baixa (de 63 a 79)
Mitjana-baixa (de 79 a 100)
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Mitjana-alta (de 100 a 126)
Alta (de 126 a 159)

Legenda

Molt alta (més de 159)

IRFD (BCN=100)
Molt baixa (menys de 63)
Baixa (de 63 a 79)
Mitjana-baixa (de 79 a 100)
Mitjana-alta (de 100 a 126)
Alta (de 126 a 159)
Molt alta (més de 159)

L’anàlisi estadística evidencia que l’atur i
la RFD tenen una correlació directa molt
significativa. Així, s’observa que els barris
amb les majors taxes d’atur entre la pobla
ció de 16 a 64 anys són els que presenten
IRFD més baixos. En aquest extrem desta
quen els barris de Ciutat Meridiana, Vall
bona, la Trinitat Nova, Trinitat Vella i la
Marina del Prat Vermell. En sentit contra
ri, els territoris amb menors taxes d’atur
presenten IRFD més alts.

Atur registrat (%)
3,6 % - 5,8 %
5,8 % - 7,9 %
7,9 % - 9,5 %
9,5 % - 11,1 %
11,1 % - 13,0 %
13,0 % - 19,5 %
Àmbits Pla de Barris

Atur registrat (%)
3,6 % - 5,8 %
5,8 % - 7,9 %
7,9 % - 9,5 %
9,5 % - 11,1 %
11,1 % - 13,0 %
13,0 % - 19,5 %
Àmbits Pla de Barris

_Relació entre l’IRFD (2015) i l’atur registrat (desembre 2015) per barris /
Font: Urbaning, a partir de dades del Departament d’Estadística de l’Ajunta
ment de Barcelona
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IRFD

Atur
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3.3 | Nivell formatiu i igualtat d’oportunitats educatives

El pes de l’atur registrat en la població de
16 a 64 anys també està directament rela
cionat amb el nivell educatiu de la pobla
ció. La majoria dels barris amb una taxa
reduïda d’atur entre la població en edat
de treballar es troba entre els barris de la
ciutat que presenten majors percentatges
de població amb estudis superiors o amb
cicles formatius de grau superior (CFGS).
Així, els deu barris amb un major índex de
població amb estudis superiors es troben
entre els 27 que tenen un menor atur rela
tiu. A més, tots estan entre els tretze bar
ris que tenen una major RFD. D’altra ban
da, els barris amb els percentatges més
elevats de població que només ha cursat
fins a primària són, normalment, aquells
on el pes de l’atur registrat en la població
de 16 a 64 anys és major: dels onze barris
de la ciutat on l’atur és major en relació
amb la població en edat de treballar, vuit
es troben entre els barris de la ciutat amb
un proporció més elevada de població amb
estudis fins a primària.

Cal esmentar també les notables diferèn
cies que existeixen entre els deu districtes
en relació amb l’índex sintètic dels resul
tats de la prova de competències bàsiques
feta a les escoles de la ciutat. En efecte, els
resultats d’aquestes proves es poden con
siderar com un factor de risc que afecta les
escoles i els instituts, però n’hi ha altres
que són igualment importants, com ara els
següents:

Legenda

Estudis superiors (població de 16 anys i més) �
Menys del 10 % �
10 % - 20 % �
20 % - 30 % �
30 % - 40 % �
Legenda
Estudis superiors (població de 16 anys i més)
Més del 40 % �
Menys del 10 %
10 % - 20 %
Àmbits Pla de Barris �
20 % - 30 %
30 % - 40 %
Més del 40 %
Àmbits Pla de Barris

- La baixa demanda de sol·licituds de ma
trícula.
- La complexitat socioeconòmica.
- El nombre d’alumnes amb necessitats
educatives especials.
- Un entorn desafavorit, amb RFD molt
baixes.
- Els resultats de l’avaluació anual de cen
tres (AVAC).
- El nombre d’alumnat estranger.
_Distribució per barris de la taxa de
població amb estudis superiors (2015) /
Font: Urbaning, a partir de dades del De
partament d’Estadística de l’Ajuntament
de Barcelona

Legenda
Atur registrat
3,6 % - 6,3 %
6,3 % - 8,9 %
Pla de Barris · El 8,9
Raval
Sud%i Gòtic Sud |
% - 11,6
11,6 % - 14,2 %
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14,2 % - 16,8 %

Legenda
Atur registrat
3,6 % - 6,3 %
6,3 % - 8,9 %
8,9 % - 11,6 %
11,6 % - 14,2 %
14,2 % - 16,8 %

