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INTRODUCCIÓ 

L'Ajuntament de Barcelona ha presentat els barris d'EI Bon Pastor- Baró de Viver (Sant 
Andreu) i La Vinya - Can Clos - Plus Ultra a la sisena convocatória de la Llei de millora de 
barris, arees urbanes i viles que requereixen una especial atenció. 

Aquest programa estableix un sistema d'aportacions del Govern catala i de I'Ajuntament de 
Barcelona conjuntament, aixi com de privats a actuacions concretes de regeneraci6 de barris. 
Aquestes actuacions han de solucionar processos de degradaci6 urbanística; persistencia de 
déficits socials i urbans; presencia de problemes económics, socíals i ambientals; o problemes 
derivats de l'envelliment de la població o bé d'un creixement demografic massa accelerat. Els 
dos projectes propasen una inversió total de 40 milions d'euros (20 per cada barrí). En cas de ser 
seleccionats, cadascuna de les administracions aportara el 50% del pressupost finalment 
aprovat. 

BALAN<; PLANS INTERVENCIÓ INTEGRAL 2004-2009 

Actualment, a Barcelona hi ha 9 barris que s'han beneficiat de la llei, un deis quals ja ha estat 
finalitzat i 8 estan desenvolupant projectes d'intervenció integral: 

• Districte de Ciutat V ella: Santa Caterina 1 Sant Pere (finalitzat) i la Barceloneta 
• Districte de Sants Montjui'c: Poble-sec i La Bordeta 
• Districte de Gracia: El Coll 
• Districte de Nou Barris: Les Roquetes i Torre Baró 1 Ciutat Meridiana 
• Districte de Sant Andreu: Trinitat Vella 
• Districte de Sant Martí: Besos 1 Maresme 

La repercussió d'aquest projectes, tanta nivell dades estadlstiques de població i territori, com del 
que es refereix a la inversió realitzada, és: 

Extensió 
Poblaci6 
Habitatges 

609,56 ha 
139.811 hab. 
67.792 

En quan a nivell d'inversió i estat d'execució, a data 15 de maig de 2009, es resumeix en aquest 
quadre: 

Conv. 
2004 

2005 
2006 

2007 

2008 

Projecte 
Sta. Cat. /St. Pere 

Roauetes 
Poble Sec 

T. Baró/C. Merid. 
Trinitat Vella 
La Bordeta 

EIColl -
Barceloneta 

Besós-Maresme 

lnversió realitzada 
Pressupost total (maia 09) % 

14.616.000 € 14.616.000 € 100% 
11.054.445 € 8.692.138 € 79% 
16.915.500 € 14.084.171 € 83% 
18.042.000 € 5.709.388€ 32% 
17.442.986 € 7.570.775€ 43% 
14.765.003 € 1.000.330 € 7% 
15.724.370 € 1.286.453 € 8% 
16.106.746 € 1.265.202 € 8% 
14.083.473 € 4.100.256 € 29% 

138.750.522,92 € 58.324.713,16 € 42% 
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PROCES DE SELECCJO DE BARRIS 

Per la selecció i redacció deis projectes per part del Ajuntament, i la posterior aprovació per part 
de la Generalitat s'ha passat per un seguit de processos: 

Procés de selecció (maxim 2 projectes) 
Selecció d'ambits a estudiar a nivell ciutat: Propostes de Districtes 
Estimació previa de l'ambit (seccions censals i continu territorialment) 
Estimació previa de dades estadístiques objectives i homogenies 
Estimació previa de projectes a realitzar. Proposta del Districte i ve"ins 
Selecció deis 2 ambits a presentar 
R.edacció deis projectes i presentació a la Generalitat, un cop publicada la convocatoria 
anual. 

En quan al suport social i polític de les dues propostes presentades: 

A nivell social i ciutada, en tots dos projectes s'ha iniciat el procés participatiu. aquest ha 
consistit en reunions informatives amb els representants de les entitats i associacions 
ve"inal (així com qualsevol ciutada interessat) on s'ha explicat les actuacions proposades; 
aixecant acta de la jornada, la qual ha estat recolzada pels assistents 
A nivell polftic, cada projecte ha comptat amb l'aprovació per Comissió de Govern del 
Districte i del Plenari del Consell de Districte. La presentació deis projectes a la 
Generalitat, ha esta realitzada per decret d'Alcaldia i ratificada per la Comissió de 
Govern. 
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PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL ALS BARRIS 
BON PASTOR - BARÓ DE VIVER 

lntroducció a l'ambit: 

Es tracta d'un ambit format per dos barris que comparteixen elements d'un mateix paisatge 
urbanístic i social definit, en gran mesura, per la seva situació territorial. Són barris amb 
unes dinamiques funcionals condicionades per un a"illament históric respecte els territoris que els 
envolten i que demanden d'una actuació integral conjunta per tal de superar-lo. 

