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Es defineixen els projectes motor del Pla de 
Barris de Raval Sud i Gòtic Sud 
 

» El Pla de Barris de Raval Sud i Gòtic Sud promourà el dret a viure al barri en 

condicions dignes i assequibles 

 

»  La transformació de Can Seixanta en habitatge públic i en equipament d’activitats 

veïnals, el Borsí com a equipament de proximitat amb una biblioteca i espai de relacions 

comunitàries, el Moll de la Fusta i Bosch i Alsina com a zona d’espai d’oci veïnal i 

projectes d’habitatge amb clàusules antigentrificació articularan el Pla de Barris a Ciutat 

Vella 
 

» El Pla de Barris invertirà un total de 22.807.500 d’euros en aquests dos barris 

 

» El Consell Assessor ha elaborat un document titulat ‘Transformar la ciutat amb la 

ciutadania. Criteris per al desenvolupament del Pla de Barris de Barcelona’ en el que es 

proposen quinze criteris diversos per tal d’orientar el Pla 

 

» Aquest document es presentarà aquesta tarda a la  I Jornada de Pla de Barris, que 

tindrà lloc al Campus Diagonal-Besòs UPC 

 

» Dossier de Premsa 

9 de març  de 2017 
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» Projectes motor del Pla de Barris de Gòtic Sud i Raval Sud 
 
Aquest Pla de Barris situa al centre el Dret a la Ciutat, i més concretament el dret a viure al 
barri en condicions dignes i assequibles i la lluita contra la gentrificació.  Aquest objectiu 
s’aborda de manera transversal amb projectes de millora i enfortiment de la convivència i la 
cohesió social, amb ajudes a la rehabilitació amb especial èmfasi a les finques d’alta 
vulnerabilitat i amb clàusules per curtcircuitar la plusvàlua generada a través d’inversió pública. 
Altres projectes es vincularan a l’impuls dels processos de salut comunitària, la promoció de 
l’activitat econòmica i el comerç de proximitat amb especial atenció a l’economia cooperativa 
social i solidària. Els projectes motor abordaran també el reforç de la relació famílies-escoles, 
l’enfortiment de les xarxes i col·lectius veïnals amb equipaments de proximitat com Can 
Seixanta o el Borsí o la revisió d’espais públics per equilibrar els seus usos i potenciar aquells 
veïnals d’ús quotidià com les zones infantils, els espais juvenils i zones d’activitat física i oci per 
a totes les edats o les zones d’estada i relació. 
 

 

 

VIURE AL BARRI: Dret a l’habitatge digne i assequible 
 
Aquest projecte motor vetlla per aconseguir que els veïns i veïnes es puguin quedar a viure als 
seus barris en condicions dignes. El projecte preveu, entre altres accions, les següents 
mesures: 
 

✓ subvencions per atendre les situacions de finques de màxima complexitat fent èmfasi 
als casos d’alta vulnerabilitat amb ajudes de cohesió social (subvencionant fins al total 
del cost) i l’acompanyament integral i continuat.  

✓ subvencions dissenyades amb clàusules anti-gentrificació que evitin que la rehabilitació 
per dignificar les condicions de l’immoble acabi provocant la substitució dels seus 
inquilins per altres de rendes més altes.  

✓ mesures anti-soroll amb ajudes per mitigar el malestar a l’àmbit domèstic derivat de 
l’excés de soroll diürn i nocturn amb subvencions per la substitució d’elements de 
tancaments com finestres, per exemple.  

 

 

PORT(a) VEÏNAL: guanyem espai públic veïnal 
 

Projecte motor que planteja “veïnificar” el Moll de la Fusta per afavorir guanyar aquest gran 
espai públic per al seu ús en clau de proximitat i on els veïns i veïnes puguin realitzar moltes de 
les activitats quotidianes necessàries per a una bona qualitat de vida. El projecte contempla 
zones de jocs infantils, espais esportius per a joves, zones d’estada i relació, espais 
d’oci veïnal i comunitària, etc. Aquest projecte en col·laboració amb l’Autoritat Portuària de 
Barcelona, amb la que s’ha format un grup de treball. 
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Amb una mirada intercultural, de gènere i intergeneracional replanteja els usos de l’espai de 
Moll Bosch i Alsina i alhora la seva connexió amb el barri Gòtic i el Raval sud pels seus 
accessos naturals per la Rambla i la Plaça Antonio Lopez i millorant els del passeig Colom i la 
plaça duc de Medinaceli. 