16,8 % - 19,5 %

Estudis superiors (població de 16 anys i més)
Menys del 10 %
10 % - 20 %
20 % - 30 %
30 % - 40 %
Més del 40 %
Àmbits Pla de Barris

Atur r

16,8 % - 19,5 %

Entrant en més detall en els territoris
objecte d’aquest programa s’observa que,
d’aquests set factors de risc, els més ge
neralitzats són uns resultats baixos en
les proves de competències bàsiques a 4t
d’ESO (educació secundària obligatòria),
seguits de la complexitat socioeconòmica
i un entorn desafavorit. En segon terme,
també és destacable la baixa demanda de
sol·licituds de matrícula en aquests barris.
Concretament, i segons dades de 2015, la
mitjana de factors de risc (la qual té en
compte els factors de risc de totes les esco
les i instituts de l’àmbit) més elevada cor
respon a la Zona Nord (Ciutat Meridiana,
Torre Baró i Vallbona) (5,58), seguida de
Trinitat Vella (4,75), el Raval Sud i el Gò
tic Sud (3,88) i la Verneda i la Pau (3,50).
Cal esmentar, també, que un aspecte com
la igualtat d’oportunitats educatives en
aquests centres es veu encara més per
judicada per la retallada de recursos dels
darrers anys generalitzada a tot el sector
de l’educació.

Estudis superiors (població de 16 anys i més)
Menys del 10 %
10 % - 20 %
20 % - 30 %
30 % - 40 %
Més del 40 %
Àmbits Pla de Barris

_Relació entre la taxa de població amb estudis superi
ors (2015) i l’atur registrat (desembre 2015) per barris
/ Font: Urbaning, a partir de dades del Departament
d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona
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3.4 | Salut física i mental. Les desigualtats en salut als barris

Els indicadors de salut no estan distribuïts
de forma homogènia a la ciutat, sinó que hi
ha indicadors diferents segons els barris.
L’informe “La Salut a Barcelona 2015” pre
senta els determinants de la salut, l’estat
de salut i la desigualtat en salut als barris
de Barcelona i constitueix, avui dia, una
eina bàsica de monitoratge i de disseny de
polítiques de promoció de la salut. En l’edi
ció de l’informe de l’any 2014 es van iden
tificar els barris amb més necessitats, en
els quals durant el 2015 es van intensificar
els programes de “Salut als barris”, es van
prioritzar els recursos i les noves inver
sions sanitàries i es van definir les línies
prioritàries d’acció, que s’han incorporat
al Programa d’Actuació Municipal i al Pla
de salut de Barcelona, com la salut mental,
sexual, ambiental i laboral.
Algunes de les dades més rellevants de
l’informe i la seva matriu d’indicadors per
als barris de Barcelona es resumeixen en
els punts següents:

- L’esperança de vida en néixer (calcula
da a partir de taules de vida i mortalitat).
L’any 2014, l’esperança de vida més baixa
es registrava a Ciutat Vella (77,5 anys en
homes i 85,7 anys en dones) i la més alta,
a les Corts (83,3 anys en homes i 88,2 anys
en dones). Tanmateix, on més augmenta
l’esperança de vida entre el 2005 i el 2014
és als districtes amb menor nivell socioe
conòmic, concretament a Nou Barris, que
registra un increment de quatre anys en
ambdós sexes.
- La taxa de fecunditat adolescent (nom
bre de naixements per part de noies d’en
tre 15 i 19 anys per cada 1.000 noies en
aquesta edat). L’any 2003 la fecunditat
adolescent més alta es va detectar al dis
tricte de Ciutat Vella, però l’any 2015 mos
tra una disminució del 50 %. Al districte de
Sants-Montjuïc també es redueix la fecun
ditat adolescent durant aquest període,
la qual esdevé inferior a la dels districtes
d’Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant

Martí. El districte de Nou Barris també
mostrava una fecunditat adolescent alta
l’any 2003, la qual s’ha reduït molt lleu
gerament fins a l’any 2015. D’altra banda,
els districtes amb menys fecunditat ado
lescent eren i són Sarrià-Sant Gervasi, les
Corts i l’Eixample, on la baixa fecunditat
en l’adolescència continua reduint-se.
- La taxa de tuberculosi (nombre de
nous casos de tuberculosi diagnosticats
per cada 10.000 habitants). El districte
de la ciutat amb la incidència més eleva
da de tuberculosi és Ciutat Vella, seguit de
Sants-Montjuïc en homes i de Nou Barris
en dones. Agrupant els barris de la ciutat
per la RFD, observem que la malaltia és
més freqüent en els barris de RFD baixa
i que la incidència va disminuint a mesura
que augmenta la RFD, tant en homes com
en dones.

