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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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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 

 (Feta -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 

(Feta - 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 
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INDICADORS SOCIOECONÒMICS 2019 
RAVAL 

48.297HABITANTS 

110 HA SUPERFÍCIE  

 

 
. 
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ELEMENTS A DESTACAR 

RAVAL  

• ALT NOMBRE DE JOVES, A PUNT D’INCORPORAR-SE AL MERCAT 

LABORAL. 
Percentatge important de població de 25 a 64 anys (65,5%), bastant superior a la mitjana 

de la ciutat (57,1 %). A més, significativa la franja adulta jove (entre 25 i 39 anys) en edat 

d’emancipació, que representa el  33,1 %, respecte del 22,5 % del conjunt de la ciutat.  

 

• PERFIL SINGULAR ACTIVITAT ECONÒMICA 
Especialització en activitats culturals, d’oci, comercials i d’hoteleria i restauració 

(El 38,8% de la superfície cadastral del Districte està destinada a l’activitat econòmica, 

supera en 8,2 punts percentuals la mitjana de Barcelona) 

 

• REDUCCIÓ DEL COMERÇ DE PROXIMITAT. 
Quant a locals de planta baixa segons grup d’activitat econòmica, un 37,6% està destinat 

a serveis (18,2 % a restauració i hoteleria i un 2,1% a equipaments culturals i recreatius). 

Per altra banda, el 36,2% està destinat a comerç al detall (10 punts percentuals per sobre 

que a la mitjana de Barcelona), principalment de tipus alimentari (16,3%), i d’oci i cultural 

(4,5%).  

 

Els locals en planta baixa sense activitat al Raval representaven l’1,9%, xifra inferior a la 

del districte (3,3%) i 2,5 punts percentuals menor que la corresponent a la mitja de ciutat 

(4,4%).  

 

-ATOMITZACIÓ DE LOCALS DE RESTAURACIÓ/OCI LLIGATS A FENÒMENS DE 

GENTRIFICACIÓ I TURISTIFICACIÓ.   

  

-ALTA CONCENTRACIÓ D’ALLOTJAMENTS I PLACES TURÍSTIQUES EN TOTES 

LES MODALITATS  

 

-MÉS D’UN CENTENAR D’ENTITATS RELACIONADES AMB L’ECONOMIA 

COMUNITÀRIA, SOCIAL I SOLIDARIA (ECSS).  
 

• TAXES D’ATUR PER SOBRE 

DE LA MITJANA DE LA CIUTAT 

Gener 2020, el 8,4 % de la 

població en edat de treballar del 

Raval està en situació d’atur, un 

valor que se situa gairebé dos punts 

percentuals per sobre de la mitjana 

de la ciutat (6,5 %) 

Proporció més elevada de 

persones amb nacionalitat 

estrangera (51,9%). Al Raval  hi 

ha registrats 29.103 habitants amb 

nascudes a l’estranger.  

 

• IRFD PER SOTA DE LA 

MITJANA DE LA CIUTAT (71.2 

situant-se en un nivell mitjà-baix, 

inferior a la de districte (84.3) i a 

la de ciutat (100). Renda Mitjana 

per Llar amb diferències per 

seccions censals (amb valors 

superiors, i principalment estan 

ubicades al Raval Nord i a la 

zona sud propera al Port). 

També s’observen diferències 

significatives pel que fa a la 

Renda mitjana per persona, al 

Raval és de 9.190 a diferència 

de la mitjana de ciutat que és de 

15.755. 
 



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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Fomentar l’accés al mercat  

de treball mitjançant programes 

formatius 

Impulsar actuacions de millora  

en espais públics amb perspectiva  

de gènere i intercultural 

Intervencions a l’espai públic per  

a potenciar els usos de vida  

quotidiana 

Impulsar la xarxa d’espais i 

equipaments de refugi climàtics  

confortables 
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OBJECTIUS 

 

Nou espai per a la promoció 

econòmica.  

Ocupació i regularització de persones en 

situació irregular a través de la formació,  

la contractació i l’acompanyament en el 

procés legal.  

Programa d'Homologació d'Estudis 

cursats a l'estranger. Acompanyament i 

subvenció en la tramitació.  

Projectes de formació i 

experienciació laboral per 

a persones en atur o 

precarietat laboral en 

sectors estratègics 

Suport del comerços de 

proximitat. 

 Dinamització de locals buits. 

programa de Baixos de 

Protecció Oficial (BPO) com 

estratègia de dinamització 

econòmica en clau d’interès 

veïnal . 

 Enfortiment del Banc de 

recursos Mancomunats de Ciutat 

Vella - Economia circular de 

proximitat.  

XARXE (Xarxa de resposta 

Socioeconòmica) 

CONCILIA (Servei de 

canguratge Municipal) 



IDEES INSPIRADORES 

BANC DE 

RECURSOS  

MANCOMUNATS 
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Economia circular de 

proximitat. Adaptació 

serveis a Xarxa 

Reutilització i Servei de 

suport a xarxes veïnals 

i entitats en les seves 

tasques comunitàries i 

repartiment a domicili 

de productes de 

primera necessitat de 

comerç de proximitat.  

 



IDEES INSPIRADORES 

PROJECTE DE 

FORMACIÓ 

PER A 

PERSONES EN 

SITUACIÓ 

IRREGULAR 

14 

Millora de l’ocupabilitat 

de persones en situació 

irregular administrativa i 

en risc d’irregularitat 

sobrevinguda, que 

siguin residents a l’Eix 

Besòs 



IDEES INSPIRADORES 

PROJECTE  

INTEGRAL DE 

COMERÇ A LA 

TRINITAT 

NOVA 
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Projecte per resoldre 

aspectes d’eficiència 

energètica, accessibilitat 

i imatge exterior a tots 

aquells comerços del 

barri que han volgut 

accedir a una subvenció 

del 90%, creada 

específicament per a 

aquest projecte. 



IDEES INSPIRADORES 

COOPERATIVA 

DE CURES: 

CA L’ABRIL 

14 

Després de diverses 

sessions 

d’acompanyament, en el 

marc del programa En 

prenem cura, un grup de 

12 persones es va 

animar a tirar endavant 

una cooperativa de 

cures molt particular. 



-Aclariments, dubtes. 

 

-Metodologia de la sessió 

 

-Posada en comú i debat. 

 

-Conclusions 

13 

DINÀMICA DE 

TREBALL 

 

Explicació de la dinàmica 
 



16 


