» Dossier de Premsa
19 de maig de 2016

El Pla de Barris de Barcelona arrenca per
tres barris de l’Eix Besòs
» Els primers barris on s’actuarà són la Trinitat Nova (Nou Barris), el Bon Pastor
i Baró de Viver a (Sant Andreu), i Besós Maresme (Sant Martí)
» El govern es proposa incidir en la millora d’un mínim de 15 barris en aquest
mandat amb l’objectiu que repercuteixi en el nivell de renda, en els indicadors
educatius i sanitaris, en el parc d’habitatges i en l’enfortiment del teixit
associatiu de cadascuna de les àrees
» Oriol Nel·lo presidirà el Consell d’Assessors del pla, que comptarà amb 10
experts de diferents àmbits
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»

Arrenca el Pla de Barris

L’Ajuntament de Barcelona arrencarà el Pla de Barris per tres àmbits situats a l’Eix Besòs:
Trinitat Nova (Nou Barris), Bon Pastor i Baró de Viver a (Sant Andreu), i Besós Maresme
(Sant Martí). Així ho ha explicat aquest matí l’alcaldessa, Ada Colau, en un acte a l’Ajuntament
de Barcelona en què han estat convidats els i les representants de les principals entitats
veïnals i socials dels tres barris i tots els grups municipals del consistori i on l’alcaldessa ha
presentat les primeres línies de treball.
Tot el pla es presentarà, com a mesura de govern en el plenari del mes de maig. Amb aquest
projecte, que implica a totes les àrees del consistori, es busca abordar els problemes derivats
de la concentració dels nivells de renda més baixos, els dèficits urbanístics més acusats o la
menor qualitat de l’habitatge de la ciutat de Barcelona.
Durant l’acte d’aquest matí, l’alcaldessa ha explicat que amb el Pla de Barris, l’ajuntament ha
volgut implicar tothom, generant una nova manera de treballar les polítiques públiques, “des de
la coproducció”, implicant tècnics, veïns i veïnes, experts i assessors. Per això, ha desitjat que
tothom “es faci seu el projecte perquè sigui un èxit, perquè aquest pla no ha de ser de cap
partit, ni de cap govern, ni d’un sol mandat”, ha afegit. Ha recordat que “volem posar en valor
els barris, i per això treballarem en clau d’empoderament i no en clau assistencial. No només
farem inversions sinó que acompanyarem els barris en la seva pròpia reactivació”.
A l’acte, els regidors de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris –Josep Maria Muntaner, Laia Ortiz
i Janet Sanz respectivament—han ressaltat cadascun dels projectes estratègics de cadascun
dels plans de barri presentats, que s’iniciaran aquest any abans de l’estiu. Aquesta mateixa
tarda, els tres regidors celebraran sessions informatives a cadascun dels seus districtes, on
s’iniciarà el procés participatiu per a la concreció dels projectes que s’impulsaran.
A la tardor, s’iniciaran tres plans més, que tindran incidència en el territori de 10 barris.
L’objectiu és assolir més de 15 barris al llarg del mandat. L’abast i necessitats pressupostàries
marcaran l’execució del Pla.
L’Ajuntament de Barcelona destinarà 150M€ al seu desenvolupament, contemplat ja en el Pla
d’Inversions Municipal (PIM). El pressupost serà gestionat per les àrees, els districtes, i per
Foment de Ciutat. Es destinarà a cada barri, aproximadament, 10 milions d’euros, que s’aniran
concretant després del procés participatiu amb les veïnes i veïns.
El pla es marca quatre objectius principals:
 Recuperar i impulsar l’activitat econòmica
 Fer front a dèficits urbanístics
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 Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població
 Apoderar els veïns
 Innovar i modificar formes de treball de l’administració pública.
Per a desenvolupar-lo, s’ha dissenyat tot un procés per a la implicació dels veïns i veïnes, així
com del teixit associatiu local. La seva intervenció serà fonamental, sobretot durant el període
d’elaboració. Així, es definiran les accions de cada barri seguint la següent seqüència:
1. Diagnosi compartida, creada amb les aportacions i estudis tècnics dels Districtes i de
les àrees municipals, així com de les propostes recollides en el procés del PAM/PAD i
de trobades amb entitats del barri.
2. Presentació oberta a veïns, veïnes i entitats del barri de les primeres líneis de treball.
També es crearan punts informatius itinerants on poder explicar que és un pla de
barris, com s’implantarà al territori i com es pot participar. Aquests punts informatius
estaran definits en funció del barri en el que s’actuï.
3. A continuació es convocarà una sessió de participació en la que es treballarà i definirà
el document del pla de barris.
4. Finalment es definirà un espai, com podria ser el Consell de barri per presentar el
document definitiu.
Un cop finalitzada aquesta part de redacció, cada barri haurà de disposar d’una proposta
específica de participació per a la futura implementació dels plans de barris.
»