Estudis superiors (població de 16 anys i més)
Menys del 10 %
10 % - 20 %
20 % - 30 %

Pla de Barris · El Raval 30
Sud
i Gòtic Sud |
% - 40 %
Legenda

Més del 40 %

Estudis superiors (població de 16 anys i més)
Menys del 10 %
10 % - 20 %
20 % - 30 %

Embaràs adolescent
Menys del 0,04 %
0,04 % - 0,11 %
0,11 % - 0,22 %
0,22 % - 0,37 %
Més del 0.37 %
Àmbits Pla de Barris

30 % - 40 %
Més del 40 %

Des d’un punt de vista estadístic, s’obser
ven relacions significatives entre diversos
indicadors de salut i altres variables. Així,
s’evidencia que en els barris amb menor
esperança de vida hi ha un major nombre
d’habitatges en estat deficient, d’expedi
ents de desnonament i d’embaràs entre
adolescents. De la mateixa manera, aquest
darrer indicador té una correlació positiva
significativa amb la taxa d’atur.
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Embaràs adolescent
Menys del 0,04 %
0,04 % - 0,11 %
0,11 % - 0,22 %
0,22 % - 0,37 %
Més del 0.37 %
Àmbits Pla de Barris

Es

Em

En conjunt, les fortes desigualtats de di
versos indicadors de salut i els seus de
terminants socioeconòmics entre els dis
trictes i els barris de la ciutat marquen
la necessitat de continuar aprofundint en
les mesures de disminució d’aquestes de
sigualtats.

_Relació entre la taxa d’embaràs adolescent (2015) i la
taxa de població amb estudis superiors (2015) per barris /
Font: Urbaning, a partir de dades del Departament d’Esta
dística de l’Ajuntament de Barcelona
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3.5 | Habitatge

L’habitatge és un dret i un bé de primera
necessitat. Tanmateix, no tots els veïns i
veïnes de Barcelona hi tenen accés en les
mateixes condicions. Hi ha territoris de la
ciutat on aquest dret genera desigualtats
socials importants, ja sigui en termes d’ac
cés i esforç econòmic o en termes de quali
tat del parc d’habitatges.
En aquest sentit, el Pla pel dret a l’habi
tatge de Barcelona (2016-2025) descriu, en
clau de ciutat, l’escenari següent entorn de
l’habitatge:
- Augment de població. S’ha produït un
guany de població en els districtes amb
rendes baixes en relació amb els de ren
des més altes des de 2007, a excepció de
Sarrià-Sant Gervasi.
- Població en procés d’envelliment. Això
comporta un augment dels problemes
associats a l’accessibilitat i la mobilitat, a
l’infrahabitatge i les necessitats de rehabi
litació, i a les dificultats per fer front a les

despeses.
- Risc d’exclusió. Des de 2007, l’augment
de l’atur, la precarietat laboral i la caiguda
dels ingressos han provocat un increment
de les dificultats per accedir i mantenir els
habitatges. Alhora, s’ha produït un aug
ment de les situacions de pobresa energè
tica lligat a l’existència d’un parc edificat
antic que no proporciona un aïllament tèr
mic correcte, al descens de la renda men
sual de les llars, a l’alt cost de l’habitatge i
als preus de subministrament massa ele
vats en relació amb els ingressos familiars.
- Pagament de l’habitatge. El major esforç
es dóna als barris amb menor renda.
- Increment dels desnonaments, especial
ment entre els anys 2008 i 2014. El 70 %
dels casos atesos a les oficines de l’habitat
ge s’han degut a l’impagament del lloguer,
el 23 % a ocupacions a precari i únicament
el 7 % a l’impagament de la hipoteca.
Aquesta situació no és homogènia, sinó

que els districtes de Sants-Montjuïc i Nou
Barris han acumulat més de la meitat dels
casos atesos; la incidència també és eleva
da a Ciutat Vella.
- Existència de situacions d’exclusió resi
dencial severa: persones sense llar, resi
dents en assentaments, residents en habi
tatges sense títol habilitant i persones que
viuen en habitacions rellogades, infrahabi
tatges o habitatges sobreocupats.
- El mercat immobiliari i els seus efectes.
Entre el 2008 i el 2013, el lloguer és el
primer mecanisme d’accés a l’habitatge.
Aquesta tendència s’ha començat a modi
ficar a partir de l’any 2014, la qual cosa ha
tingut una incidència especial en el preu
del lloguer, que està patint un augment
molt significatiu. Aquesta alça en el preu
del lloguer provoca la substitució de llo
gaters amb rendes mitjanes o baixes per
llogaters amb rendes altes i per persones
foranes.

