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Barcelona impulsa un nou Pla de Barris que incorpora 7
barris de la ciutat i arribarà a un total de 23 barris de
Barcelona amb un pressupost de 150 milions d’euros
» El nou Pla de Barris 2021-2024, amb un pressupost de 150 milions d’euros,
incorporarà 7 barris de la ciutat i arribarà a un total de 23 amb dos nivells
d’intensitat. Els nous barris són Verdum, Can Peguera, Turó de la Peira i La
Prosperitat (Nou Barris), El Carmel i Can Baró (Horta-Guinardó), Poblesec (SantsMontjuïc)

» El Pla de Barris impulsarà programes per generar noves oportunitats en els
àmbits més determinants de generació de desigualtats, com són l’educació, la
salut, l’habitatge, l’ocupació, la qualitat de l’espai públic i, en aquest nou pla, una
mirada més intensa a la vulnerabilitat vinculada a la sostenibilitat ambiental i
l’emergència climàtica

» El Pla de Barris 2017-2020, en fase de tancament, ha desplegat més de 600
accions, de les quals el 68% incideixen en l’educació i els drets socials. S’han
executat 73 obres de les quals 11 són millores de centres educatius, 49 impacten
directament en millores de l’espai públic i 13 són millores o construccions de
nous equipaments comunitaris
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Pla de Barris 2017-2020: política pública integral i intensiva per reduir
les desigualtats a la ciutat
A les acaballes del 2020, el programa de Pla de Barris 2017-2020 es troba ja en fase de
tancament després de 4 anys de desplegament d’una política pública integral i intensiva a
16 barris de Barcelona, a través de 10 Plans de Barri i amb un pressupost extraordinari de
150M€, amb un clar objectiu: reduir les desigualtats a Barcelona.
El Pla de Barris ha tingut una clara vocació de transformar la realitat dels barris des del territori,
amb la implicació d’un conjunt de tècnics municipals, encapçalats en cada pla de de barris per
un Cap de Projecte, que han teixit la complicitat necessària al territori per desplegar de la mà
dels veïns i veïnes i amb la complicitat dels Districtes i les àrees, més de 600 accions, que
aborden àmbits com l’educació, els drets socials, l’habitatge, la promoció econòmica i la millora
d’equipaments i espai públic.
Al llarg d’aquests darrers 4 anys, el Pla de Barris ha obtingut les següents fites:




S’han desplegat més de 600 accions, de les quals el 68% incideixen en l’educació i els
drets socials.
S’han executat 73 obres de les quals 11 són millores de centres educatius, 49 impacten
directament en millores de l’espai públic i 13 són millores o construccions de nous
equipaments comunitaris.
S’han executat 150M€, desglossats en els següents àmbits: 32,5M€ en l’àmbit educatiu,
20,4M€ en l’àmbit de drets socials, 16,7M€ en l’àmbit de l’habitatge, 14,1M€ en l’àmbit
d’ocupació i impuls econòmic i 66,1M€ en la millora de l’espai públic.
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Un Pla de Barris adaptat per atendre les necessitats sorgides per la
crisi social i sanitària
El Pla de Barris actualment en marxa s’ha adaptat, com la resta de serveis municipals, per
ajudar a contrarestar els efectes socioeconòmics de la crisi de la covid-19 a les zones més
afectades de la ciutat. Durant la darrera primavera i estiu, el Pla de Barris va reorientar els
recursos i va aplicar mesures per facilitar l’accés a ajudes, alleugerir la càrrega de famílies i
entitats i fer possible un estiu amb lleure i cultura per als més joves.
El Pla de Barris ha adaptat els diferents programes als territoris on es desplega per fer front de
manera integral a la crisi generada per la covid-19. Les accions que s’estan posant en marxa
tenen com a objectiu abordar els problemes socioeconòmics, educatius, de lleure i de
capacitació digital del veïnat.
El Pla de Barris ha creat aquests darrers mesos 7 oficines d’acompanyament per facilitar
l’accés a famílies a les ajudes que les diverses administracions han posat en marxa; també va
reforçar durant l’estiu l’oferta cultural i de lleure per infants, adolescents i joves amb activitats
esportives i culturals a l’espai públic per millorar el benestar emocional després del confinament
i amb activitats per estimular l’aprenentatge i divertir-se; ha treballat activament per reduït la
bretxa digital amb projectes de formació i acompanyament per als col·lectius que no tenen
coneixements sobre recursos TIC perquè puguin gestionar telemàticament els tràmits
administratius de manera autònoma; i ha impulsat l’alimentació saludable a través del lliurament
setmanal d’una cistella de productes frescos, ecològics i de proximitat i de grups de treball en
què es posen en comú aspectes vinculats a l’alimentació i els hàbits saludables als barris de la
Zona Nord, les Roquetes i la Trinitat Nova.
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El nou Pla de Barris 2021-2024: 15 Plans de Barri i 23 Barris, amb 2
intensitats d’intervenció