 
 
CAN SEIXANTA 
 

Es convertirà una antiga casa fàbrica, Can Seixanta, en nous habitatges públics i equipament 
d’activitats d’abast veïnal amb especial atenció als joves i entitats que fomentin la cultura com a 
eina de transformació i cohesió social. Can Seixanta es concep com a un oportunitat d’explorar 
la seva capacitat de generar ocupació vinculada a la rehabilitació comunitària de l’espai. Aquest 
es farà amb formacions prèvies específiques realitzades al territori per col·lectius en situació de 
vulnerabilitat.  
 

 

EL BORSÍ 
 

Equipaments de base veïnal amb visió comunitària. Oportunitat de rehabilitar el Borsí com a  
equipament de proximitat per potenciar les xarxes veïnals i de relacions comunitàries entorn a 
usos vinculats als joves, la cultura i la convivència. El Borsí acollirà la Biblioteca Andreu Nin, 
actualment en un edifici compartit amb l’Escola Superior de Disseny Elisava a la Rambla 30-32.  
 
L’Ajuntament de Barcelona rehabilitarà aquest immoble per adequar-lo als seus nous usos. La 
gestió de l’espai veïnal serà comunitària. 

 
 

» Altres accions destacades del pla de Barris de Gòtic Sud i Raval 
Sud  
 
“Veïnificar” espais públics: en la línia del projecte motor Port(a) Veïnal, es volen repensar 
altres espais públics per afavorir les activitats de caràcter veïnal, equilibrant els usos 
generalment vinculats al turisme que predominen a la via pública amb una mirada especial 
intergeneracional, intercultural i de gènere. Aquests espais són: 
 

✓ Rambla del Raval, Plaça Vázquez Montalbán i Salvador Seguí: Redisseny d’espais i 
usos d’aquests tres àmbits per diversificar els seus usos i potenciar els de caire veïnal i 
de vida quotidiana com els jocs infantils, espais d’activitat física o esportiva, de trobada i 
convivència.  
 

✓ Àmbit dels jardins de Voltes d’en Cirés: Intervenció tranversal a l’àmbit dels Jardins 
de Voltes d’en Cirés per repensar els seu disseny i dinàmiques de circulació, estada i ús 
i la relació amb els equipaments i serveis immediats per la seva potenciació com a espai 
d’ús inclusiu i veïnal.  

 
Enfortiment de la xarxa veïnal i comunitària: proposta clara d’enfortiment de les relacions 
veïnals i comunitàries com a una oportunitat de millorar la qualitat de vida de les persones i de 
la capacitat de gaudir i defensar els drets personals i col·lectius. 
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✓ Veïnat per l’acció comunitària. Programes que potencien el veïnat que  realitza 

tasques comunitàries enfocades a la millora de la convivència, enfortiment de les xarxes 

veïnals i dinamització comunitària. 

 
✓ Enriquiment de la relació famílies-escoles. Treball conjunt amb el procés “Educació 

Comunitària” per reforçar la relació de les famílies amb els centres educatius i els 

sabers que es poden transmetre entre si.  

 
Salut Comunitària. Suport a les línies de treball i acciona del PICI procés de Salut Comunitària 
del Raval i donar suport al desplegament del procés de Salut als Barris del barri Gòtic. Entre 
d’altres, es desplegaran projectes en els següents àmbits: 
 

✓ Envelliment Saludable. 
✓ Salut mental i prevenció de l’aïllament per motiu d’edat o d’origen cultural divers. 
✓ Prevenció en el consum de drogues i malalties de transmissió sexual. 
✓ Millora d’habilitats parentals i hàbits saludables d’alimentació i activitat física 

 
 

Activitat econòmica de proximitat: s’aposta per la potenciació de l’activitat econòmica de 
proximitat amb mirada especial a l’economia cooperativa, social i solidària per afavorir la 
diversitat comercial i l’activitat relacionada amb les necessitats veïnals i la vida quotidiana.  