Quatre eixos prioritaris

El Pla de Barris estableix quatre àrees d’actuació prioritària. Aquestes àrees, que contenen els
barris més desafavorits de la ciutat en termes de renda familiar disponible mitjana, són les
següents:
 Eix Besòs
 Muntanya/turons
 Ciutat Vella
 Marina
Els criteris de selecció principals de cada barri seran el nivell de renda mitjana del barri
respecte al conjunt de la ciutat; els indicadors socioeconòmics, educatius i sociosanitaris;
presència de col·lectius amb necessitats especials; dèficits urbanístics; estat del parc
d’habitatges; existència d’actuacions complementàries; articulació del teixit associatiu i
propostes veïnals.
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Per a cada un d’aquests eixos, l’Ajuntament establirà un quadre d’actuacions de caràcter
econòmic, infraestructural, urbanístic i social que constituirà el marc de referència en el que
s’inscriuran cada un dels programes de barris.
L’equip del Pla de Barris i un Consell Assessor
L’empresa municipal Foment de Ciutat, SA. gestionarà la definició i l’execució dels plans, i
coordinarà totes les accions dels nous Plans de Barris de la ciutat. Es farà des d’una lògica
transversal, amb equips multidisciplinars amb professionals de tots els àmbits i amb equips
específics en els territoris.
D’altra banda, es crea un Consell Assessor, format per experts de diversos camps que
aportaran coneixements i experiències imprescindibles per al positiu desenvolupament dels
projectes. Oriol Nel·lo presidirà el consell, i en formaran part:











Carme Borrell, [salut pública, sanitat] Agencia de Salut Pública de Barcelona
Andreu Domingo, Centre d'Estudis Demogràfics ( demografia, immigració)
Francesc Muñoz, Observatori de la Urbanització (urbanisme, disseny estratègies
urbanes)
Carles Llop Universitat Politècnica de Catalunya (urbanisme, metropolitana)
Carlos Losada, ESADE (empresa, formació)
Pere Serra, Incasòl (rehabilitació, habitatge)
Marina Subirats, Universitat Autònoma de Barcelona (educació, estructura social)
Mercè Tatjer, Universitat de Barcelona (patrimoni, associacionisme veïnal)
Carme Trilla, Fundació Habitat 3 (habitatge, entitats tercer sector)
Ismael Blanco, Institut de Govern i Polítiques Públiques. Secretari del Consell.
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»

Tres primers barris

PLA TRINITAT NOVA
Dades

»

Població. Juny 2014

»

7.462

»

1.613.393

Superfície (km2)

0,6

102,2

Densitat (hab/km2)

13.325

15.793

Població per edat (en %)
0-14
15-24
26-64
65 i més

14,8
9,8
55,4
20,0

12,5
8,7
57,3
21,4

Població per lloc de naixament (en %)
Barcelona
Resta Catalunya
Resta Espanya
Estranger

51,0
4,5
20,1
24,4

51,9
7,5
18,4
22,2

Població per nacionalitat
Espanyols
Estrangers

82,5
17,5

83,7
16,3

% Titulats superiors i CFGS (1)

