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DOCUMENT BASE PER A LA PARTICIPACIÓ 

DELS PLANS DE BARRIS

ÍNDEX

1.
Descripció del Pla de Barris

2.
Descripció del procés de 

participació

3.
Anàlisi dels barris

4.
Estratègies i accions
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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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https://www.youtube.com/watch?v=nsRPIzxF4TY

https://www.youtube.com/watch?v=nsRPIzxF4TY


EL NOU 

PLA 
2021-2024

10 PLANS

15 BARRIS

150 M€

261.681PERSONES
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7 Nous barris i  8 de continuïtat 

8 Barris de manteniment  



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.)

ANÀLISI DEL 

BARRI:

Març a octubre

Mapa d’agents i analisi

del territori.

PRIMERS

CONTACTES:

1ª quinzena  novembre 

Sessions individuals o 

en grup amb actors clau

per un primer contrast i

recollida d’informació i

propostes.

EL BARRI ET CRIDA

0. 1. 2. 3.

OBERTURA 

DEL DEBAT:

2ª quinzena novembre

VALIDACIÓ:

Desembre  

A) Presentació i

validació dels resultats

del procés amb la 

comissió de seguiment.

B) Publicació dels

resultats a l’espai web 

del decidim.

Procés participatiu

A) sessions temàtiques

per aprofundir en grans 

temes del barri

(habitatge, joves, 

convivència, etc.)

B) Espai específic al 

web del decidim.

C) Punts informatius

al carrer.
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EL POBLE-SEC



EL POBLE-
SEC

40.409

HABITANTS

94,5 HA DE 

SUPERFÍCIE

(+458,5 HA 

Àrea Especial 

Interès Montjuic)

Oferta educativa adequada amb 

nombre de centres, però amb perill 

de segregació d’alguns d’aquests.

Alertar de l’efecte de la crisi a  la 

salut mental. 

Presencia de nuclis on s’acumula 

sensellarisme i consum de tòxics. 

Alt percentatge de població

d’origen estranger.

Perill de gentrificació i turistificació. 

Alt percentatge d’allotjaments turístics 

Risc de pèrdua habitatge  i 

desnonaments.

Gran nombre d’associacions

censades en relació amb la resta 

de districte i la ciutat.

Baix percentatge de locals de 

comerç al detall.

La RFD i RMP per  sota la ciutat

L’atur es troba per sobre la ciutat.

La densitat neta residencial  és  

gairebé el doble de la ciutat. 

Molta gent en reduït espai.

Els habitatges són molt petits

i disposen de pocs m2 per habitant.

Molts dels habitatges del barri

necessiten arranjaments, de petit 

o gran abast.

El valor cadastral dels habitatges

del barri és significativament

una mica superior al districte i

menor a la ciutat.
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ANÀLISI: ELEMENTS DESTACATS
El Poble-sec

Mitjana a Barcelona
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PERSONES NASCUDES A
L'ESTRANGER

ESTUDIS UNIVERSITARIS TAXA D'ATUR LOCALS PB/COMERÇ
DETALL

SUPERFICIE HABITATGES DENSITAT HABITACIONAL



ALGUNES 

PROPOS-

TES

QUÈ PODEM FER 

PER MILLORAR 

EL NOSTRE BARRI?

Dur a terme iniciatives educatives 

i culturals que ajudin  a reduir  les

desigualtats existents.

Treballar per una criança  sana 

i responsable amb visió de gènere 

i intercultural. Creació ludoteca 

ambiental. 

Potenciar la relacions entre els 

equipaments de la muntanya  i

el barri.

Programa finques d’alta

complexitat. Rehabilitació de 

finques amb acompanyament 

social i tècnic.
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Definir i concretar un casal pels 

adolescents i joves.

Treballar la inclusió i reconeixement

de la diversitat cultural i d’origen.



ALGUNES 

PROPOS-

TES

QUÈ PODEM FER 

PER MILLORAR 

EL NOSTRE BARRI?

Creació d’un espai de promoció 

econòmica.

Repensar la zona sud del barri 

i potenciar nous usos en 

aquests espais.

Programes  d’accés al mercat 

laboral.

Programa de formació i contractació 

per a la regularització.

Promoció del comerç de proximitat i

de l'activitat  econòmica diversa 

als  locals buits. 

Pacificació de l’espai públic en 

entorns en escolars.

Pacificació puntal carrers/eixos. 
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Rehabilitació energètica d'edificis 

i creació d’una xarxa de refugis 

climàtics de proximitat.
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