 
✓ Activació econòmica en planta baixa: Reforç en la compra i gestió de locals en planta 

baixa per ser destinats al desenvolupament d’activitat econòmica relacionada amb les 
necessitats veïnals i el sectors prioritaris indicats al Pla de Desenvolupament Econòmic 
de Ciutat Vella.  Aquesta activació econòmica ha de vetllar per equilibrar el monocultiu 
comercial i d’activitat centrat en la restauració, l’oci i el turisme així com la manca 
d’espais per a noves activitats econòmiques i la manca de determinats béns i serveis 
necessaris per a la vida quotidiana. 
 

✓ Reforç de la prospecció, dinamització i comercialització dels projectes existents al 
Raval Sud i Gòtic Sud d’Economia Cooperativa Social i Solidària. 

 
✓ Formació a mida i acompanyament a joves i aturats de llarga duració per la formació 

d’una cooperativa de serveis per la dinamització i gestió de la infraestructura d’activitats 
a l’espai públic. 

 

» Pressupost total del Pla de Barris a Raval Sud i Gòtic Sud 
 
Inversió: 20 M€ (Pla de Barris 12.500.000€ + pressupost induït 7.500.000€) 
Despesa corrent Pla de Barris: 2.807.500€ 
Total Pla de Barris Raval - Sud Gòtic Sud: 22.807.500€ 
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» Jornada del Pla de Barris  

 

L’Ajuntament de Barcelona ha demanat al Consell Assessor del Pla de Barris de la ciutat 

l’elaboració d’un conjunt de criteris que contribueixin a orientar el disseny, el desenvolupament i 

l’aplicació del Pla durant el present mandat municipal. El Consell Assessor ha elaborat un 

document titulat Transformar la ciutat amb la ciutadania. Criteris per al desenvolupament del 

Pla de Barris de Barcelona en el que es proposen quinze criteris diversos per tal d’orientar el 

Pla.  

 

La Jornada, que tindrà lloc avui 9 de març al Campus Diagonal-Besòs UPC, s’adreça a 

representants de les associacions ciutadanes, tècnics i professionals que treballen en l’àmbit 

de la regeneració urbana, té com objectiu la presentació i debat d’aquests criteris.  

 

Es tracta d’una sessió de treball oberta, on es convida tothom qui vulgui analitzar les noves 

propostes de transformació veïnal, fent èmfasi especial en totes les veïnes i veïns dels barris 

que han participat en les dinàmiques de participació dels respectius plans de barris, així com a 

les entitats de l’Acord Ciutadà.  

 

Hi haurà l’assistència dels membres del Consell Assessor del Pla, dels caps de projecte del Pla 

de Barris, de tècnics municipals de les diferents àrees i districtes de l’Ajuntament de Barcelona i 

persones i entitats que han pres part dels processos de participació en cadascun dels barris on 

es desplega el Pla. 

 

La jornada tindrà dues parts, d’una banda tindran lloc 3 grups de treball temàtics, que es 

desenvoluparan simultàniament, i on es generarà un debat a partir dels criteris continguts en la 

publicació, amb l’objectiu de recollir aportacions sobre com implementar-los i desplegar-los en 

cadascun dels barris continguts en el Pla. 

 

Posteriorment, es farà una sessió plenària on tindrà lloc una posta en comú de les principals 

aportacions realitzades i posteriorment es farà la presentació de la publicació. 

 

 

El Consell Assessor del Pla de Barris 

 

El Consell Assessor del Pla de Barris està presidit per Oriol Nel·lo i l’integren els següents 

membres: Oriol Estela (Pla Estratègic Metropolità de Barcelona), Andreu Domingo (Centre 

d’Estudis Demogràfics), Marina Subirats (UAB), Carme Borrell (Agència de Salut Pública de 

Barcelona), Carme Trilla ( Fundació Hàbitat 3, Peres Serra (Incasòl), Mercè Tatjer (UB), Carles 

Llop (UPC), Ana Romero ( AMB), Jaume Blasco (Analista de polítiques públiques), Carlos 

Losada (ESADE), Francesc Muñoz (UAB) i Ismael Blanco (UAB). 

 

 

  


