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PROJECTES SINGULARS: 

• Servei itinerant 

d’orientació laboral Tuc-

Tuc 

• Programa homologació 

d’estudis. 

• Programa formatiu 

d’inserció Barri d’Oficis 

PROJECTES SINGULARS: 

• Programa Prometeus de 

suport a l’accés als 

estudis superiors 

• Projecte de foment de 

les arts als centres 

educatius EducArts 

• Perfils psicosocials als 

centres educatius 

 

D’ON 
VENIM 

20.779.577 €  
68% Ecologia urbana 

15% Drets socials 

6% Activitat econòmica 

11% Educació 

 

 

18.740m2 
D’AUGMENT D’ESPAIS D’ESTADA =  

5 obres de millora i renovació d’espai 

públic, equipaments, connectivitat i 

accessibilitat. 

 

 

74 accions 
 23d’elles de l’àmbit dels drets socials 

i l’educació 
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PROJECTES SINGULARS: 

• Programa de suport 

psicològic a les persones 

en situació de 

vulnerabilitat residencial 

• Acompanyament 

dinamització juvenil i 

Casal de Joves ZN 

• Nova oficina Habitatge 

 

PROJECTES SINGULARS: 

• Construcció escales 

mecàniques i entorns el 

C/Agudes 

• Construcció pista 

poliesportiva coberta al 

Campillo de la Virgen. 

• Servei de transport a la 

demanda El meu bus 

 



CAP ON ANEM... 

CONTINUA 

SENT... 

Un programa 

extraordinari en els 

barris més 

desfavorits. 

MITJAN-

ÇANT 

Noves polítiques 

públiques i la 

implicació de la 

ciutadania en 

projectes 

dinamitzadors. 

AMB 

L’OBJECTIU 

DE 

Reduir les 

desigualtats i generar 

noves oportunitats. 

AMB 

Un pressupost 

assignat en un 

temps acotat. 
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MATEIXOS ÀMBITS, RENOVATS 
Pla de Barris 2021-2024 
 

EDUCACIÓ  

I SALUT 

PÚBLICA 

DRETS 

SOCIALS, 

EQUITAT DE 

GÈNERE I 

ACCIÓ 

COMUNITÀRIA 

HABITATGE 

OCUPACIÓ, 

IMPULS 

ECONÒMIC I 

ECONOMIA 

SOCIAL 

ESPAI PÚBLIC I 

ACCESSIBILITAT 

SOSTENIBILITAT 

AMBIENTAL I 

EMERGÈNCIA 

CLIMÀTICA 

7 



9 



EL NOU 

PLA  
2021-2024  

10 PLANS 

15 BARRIS 

150 MILIONS 

261.681 

PERSONES 
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A) Sessions temàtiques 

per aprofundir en grans 

temes del barri 

(habitatge, joves, 

convivència, etc.) 

PRIMER 

CONTACTE: 

Primera setmana 

Novembre 

Convocatòria del grup 

impulsor del PdB: 

- Treball dels temes 

clau 

- Treball priorització 

línies d’actuació 

EL BARRI ET CRIDA 

1. 2. 3. 

RECOLLIDA DE 

PROPOSTES: 

Novembre 

PRESENTACIÓ 

DE RESULTATS: 

Primera setmana de 

desembre 

A) Presentació dels 

resultats del procés. 

 

B) Publicació dels 

resultats a l’espai web 

del decidim.  

Procés participatiu 
 

A) Sessions temàtiques 

per aprofundir en grans 

temes del barri (joves, 

ocupació, etc.). 

 

B) Espai específic al 

web del decidim. 

 

C) Punts informatius  

al carrer. 
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ANÀLISI: ELEMENTS DESTACATS 

PERSONES 
NASCUDES A 

L'ESTRANGER 

TAXA D'ATUR LOCALS SENSE 
ACTIVITAT 

ECONÒMICA 

SUPERFÍCIE 
MITJANA HABITATGE 

POBLACIÓ INFANTIL I 
JUVENIL (0-24) 

ESTUDIS 
SUPERIORS 

Zona Nord Barcelona 



ZONA 
NORD 

15.202 

HABITANTS 

273 HA DE 

SUPERFÍCIE 

El percentatge de persones  amb 

estudis post-obligatoris, de cicle 

de grau superior i universitaris 

és  molt menor en relació a la  

mitjana del districte i de la ciutat. 

 

Hi ha un alt percentatge de 

població infantil i juvenil en relació 

a la mitjana de la ciutat. 

Hi ha un percentatge destacat  

de població d’origen cultural 

divers, en gran part nascuda a 

l’estranger, en relació a la  

mitjana de ciutat.  

 

Hi ha un sòlid teixit associatiu que 

impulsen projectes i accions de 

caire social i reivindicatiu molt 

importants per al barri. 

La taxa d’atur és de les més 

elevades de la ciutat.  

 

La majoria del comerç es 

concentra a la part baixa de Ciutat 

Meridiana i Torre Baró. Hi ha un 

important nombre de locals buits. 

 

La renda disponible per família  

i per persona és molt menor que  

la mitjana de la ciutat.  

Gran part del parc d’habitatges 

del barri no està en bon estat i 

sovintegen les situacions de 

vulnerabilitat i emergència social. 

 

L’orografia de muntanya i les 

fractures urbanes que provoquen 

les infraestructures que travessen 

els barris generen problemes de 

connectivitat i accessibilitat.   
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ALGUNES 

PROPOSTES 

 

QUÈ PODEM FER  

PER MILLORAR  

EL NOSTRE BARRI? 

Reforçar l’oferta educativa, de 

lleure i fomentar l’accés als estudis 

post-obligatoris 

Promoure una criança respectuosa 

i les habilitats familiars 

Reforçar el paper dels i les joves al 

teixit comunitari amb el nou Casal 

de Joves. 

Promoure el reconeixement de la 

diversitat cultural i d’origen 

Reduir l’escletxa digital i fomentar 

l’ús responsable de les TIC 

Consolidar el programa de finques 

d’alta Complexitat i reforçar 

l’Oficina d’Habitatge 

14 



ALGUNES 

PROPOSTES 

Millorar la capacitació laboral a 

través de programes formatius. 

Impulsar les primeres actuacions 

del Pla director de Vallbona 

Dignificar l’espai públic de Torre 

Baró. 

Millorar la connectivitat i 

l’accessibilitat als barris. 

Promoure la rehabilitació  

energètica d’edificis 

QUÈ PODEM FER  

PER MILLORAR  

EL NOSTRE BARRI? 
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Recolzar les iniciatives en matèria 

d’emprenedoria i activació 

econòmica dels barris 
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