Pla de Barris · El Raval Sud i Gòtic Sud |
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- Pressió turística a l’habitatge de primera
residència, especialment a Ciutat Vella.
- Existència d’un parc d’habitatges amb
deficiències de conservació, accessibilitat
i eficiència energètica. Llegida en clau de
mercat immobiliari, aquesta situació pro
voca la devaluació del valor de l’immoble
i, per consegüent, el reclam per part de
privats que persegueixen la compravenda
d’immobles com a operacions lucratives,
augmentant així la desprotecció dels llo
gaters.
Tots aquests factors apunten a un aug
ment de les desigualtats socials en matèria
d’habitatge en els territoris amb RFD més
baixes, a les quals cal posar fre.

_Àmbits de vulnerabilitat residencial. Vulnerabilitat conjunta / Font:
Urbaning, a partir del projecte “Estudi i detecció a la ciutat de Barcelo
na d’àmbits de vulnerabilitat residencial” (UPC, febrer de 2017)
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Legenda

Pel que fa a la qualitat del parc d’habitat
ges, d’acord amb els resultats del projecte
“Estudi i detecció d’àmbits de vulnerabi
litat residencial a Barcelona”, promogut
des del Pla de Barris i dut a terme per
l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC), les prin
cipals problemàtiques detectades en els
territoris objecte del Pla de Barris són les
següents:
- Baixa superfície mitjana de l’habitatge i
baixa ràtio de superfície de l’habitatge per
habitant.
- Proporció elevada d’habitatges de quatre
o més plantes sense instal·lacions d’ascen
sors.

un nombre elevat d’expedients de conser
vació per falta de manteniment en relació
amb el parc total d’habitatges.
- A Ciutat Vella, la Marina, Sant Genís dels
Agudells i Torre Baró hi ha una proporció
elevada d’habitatges principals en edificis
en estat ruïnós, dolent o deficient.
- En relació amb el règim de tinença de
l’habitatge principal, s’observa que a Ciu
tat Vella hi predomina l’habitatge de llo
guer, el qual també té un pes molt signifi
catiu a Sant Genís dels Agudells . Aquests
barris, juntament amb Ciutat Meridiana
i Torre Baró, són els que tenen un major
percentatge d’ajuts per al pagament del
lloguer.

Parcel·les amb edificis de 4 o més plantes sense ascensor �
12,1 % - 21,4 % �
21,4 % - 34,2 % �
34,2 % - 43,6 % �
43,6 % - 54,5 % �
54,5 % - 63,9 % �
63,9 % - 76,8 % �
76,8 % - 100,0 %
Legenda
Àmbits Pla de Barris

Parcel·les amb edificis de 4 o més plantes sense ascens
12,1 % - 21,4 %
21,4 % - 34,2 %
34,2 % - 43,6 %
43,6 % - 54,5 %
54,5 % - 63,9 %
63,9 % - 76,8 %
76,8 % - 100,0 %
Àmbits Pla de Barris

- Proporció elevada de parcel·les amb edi
ficis de més de 40 anys sense expedients
de rehabilitació. Aquesta situació es mani
festa amb més força a Ciutat Vella, la Tei
xonera i Ciutat Meridiana, on es concentra
_Parcel·les amb edificis de 4 o més plantes sense
instal·lacions d’ascensors (2016) per barris /
Font: Urbaning, a partir del projecte “Estudi i de
tecció a la ciutat de Barcelona d’àmbits de vulne
rabilitat residencial” (UPC, febrer de 2017)

Molt baixa (menys de 63)
Baixa (de 63 a 79)
Mitjana-baixa (de 79 a 100)
Mitjana-alta (de 100 a 126)

Plaade
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Alta (de 126
159)
Molt alta (més de 159)
Expedients de desnonaments
0,2 % - 1,5 %
1,5 % -2,2 %
2,2 % - 3,0 %
3,0 % - 4,5 %
4,5 % - 9,1 %
9,1 % - 19,7 %
19,7 % - 42,9 %
Àmbits Pla de Barris

A més, cal dir que els indicadors de l’estat
del parc d’habitatges també estan direc
tament relacionats amb altres indicadors
socioeconòmics. Així, s’observa una cor
relació positiva elevada entre l’estat ruï
nós, dolent o deficient dels habitatges, la
població que està a l’atur i els expedients
de desnonament, o entre la manca d’instal
lacions d’ascensor als edificis i els nivells
baixos de RFD, la població estrangera i
l’embaràs entre adolescents. Totes aques
tes evidències posen novament de mani
fest la concentració de les desigualtats
socials en els territoris més desafavorits.
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Legenda
IRFD (BCN=100)
Molt baixa (menys de 63)
Baixa (de 63 a 79)
Mitjana-baixa (de 79 a 100)
Mitjana-alta (de 100 a 126)
Alta (de 126 a 159)
Molt alta (més de 159)
Expedients de desnonaments
0,2 % - 1,5 %
1,5 % -2,2 %
2,2 % - 3,0 %
3,0 % - 4,5 %
4,5 % - 9,1 %
9,1 % - 19,7 %
19,7 % - 42,9 %
Àmbits Pla de Barris