Després de quasi quatre anys de desenvolupament del Pla de Barris 2017-2020, i tot i poder
constatar una primera tendència de reducció de les desigualtats a la ciutat de Barcelona, la
major part dels barris que han format part del programa continuen tenint importants indicadors
de desigualtat que fa inqüestionable la necessitat de continuar-hi intervenint i donar un major
recorregut a les polítiques públiques de lluita contra les desigualtats ja iniciades. Es tracta de
tendències a llarg termini que necessiten de més temps perquè arrelin en els barris i es
reverteixin de forma clara.
Si, a més, sumem l’impacte que l’actual crisi sanitària està tenint i tindrà els propers anys a tota
la ciutat, però especialment en aquests barris més vulnerables, es fa evident la necessitat d’un
programa com el Pla de Barris que, d’una forma intensiva i integral, intenti revertir les
desigualtats estructurals d’aquests barris.
És per això que, en la nova edició s’ha considerat necessari incloure nous barris que, pels
seus indicadors i la seva tendència, també requereixen d’una intervenció extraordinària. En
aquesta línia, després d’un estudi acurat d’indicadors, es determina incorporar 7 barris nous i
ampliar l’àmbit d’actuació d’un dels barris actuals:
 Verdum, Can Peguera, Turó de la Peira i La Prosperitat (Nou Barris)
 El Carmel i Can Baró (Horta-Guinardó)
 Poble Sec (Sants-Montjuïc)
 Ampliació a tot el Raval (Ciutat Vella). A la primera edició només hi havia Raval-Sud.
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En una lògica de sostenibilitat, el nou Pla de Barris, amb un pressupost de 150 milions d’euros,
es planteja un abordatge des de 2 nivells d’intensitat diferents, segons grau de vulnerabilitat,
per un total de 15 Plans de Barri i 23 barris, que arribaran a una població total de 377.000
persones:


10 Plans de Barri amb un desplegament integral i intensiu. Es plantegen plans de
barri totalment nous, amb pressupost extraordinari, lideratge d’un cap de projecte i
intensitat d’intervenció alta. S’amplia així l’actuació a 7 barris nous i es manté la
intervenció intensiva a 8 dels 16 barris de l’edició anterior.
A Nou Barris:
 PdB de Zona Nord
 PdB de la Trinitat Nova
 PdB de les Roquetes i Verdum
 PdB del Turó de la Peira i Can Peguera
 PdB de la Prosperitat
A Sant Andreu:
 PdB de la Trinitat Vella
A Sant Martí:
 PdB del Besòs i el Maresme
A Ciutat Vella:
 PdB del Raval
A Horta Guinardó:
 PdB del Carmel i Can Baró
A Sants Montjuïc
 PdB del Poble Sec



5 PdB amb un desplegament de polítiques estructurals i de manteniment. Es
mantenen programes educatius, de rehabilitació i ocupació que requereixen d’una
aplicació més llarga en el temps per poder revertir certes tendències, però es fa sense
un lideratge de cap de projecte i sense una dotació específica per obres. 8 barris de
l’anterior edició, entren en una fase de manteniment:
A Sant Andreu:
 PdB del Bon Pastor i Baró de Viver
A Sant Martí:
 PdB de la Verneda
A Ciutat Vella:
 PdB del Gòtic Sud
A Horta Guinardó:
 PdB de St Genís i la Teixonera
A Sants Montjuïc
 PdB de la Marina (de Prat i de Port Vermell)
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Nous àmbits d’intervenció

