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SESSIÓ NOVES VEUS 

COL.LECTIUS SOCIALS I VEÏNALS 
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RAVAL 



DOCUMENT BASE PER A LA 

PARTICIPACIÓ  

DELS PLANS DE BARRIS 

1. 
Descripció del Pla de Barris 

 

2. 
Descripció del procés de  

participació 

 

3. 
Anàlisi dels barris 

 

4. 
Estratègies i accions 
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ÍNDEX    



QUÈ ÉS EL PLA DE BARRIS? 

ÉS 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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PROJECTES SINGULARS: 

• Subvenció per canvi 

de finestres 

• Facilitació del projecte 

Borsí i Can Seixanta 

• Kn60lab: Foment 

participació juvenil  

PROJECTES SINGULARS: 

• Millores entrades 

centres educatius 

• Nous perfils 

professionals a les 

escoles 

D’ON 
VENIM 
17.009.634 € 
51% Ecologia urbana 

23% Drets socials 

16% Activitat econòmica 

10% Educació 

63 accions 
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Projectes de reforma per veïnificar 

l’espai públic: Voltes d’en Cirés, 

Rambla Raval, Sant Miquel i entrades 

centres escolars. 

+18%  
D’augment de participants al procés 

de salut comunitària 

187  
Habitatges del Raval i Gòtic que reben 

ajudes específiques per a la 

rehabilitació 
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PROJECTES SINGULARS: 

• Banc de Recursos 

Mancomunats 

• Teixim Barris: 

rehabilitació 

d’habitatges amb 

retorn social 

• BPO  

PROJECTES SINGULARS: 

• Reforma de la 

Rambla Raval, 

Vázquez Montalban 

 i Salvador Seguí 

• Jardins Voltes d’en 

Cirés 

PLA DE BARRIS RAVAL SUD I GÒTIC SUD (2016-2020) 



EL NOU 

PLA  
2021-2024  

10 PLANS 

15 BARRIS 

150 M€ 

261.681 PERSONES 
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QUINES ÀREES S’ABORDARAN? 
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 
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A) Sessions temàtiques 

per aprofundir en grans 

temes del barri 

(habitatge, joves, 

convivència, etc.) 

COMPLETAR 

L’ANÀLISI 

DEL BARRI: 
Març a octubre 

Ampliar mapa d’agents i 

anàlisi del territori 

(incloent el Raval Nord) 

PRIMERS 

CONTACTES: 

Octubre i Novembre 

Sessions individuals  o en 

grup amb actors clau per 

un primer contrast i 

recollida d’informació i 

propostes.  
 

• ENTITATS SOCIALS 

 (Feta - 17/11/2020) 

 

• COL.LECTIUS SOCIALS 

I XARXES VEÏNALS 

 (19/11/2020) 

EL BARRI ET CRIDA 

0. 1. 2. 3. 

OBERTURA  

DEL DEBAT: 

Novembre i Desembre 

PRESENTACIÓ 

DE RESULTATS: 

Desembre i Gener 

Procés participatiu 
 

A) sessions temàtiques 

per aprofundir en grans 

temes del barri: 

 

JOVES 

(26/11/2020) 

 

ACTIVITAT ECONÒMICA 

(14/12/2020) 

 

B) Espai específic al 

web del decidim. 

 

C) Punts informatius  

al carrer. 
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A) Presentació dels 

resultats del procés. 

 

B) Publicació dels 

resultats a l’espai web 

del decidim.  
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EL RAVAL 



EL RAVAL 

48.297 

HABITANTS 

110 HA DE 

SUPERFÍCIE 

 

El Raval és un dels barris  

amb la densitat més alta de tota  

la ciutat i amb una configuració   

de diversitat cultural. Existeix un  

teixit associatiu fort, nombrós i  

Divers. 

Amb una població menys envellida  

que el conjunt de la ciutat, l'índex 

de natalitat està per sobre que  

la mitjana de ciutat. 

 

Significatiu percentatge de 

persones en  situació  d’atur 

respecte al conjunt de ciutat. 

 

Al Raval, la renda disponible 

per família i per persona és molt 

inferior que la mitjana de la 

ciutat, tot i que hi ha diferències 

significatives  per seccions 

censals  

Els habitatges són antics, petits i 

disposen de pocs metres  

quadrats per cada membre de la 

unitat residencial, molts amb greus 

deficiències que necessiten 

arranjaments, de petit o gran abast. 

El valor cadastral dels habitatges  és 

significativament  menor en relació al 

districte i la ciutat. Els habitants 

disposen de molt menys sòl de parc 

urbà que a la resta de la ciutat 
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A més dels centres educatius, el 

barri compta amb una amplia 

xarxa d’entitats, equipaments i 

recursos educatius i culturals de 

proximitat 

 

Al Raval, el percentatge de 

persones amb estudis 

universitaris és menor que a la 

mitjana de ciutat. 

 

 

 
 

 



ALGUNES 

PROPOS-

TES 

 

QUÈ PODEM FER  

PER MILLORAR  

EL NOSTRE BARRI? 

Millorar els centres educatius i 

fomentar programes per a 

promoure la igualtat d’oportunitats 

Promoure la salut des d’una  

mirada preventiva, intercultural  

i comunitària  

Reforçar el teixit comunitari, 

abordant la millora d’equipaments 

de proximitat 

Fomentar la participació i 

l'autoorganització dels joves en la 

vida comunitària 

Promoure la rehabilitació de 

finques amb experiències de retorn 

social 

Impulsar iniciatives que redueixin la 

a bretxa digital 
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ALGUNES 

PROPOS-

TES 

Fomentar l’accés al mercat  

de treball mitjançant programes 

formatius 

Donar suport al teixit comercial 

i econòmic 

Promoure la rehabilitació  

energètica d’edificis 

Impulsar la xarxa d’espais i 

equipaments de refugi climàtics  

confortables 

QUÈ PODEM FER  

PER MILLORAR  

EL NOSTRE BARRI? 
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Intervencions a l’espai públic per  

a potenciar els usos de vida  

quotidiana 

Impulsar actuacions de millora  

en espais públics amb perspectiva  

de gènere i intercultural 
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