_Relació entre l’IRFD (2015) i els expedients de desnonament (2014-2016) per barris / Font:
Urbaning, a partir de dades de l’Ajuntament de Barcelona i del projecte “Estudi i detecció
a la ciutat de Barcelona d’àmbits de vulnerabilitat residencial” (UPC, febrer de 2017)

Bloc 1 | Indicadors de vulnerabilitat

38

3 | Indicadors de vulnerabilitat
3.6 | Taxa de població estrangera

Tal com s’ha apuntat, la taxa de població
estrangera (en situació administrativa re
gular) presenta una correlació estadísti
cament significativa amb altres variables,
com per exemple els expedients de des
nonament, l’antiguitat dels edificis o els
edificis en estat ruïnós, dolent o deficient.
A més, cal no oblidar que un dels factors
de risc estudiats per als centres educatius
de la ciutat és la concentració d’alumnes
estrangers. Es posa de manifest, doncs, la
vulnerabilitat d’aquest col·lectiu i l’interès
pels efectes de les actuacions que prete
nen desenvolupar-se als barris objecte
d’intervenció.

Legenda
Població estrangera
Menys del 8,7 %
8,7 % - 13,8 %
13,8 % - 17,8 %
17,8 % - 20,9 %
20,9 % - 31,9 %
31,9 % - 48,5 %
Àmbits Pla de Barris

_Distribució per barris de la població amb nacionalitat estrangera (2016) /
Font: Urbaning, a partir de dades del Departament d’Estadística de l’Ajunta
ment de Barcelona

Le

Població e
Meny
8,7 %
13,8
17,8
20,9
31,9
Àmbi

Molt baixa (menys de 63)
Baixa (de 63 a 79)
Mitjana-baixa (de 79 a 100)
Mitjana-alta (de 100 a 126)
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Alta (de 126 a 159)

Legenda

Molt alta (més de 159)

IRFD (BCN=100)
Molt baixa (menys de 63)
Baixa (de 63 a 79)
Mitjana-baixa (de 79 a 100)
Mitjana-alta (de 100 a 126)
Alta (de 126 a 159)
Molt alta (més de 159)

Pel que fa a la distribució de la població
estrangera per barris, el Raval i el barri
Gòtic són els que tenen les taxes de po
blació estrangera més elevades (48,52 % i
43,26 %, respectivament), seguits dels altres dos barris del districte de Ciutat Vella
(Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i la
Barceloneta), amb taxes superiors al 30 %.
A més distància, també destaquen el Poble
Sec, Trinitat Vella i Ciutat Meridiana, amb
taxes superiors al 27 %.
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Població estrangera
Menys de 8,7 %
8,7 % - 13,8 %
13,8 % - 17,8 %
17,8 % - 20,9 %
20,9 % - 31,9 %
31,9 % - 48,5 %
Àmbits Pla de Barris

Població estrangera
Menys de 8,7 %
8,7 % - 13,8 %
13,8 % - 17,8 %
17,8 % - 20,9 %
20,9 % - 31,9 %
31,9 % - 48,5 %
Àmbits Pla de Barris

_Relació entre la població amb nacionalitat es
trangera (2016) i l’IRFD (2015) per barris / Font:
Urbaning, a partir de dades del Departament
d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona
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4 | Objectius generals

Tenint en compte les desigualtats que
s’observen en els principals indicadors
de vulnerabilitat, es plantegen una sèrie
d’objectius fonamentals que proporcionen
molta informació sobre l’objecte de què
s’ocupa el Pla de Barris i com funciona:
- Enfortir la xarxa educativa als barris.
- Recuperar i impulsar l’activitat econòmi
ca als barris.
- Establir accions d’atenció i millora de les
condicions de vida de la població.
- Fer front als dèficits urbanístics i la baixa
qualitat de l’habitatge per millorar la qua
litat de vida de la gent que hi viu. Afron
tar la manca d’equipaments i els dèficits
de mobilitat, accessibilitat i connexió dels