El Pla de Barris impulsarà diversos programes que pretenen generar noves oportunitats en
els àmbits més determinants de generació de desigualtats, com són l’educació, la salut,
l’habitatge, l’ocupació, la qualitat de l’espai públic i, en aquest nou pla, una mirada més
intensa a la vulnerabilitat vinculada a la sostenibilitat ambiental i l’emergència climàtica.
El Pla de Barris 2021-2024, igual que en la edició anterior, planteja doncs, una intervenció
integral, aquesta vegada estructurat a través de 6 àmbits:
1. Educació i Salut pública
Generar oportunitats educatives i promoure i garantir la salut dels veïns i veïnes
continuarà sent un dels pilars d’aquest nou Pla de Barris, més encara en un context de
crisi social i econòmica derivada de la crisi sanitària.
Posar els esforços en millorar la tasca educativa dels centres, millorant i ampliant
centres on poder desplegar projectes educatius singulars, incorporar les arts i la cultura
dins l’horari lectiu o incorporar nous perfils professionals dins els centres, seran algunes
de les accions que seguiran desplegant-se en aquest Pla.
En aquesta edició es tindrà una especial atenció en la reducció de l’escletxa digital en
els entorns familiars i educatius, es promourà una ampliació de l’oferta d’extraescolars i
lleure amb una vessant educativa, i es reforçaran els programes per garantir les
transicions a l’educació no obligatòria.
La salut, des d’una visió àmplia, és també un dels vectors més transversals del pla que
encara es fa més prioritari en el context actual. Programes com Xarxa sense Gravetat
que aborda la salut mental i emocional, programes que treballen promouen un
envelliment saludable, passant per un abordatge decidit en el treball de la salut sexual
reproductiva o una aposta decidida per millorar els hàbits saludables dels veïns i veïnes
són alguns dels eixos que seguiran vertebrant el Pla de Barris.
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2. Drets socials, equitat de gènere i acció comunitària
El treball per la cohesió dels barris, reforçant el seu teixit comunitari seguirà sent una
prioritat del pla. Millorar els equipaments de proximitat, reforçar la identitat de barri a
través de la memòria popular, treballar pel reconeixement de la diversitat cultural i
d’origen, abordar l’esport i la cultura com a eines de transformació social o aprofundir en
l’abordatge i reducció de la desigualtat que afecta especialment a les dones, seran
alguns dels vectors clau. L’abordatge d’aquests projectes es seguirà fent amb una
lògica totalment comunitària treballant amb els serveis existents, els centres educatius i
el propi territori.
3. Habitatge
El Pla de Barris anterior va incidir en abordar la millora dels habitatges d’aquelles
comunitats més complexes on les ajudes ordinàries no arribaven. En aquesta edició es
continua el programa de rehabilitació de Finques d’Alta Complexitat que garanteix un
acompanyament tècnic i social a les finques més vulnerables, en els processos
complexes de rehabilitació. Aquest nou Pla també abordarà de forma especial i també
sota aquest abordatge social i tècnic, la rehabilitació del Sud Oest del Besòs, en el marc
del programa d’intervenció integral que ja preveu l’Ajuntament de Barcelona.
4. Ocupació, impuls econòmic i economia social
Fomentar l’activitat econòmica i l'ocupació de qualitat continuarà sent una prioritat per
tal de treballar per revertir les desigualtats als barris amb rendes més baixes, que són, a
la vegada, els que presenten taxes més altes d’atur, menys població amb estudis
superiors i menys activitat socioeconòmica present al territori. El context de crisi social i
econòmica, fa encara més necessària un actuació en aquest àmbit. En aquesta edició
s’intensificarà el treball amb el comerç de proximitat i l’activació de plantes baixes i es
seguirà apostant per enfortir i impulsar les empreses i els projectes econòmics de
proximitat, arrelats al territori.
5. Espai públic i accessibilitat
L’espai públic és, per definició, l’espai de socialització i construcció de comunitat. A tota
la ciutat, però especialment en els territoris més vulnerables, l’espai públic és l’espai
principal de convivència des d’on es pot enfortir la cohesió. El Pla de Barris seguirà
buscant aquesta “veïnificació” de l’espai. Generar espais quotidians de relació, inclusius,
accessibles, intergeneracionals, que permetin usos diversos i que fomentin la relació
entre veïns i veïnes. Paral·lelament també es posarà l’accent en fer barris més
accessibles i connectats.
6. Sostenibilitat ambiental i emergència climàtica
En un context de crisi climàtica com l’actual és indispensable incloure aquest eix en el
nou Pla de Barris. S’afegeix el vector climàtic i ambiental, amb una mirada clara sobre
les desigualtats que aquest vector té sobre la població vulnerable. Es seguirà promovent
una rehabilitació energètica dels edificis, es promouran sistemes d’energia verda amb
retorn social, es treballarà per afavorir la mobilitat no contaminant i els impactes que el
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soroll i els cotxes generen als barris i s’explorarà una xarxa d’espais de proximitat,
climàticament confortables, per poder pal·liar les onades de calor en els barris més
vulnerables.

La participació i el treball comunitari, elements centrals
Els plans de barri s’han desenvolupat fins ara des de la proximitat i en constant relació amb les
veïnes i veïns dels barris. És un element imprescindible per a l’èxit de polítiques de
transformació com el Pla de Barris.
La definició de les noves línies de treball i àmbits d’intervenció i la concreció en accions, es farà
a partir d’ara en diàleg i coproducció amb el teixit social i comunitari de cadascun dels barris,
com ja s’ha fet durant el Pla de Barris 2017-2020. El procés de participació començarà aquesta
tardor i acabarà a finals d’any, per poder començar a desplegar el nou Pla amb les accions
consensuades a partir del gener de 2021.
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