6,1

28,4

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

31,4

25,6

Índex de sobreenvelliment

64,4

53,5

Nombre d’aturats registrats

861

99.056

Pes de l'atur registrat (% aturats /
població 16-64)

18,10

9,47

Renda familiar disponible per habitant
(2014)

34,7

100,0
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PROJECTES PROPOSATS
»

BARRI ÉS ESCOLA
Trinitat Nova, referència al districte d’un nou model integral d’educació 0-100 anys i
formació professionalitzadora vinculat al futur pol educatiu al voltant de l’escola St Jordi.
Potenciació de l’educació en el lleure, l’esport i les arts, com a eina transformadora i
socialitzadora.

»

LES FEIXES, ESPAI D’OPORTUNITAT
Recuperar el verd com a espai esportiu pels veïns i veïnes, definir un pol d’activació
econòmica i ocupació vinculada a la gestió i intervenció dels espais verds, la biodiversitat i
la urbanització tova, definir els usos de la Casa de l’Aigua amb visió de ciutat però vinculat
al territori i a l’economia social.
FOMENT DE L’OCUPACIÓ I DINAMITZACIÓ ECONOMICA
Millorar l’ocupació dels veïns i veïnes de Trinitat Nova tenint en compte la realitat social del
barri, definint estratègies per a promocionar l’ocupació del barri, fomentar l'auto ocupació i
l’economia col·laborativa, al mateix temps que es promociona les empreses i comerços
ubicats al barri, fomentant la implantació de nous negocis a la zona.

»

ESPAIS DE COHESIÓ I CONVIVÈNCIA
Abordar la transformació dels espais lliures pendents amb nous criteris de definició física
(accessibilitat, visió de gènere, adaptats a necessitats d’infants i gent gran), gestió i
programació amb les veïnes per millorar la cohesió i la seguretat al barri. Replantejament
dels sistema d’equipaments i espais comunitaris per garantir uns servei adequat a les
necessitats del barri.
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PLA EL BON PASTOR I BARÓ DE VIVER (SANT ANDREU)

INDICADORS SOCIOECONÒMICS

BARRI

BARCELONA

Població. Juny 2014

12.758

1.613.393

Superfície (km2)

1,9

102,2

Densitat (hab/km2)

6.779

15.793

Població per edat (en %)
0-14
15-24
26-64
65 i més

17,7
8,6
55,7
18,1

12,5
8,7
57,3
21,4

Població per lloc de naixement (en %)
Barcelona
Resta Catalunya
Resta Espanya

56,2
7,6
17,9
18,3

51,9
7,5
18,4
22,2

Població per nacionalitat
Espanyols
Estrangers

88,9
11,1

83,7
16,3

% Titulats superiors i CFGS (1)

11,5

28,4

Població de més de 65 anys que viu
sola (%) (2)

21,0

25,6

Índex de sobreenvelliment (3)

50,6

53,5

Nombre d’aturats registrats (4)

964

99.056

Pes de l'atur registrat (% aturats /
població 16-64)

12

9,47

Renda familiar disponible per habitant
(2014)

59,5

100,0
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DADES BARÓ DE VIVER

»

INDICADORS
SOCIOECONÒMICS

»

BARRI

»

BARCELONA

Població. Juny 2014

2.508

1.613.393

Superfície (km2)

0,2

102,2

Densitat (hab/km2)

10.904

15.793

Població per edat (en %)
0-14
15-24
26-64
65 i més

16,3
11,1
55,9
16,7

12,5
8,7
57,3
21,4

Població per lloc de naixement (en
%)
Barcelona
Resta Catalunya
Resta Espanya
Estranger

60,4
9,3
15,4
14,9

51,9
7,5
18,4
22,2

Població per nacionalitat
Espanyols
Estrangers

89,7
10,3

83,7
16,3

% Titulats superiors i CFGS (1)

5,7

28,4

Població de més de 65 anys que
viu sola (%) (2)

27,9

25,6

Índex de sobreenvelliment (3)