barris entre si i amb la resta de la ciutat.
- Apoderar els veïns i les veïnes impulsant
les pràctiques d’innovació social i la copro
ducció de polítiques.
De forma resumida, el Pla de Barris pre
tén desplaçar la centralitat en la visió de la
ciutat, per convertir territoris tradicional
ment oblidats en nous pols d’atracció pels
seus models innovadors en la formulació
i la gestió d’iniciatives transformadores.
Així mateix, conscients de les seves limita
cions, en la formulació del Pla s’han consi
derat dues qüestions importants per al seu
desenvolupament i evolució posterior:
- D’una banda, la necessitat impres
cindible de bastir actuacions de forma
col·laborativa amb altres actors, siguin

públics, privats o comunitaris. Aquesta
necessitat es concreta en la forma de tre
ballar, amb espais de trobada i codecisió
conjunts, però també en la cerca de l’en
caix amb altres polítiques i projectes, per
assolir una major efectivitat en la conse
cució de resultats a través de la generació
de sinergies.
- D’una altra banda, allò que ha de succeir
quan finalitzi el programa, és a dir, com ga
rantir la continuïtat de les iniciatives enge
gades un cop acabat aquest temps excep
cional d’intervenció reforçada, mitjançant
la introducció d’una perspectiva estratègi
ca sostenible i integral. L’horitzó a mig ter
mini ha de ser aconseguir barris més forts
i més capaços d’afrontar les dificultats de
la població a través d’eines col·lectives.
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Per tant, el Pla de Barris no té un únic fi,
sinó que té objectius múltiples que aspiren
a transformar qüestions clau en lògica de
ciutat. Per a cadascun dels àmbits abor
dats (drets socials, educació, activitat eco
nòmica i ecologia urbana) es concreten en
una sèrie d’objectius específics. Aquests
objectius més operatius són els següents:
- Crear projectes educatius, integrals i
transformadors, i donar suport a les esco
les en les tasques socioeducatives comple
mentàries.
- Facilitar les transicions vitals entre l’eta
pa formativa i la laboral, garantint la quali
tat en l’oferta educativa.
- Garantir la igualtat d’oportunitats d’in
fants i joves en l’educació en el lleure i l’ac
cés a la cultura.
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- Impulsar la cultura com a eina de trans
formació social, vinculant-la als equipa
ments de proximitat, als centres educatius
i a l’accés i la participació igualitària de
tots els col·lectius.
- Afrontar les principals desigualtats soci
als que causen problemes de salut, refor
çant la perspectiva integral, preventiva i
comunitària.
- Promoure el desenvolupament local i de
l’economia de proximitat, lligada a les ne
cessitats de les persones, i fomentar-ne les
oportunitats laborals.
- Fer front als dèficits urbanístics, a la
baixa qualitat de l’habitatge i a la manca
d’equipaments.

_Fotografia aèria de Barcelona / Font: Ajuntament de Barcelona
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5 | Metodologia d’elaboració del Pla de Barris del Raval
Sud i Gòtic Sud
El procés d’elaboració
Una primera constatació que cal posar de
manifest és la voluntat transformadora de
la política del Pla de Barris, que té com
a objectiu revertir les situacions de desi
gualtat en els barris. Les línies de treball
expressades en aquest Pla tenen la clara
vocació d’esdevenir una suma d’elements
clau en la lluita per una major igualtat en
tre les persones que viuen a la ciutat, per
què aconsegueixin millorar efectivament
la seva qualitat de vida.
Per aquest motiu, el procés d’elaboració
del Pla de Barris ha estat influenciat per
aquesta necessitat d’alterar la situació ac
tual dels territoris objecte del Pla. El canvi previst fins i tot ha afectat els principis
inspiradors d’aquesta política de xoc. La
filosofia del Pla recull l’experiència de les
polítiques públiques en l’àmbit municipal,
que compten amb un bagatge extens i in
tens en referència a les intervencions en
territoris on hi ha desigualtats. En aquest
sentit, s’ha tingut en compte la feina feta
fins ara per les administracions, però tam
bé s’ha volgut anar més enllà en aspectes
que, si bé s’intuïen en alguna iniciativa con
creta, no havien estat generalitzats. El salt
que pretén aportar el Pla de Barris consis
teix a dotar la planificació de les polítiques

d’una visió més estratègica, que vagi més
enllà de les mesures puntuals destinades
a afrontar situacions concretes i que trac
ti d’abordar problemes complexos des de
respostes integrals, que incorporin una
major capacitat de transformació.

es fa imprescindible la implicació del teixit associatiu,
el reforç del seu paper com a vertebrador de l’acció collectiva dels barris, l’apoderament de moltes capes de la
població que no han figurat prèviament en l’esfera pública
i el desenvolupament d’eines col·lectives de construcció de
comunitat.

Hi ha, doncs, una aposta decidida per una
triple aproximació metodològica a l’hora
de formular el Pla de Barris: en primer
lloc, el treball en xarxa entre diferents
agents, com a via per multiplicar els efec
tes positius de les polítiques i per generar
una visió compartida al territori; en segon
lloc, l’aposta decidida per la innovació,
amb l’objectiu d’aconseguir, mitjançant
propostes diferents i atrevides, posar de
manifest i contrarestar els problemes més
complicats de resoldre als territoris objec
te del Pla; per últim, com a particularitat
d’aquest pla de xoc, la definició d’un model
d’intervenció que compti des de l’inici amb
la participació de la població dels barris i
que la converteixi en protagonista en totes
les fases del Pla.

El procés d’elaboració del Pla de Barris s’ha efectuat
amb la col·laboració de diferents agents. Això aporta un
valor afegit a la recollida d’informació i a l’anàlisi, ja que
s’ha fet de manera transversal, incloent les diferents vi
sions i perspectives a través d’una diagnosi compartida.
D’aquesta manera s’ha recollit la informació aportada pels
agents següents:

Aquesta coproducció de polítiques públi
ques entre àrees i territoris de l’adminis
tració i els veïns i veïnes ha de convertir-se
en una ensenya del Pla de Barris. Per això,

- Agents de barri. Persones que formen part de l’entorn
immediat dels barris: entitats, tècnics, taules i espais co
munitaris i veïns i veïnes que treballen i viuen en el terri
tori.
- Agents de districte. Tècnics de l’Ajuntament o personal
que treballa a l’Administració en equipaments del distric
te, que tenen un coneixement detallat del que passa als
barris i una perspectiva de districte.
- Agents municipals i supramunicipals. Tenen una pers
pectiva de ciutat, d’eix o d’àmbit metropolità que permet
ubicar els barris en relació amb la ciutat i amb la resta
de barris o territoris. S’hi inclouen les àrees, instituts i
departaments sectorials de l’Ajuntament.

Àmbit
supramunicipal
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Àmbit municipal

Port de
Barcelona

Àmbit
de districte

Gerència
Municipal
Gerència de
Presidència
i Economia

Consorcis, fundacions
i altres estaments

Consorci
d’Educació de
Barcelona

Servei
d’Arqueologia
de Barcelona
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Agència de
Salut Pública de
Barcelona

Àmbit
de barri

Oficina de
l’habitatge

Gerència de
Recursos
Gerència del
Districte de
Ciutat Vella

Gerència
d’Empresa,
Cultura
i Innovació

Pla de Barris

Entitats,
veïns i veïnes

Direcció de
Serveis a
les Persones
i al Territori

Gerència de
Drets Socials

Ajuntament de
Barcelona

Equipaments
de proximitat

Entitats, veïns i
veïnes

Tècnic
de Barri

Gerència
d’Ecologia
Urbana

Direcció de
Serveis de
Llicències i
Espai Públic

Gerència
de Seguretat
i Prevenció

Tècnics de Territori
(Salut i treball als barris)

Direcció Local
de Proximitat
de Barcelona
Activa

Gerència
d’Habitatge
Gerència
d’Empresa
i Turisme

Gerència de
Política Econòmica
i Desenvolupament
Local

Grup impulsor
de Pla de Barris
del Raval Sud i
Gòtic Sud

Taula de
Seguiment Tècnic
de Districte
Direcció
Territorial
de Serveis
Socials

Gerència de Drets
de la Ciutadania,
Participació
i Transparència

Comitè de
pilotatge
Consell
assessor

Òrgans de
seguiment
_Diagrama d’agents interventors /
Font: Urbaning
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El conjunt d’aportacions i visions des de
les diferents escales ha permès elabo
rar el Pla de Barris. El contingut i l’abast
d’aquest document s’estructura en anàli
si, diagnosi, objectius, projectes motor,
i propostes i accions.
En l’anàlisi es realitza una valoració
quantitativa de la situació, resultat d’un
treball de recerca i d’interlocució amb els
diferents agents implicats. En la diagnosi
s’exposen les conclusions que s’extreuen
de l’anàlisi, des d’un punt de vista més
qualitatiu. Els objectius defineixen quins
elements es volen abordar en el territori i
fins on es vol arribar. Els projectes motor
són els projectes que, per la seva dimensió
i transversalitat, abasten diferents àmbits
i defineixen la singularitat de cada pla. Fi
nalment, cada pla inclou les propostes,
que són les eines per assolir els objectius.