52,7

53,5

Nombre d’aturats registrats (4)

169

99.056

Pes de l'atur registrat (% aturats /
població 16-64)

10,40

9,47

Renda familiar
habitant (2014)

60,5

100,0
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PROJECTES PROPOSATS
»

BARRI ÉS ESCOLA
Es tracta d’impulsar un projecte integral d’educació 0-100 anys,
i formació
professionalitzadora vinculada a la presència de la indústria. Es tracta d’impulsar l’educació
en el lleure i les arts com a eina transformadora i socialitzadora i de millorar i ampliar el
suport a les escoles en la tasca socio-educativa.

»

FABRICA
Definir un pol d’activació econòmica i ocupació vinculada a la memòria, millora, gestió i
dinamització dels polígons industrials: implantació de noves activitats centrades en la
innovació i la formació i en donar cabuda a iniciatives d’economia social i cooperativa de
caire industrial, incidint en particular en activitats que fomentin l’economia circular i verda.

»

MOU-TE
Reforçar la mobilitat i la connectivitat amb els barris veïns, amb la ciutat i amb el Riu, tot
transformant i dignificant els espais lliures pendents amb nous criteris de definició física
(accessibilitat, visió de gènere, adaptats a necessitats d’infants i gent gran), afavorint
espais de trobada i de lleure que afavoreixin la convivència i la cohesió entre diferents
col·lectius.
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PLA BESÒS-MARESME
DADES
INDICADORS SOCIOECONÒMICS

BARRI

BARCELONA

Població. Juny 2014

23.191

1.613.393

Superfície (km2)

1,3

102,2

Densitat (hab/km2)

18.203

15.793

Població per edat (en %)
0-14
15-24
26-64
65 i més

14,0
10,2
57,4
18,4

12,5
8,7
57,3
21,4

Població per lloc de naixament (en %)
Barcelona
Resta Catalunya
Resta Espanya
Estranger

43,9
5,0
21,2
30,0

51,9
7,5
18,4
22,2

Població per nacionalitat
Espanyols
Estrangers

76,4
23,6

83,7
16,3

% Titulats superiors i CFGS (1)

9,1

28,4

Població de més de 65 anys que viu sola
(%) (2)

26,8

25,6

Índex de sobreenvelliment (3)

63,1

53,5

Nombre d’aturats registrats (4)

2.100

99.056

Pes de l'atur registrat (% aturats / població
16-64)

13,80

9,47

Renda familiar disponible per habitant (2014)

58,9

100,0
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PROJECTES PROPOSATS

»

BARRI ÉS ESCOLA
Les escoles de Besòs Maresme són espai de trobada entre alumnes de Barcelona i Sant
Adrià del Besòs. Es tracta d’impulsar un projecte integral d’educació 0-100 anys, i formació
professionalitzadora, aprofitant la transformació de centres com l’Institut Rambla Prim. Es
tracta d’impulsar l’educació en el lleure i les arts com a eina transformadora i socialitzadora i
de ampliar el suport a les escoles en la tasca socio-educativa.

»

FEINA AL BARRI
Promoure la formació d’adults vinculada a l’ocupació local, promoure la creació de projectes
d’economia social i cooperativa vinculats a la realitat social de barri vinculats a l’activació de
locals buits o naus buides, treballar amb el potencial d’ocupació que pot oferir el Fòrum i el
nou campus universitari.

HABITATGE I ESPAIS COMUNITARIS.
Impulsar una política integral de l’habitatge, abordant la problemàtica dels habitatges buits i
del manteniment integral dels edificis, treballant i acompanyant a les comunitats de veïns.
Abordar la millora dels espais públics amb nous criteris de definició física (accessibilitat,
visió de gènere, adaptats a necessitats d’infants i gent gran), promovent nous espais públic
de relació que millorin la convivència i la cohesió entre diferents col·lectius i que relliguin el
barri. Garantir un sistema d’equipaments comunitaris, adaptat a les necessitats dels veïns i
veïnes.
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