Aquestes propostes són les que caldrà
desplegar de forma comunitària al llarg
dels propers anys, executant les accions
concretes que ja apareixen en el docu
ment o definint-ne de noves a mesura que
se’n faci el desplegament. En aquest sentit,
cal entendre que el desplegament de les
accions proposades en cada territori farà
que es puguin redefinir en el procés d’im
plementació del propi pla, el qual, conse
güentment, no s’ha d’interpretar com un
document tancat, sinó com un full de ruta
per seguir.
En paral·lel a aquesta estructura, s’han
definit quatre àmbits temàtics que em
marquen el contingut del Pla de Barris,
des de la part d’anàlisi fins a les propostes
i accions, i que són compartits per tots els
territoris. Els àmbits són el social, l’edu
catiu, l’econòmic i l’urbà. L’àmbit social el

formen totes les accions que intervenen de
manera directa sobre les persones, com
ara accions de millora de la convivència,
de la salut o de l’acció cultural, entre d’al
tres. L’àmbit educatiu va des de l’educació
formal fins a l’educació fora de l’horari lec
tiu i el lleure. L’àmbit econòmic agrupa el
conjunt d’accions de millora de l’economia,
des d’accions d’ocupació fins a la millora i
l’activació del comerç. Finalment, l’àmbit
urbà incorpora les accions urbanes, de re
habilitació i millora de l’espai públic i de
l’habitatge. Respecte de l’àmbit educatiu
cal precisar que, tot i que l’educació és un
dret social reconegut, el paper rellevant
que pren a l’hora de corregir desigualtats
socials motiva el fet que es consideri com
un àmbit independent amb les seves prò
pies accions.
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Bloc 2

Bloc 1
Contextualització
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Àmbits temàtics
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Projectes
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Propostes i
accions

Gestió i
governança
Participació i
coproducció

Drets socials

Indicadors
d’avaluació

Educació

Comunicació
del Pla de Barris

Activitat econòmica
Ecologia urbana
Apoderament veïnal
Perspectiva de gènere
Salut pública
Interculturalitat-equitat

_Diagrama de la metodologia d’elaboració del Pla de Barris / Font: Urbaning
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Participació del veïnat
La participació del veïnat és present en
tota l’execució del projecte, però en aquest
document volem destacar el seu paper
durant el període d’elaboració del Pla de
Barris.
La redacció del Pla es va començar a tre
ballar a partir de l’elaboració d’una diag
nosi compartida. Aquesta diagnosi es va
crear amb les aportacions i els estudis
tècnics dels districtes i de les àrees mu
nicipals, així com amb les propostes re
alitzades pels veïns i veïnes recollides en
el Pla d’Actuació Municipal (PAM), en els
Plans d’Actuació del Districte (PAD) i en
les trobades amb entitats del barri. Amb
aquesta diagnosi es va construir un pri
mer esborrany del Pla de Barris amb les
línies estratègiques que hauria d’abordar.
Aquest document es va presentar a les en
titats i al veïnat.

A partir d’aquí es va iniciar un procés per
generar propostes i actuacions. Interna
ment, es va seguir treballant amb les àrees
perquè proposessin accions, basant-se en
el seu coneixement. Pel que fa als barris,
en funció de les seves característiques, es
va buscar la manera d’obrir el document
als veïns i veïnes i a les entitats del barri,
a través de punts informatius, de jornades
participatives obertes o de sessions de tre
ball amb col·lectius específics. Després de
fer-ne el buidatge, es van valorar les apor
tacions i es van incloure en el Pla les que es
van considerar viables i eren competència
del Pla de Barris. Al final d’aquest docu
ment, en el bloc 4, s’exposa com s’ha realit
zat el procés de definició del Pla de Barris i
com se’n planteja el desenvolupament.

_Sessió de participació a la Trinitat Nova /
Font: Ajuntament de Barcelona
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Dades i indicadors emprats
Per a l’elaboració de la diagnosi del Pla de
Barris s’ha seleccionat una sèrie d’indica
dors clau de cadascuna de les temàtiques
que s’hi aborden. Per exemple: factors de
risc en educació; percentatge de superfície
destinada a equipaments; RFD de 2015; ín
dex de vulnerabilitat social, etc. D’aques
ta manera, el criteri seguit per a l’anàlisi
quantitativa ha permès uniformitzar i fer
comparables les dades dels diferents ter
ritoris. En línies generals, s’han emprat les
dades de 2015 (les més actuals disponibles
en el moment de redactar els documents
de diagnosi), excepte per a les dades de
població estrangera, per a les quals s’han
analitzat les dades disponibles de gener de
2016. En tot moment s’esmenta la font i la
data de referència de les dades comentades o representades.

_Fotografia aèria de Barcelona / Font: Ajuntament de Barcelona
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