Degut a un desenvolupament urbanístic desordenat i caracteritzat pel creixement de diverses 
barriades, el Bon Pastor concentra un teixit residencial gens uniforme compost per 
diverses tipologies edificatóries: des d'edificacions d'autoconstrucció i cases unifamiliars de 
promoció pública {com ara les Cases Barates) a polígons d'habitatge d'edificació vertical. Les 
diferents morfologies residencials existents al Bon Pastor són exemple de la historia edificatoria 
de la ciutat alllarg del segle XX. 

En canvi , el barrí de Baró de Viver mostra una tipología edificatoria única composta per 
polígons d'habitatges constru'its arrel d'un PERI (Pia Especial de Reforma Interior) aprovat 
l'any 1986 que proposava substituir el conjunt de Cases Barates que formaven part de la 
fisonomía del barrí des de finals de la década deis trenta. 

Descripció de l'area urbana: 

- Extensió: 93,4 Ha. 
·- Població: 11.330 Habitants 
- Densitat: 121,3 hab./Ha. 
- Habitatges: 4.398 Habitatges 

. 
Conclusions i grans línies d'actuació: 

Arrel d'un primera i breu diagnosi territorial i socioeconomica del barri s'han detectat un seguit de 
problematiques sobre les que el Projecte d' lntervenció Integral proposa un conjunt d'actuacions. 

Aquestes deficiéncies són: 

1. COHESIÓ TERRITORIAL, URBANISME 1 ACCESSIBIUTAT 
- Desconnexió i a"illament entre els dos barris. 
- Desconnexió i a"illament respecte la resta del districte, la ciutat i els territoris que 

l'envolten. 
-Manca de relació amb l'espai fluvial: connectivitat deficient entre teixit urba i llera del riu 

Besos. 
- Manca d'integració de les infraestructures amb el teixit urbá 
-Manca de renovació i qualificació adequada de determinats espais públícs (carrers i 

places, pero intersticis, espais residuals i límits). 
- Manca d'espais verds. 
- Falta d'íl·luminació adequada en determinats carrers i deficiencia en el tra<;at d'algunes 

xarxes de serveis. 
- Dificuttat d'accessibílitat i mobilitat pera vianants. 

Fatologies constructives i funcionals en els elements comuns deis edificis. 
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2. ASPECTES ECONÓMICS 
- Saixa formació educativa. 
- Alt nivell d'atur registrat. 
- Manca d'una estrategia de promoció comercial conjunta al Son Pastor. 
- Poc dinamisme económic i comercial a Saró de Viver. 
- Poca capacitat d'atracció respecte la resta de territoris ve"lns deguda una estigmatització 

de.la zona. 

3. ASPECTES SOCIALS, COMUNITARIS 1 PARTICIPATIUS 
- Concentració de població immigrada recent al Son Pastor amb poca representativitat 

associativa. 
- Conflictes amb sectors de la població d'étnia gitana. 
- Estancament i falta d'incentius del col·lectiu de joves. 
- Determinades deficiencies en els equipaments comunitaris. 
- Disfunció deis espais públics com lloc de cohesió social. 
- Percepció de marginalitat i decadencia per part de la resta del municipi. 
- Teixit associatiu estancat, sense renovació generacional. 

El conjunt de les actuacions que es proposen en aquest projecte d'intervenció integral per a 
l'ambit del Son Pastor - Saró de-Viver estan encaminades a millorar la situació existent deis dos 
barris amb l'objectiu de revitalitzar i dinamitzar tota la zona vinculant-la definitivament amb la 
resta deis territoris que l'envolten i cohesionant-la internament. Les tres línies estrategiques de 
les quals deriven tot aquest conjunt d'actuacions i que es recullen en aquest Projecte 
d' lntervenció Integral són: 

1) Fomentar una COHESI6 TERRITORIAL i SOCIAL entre els dos barris i trencar 
l'aiiiament historie que viuen un respecte l'altre. Fer de l'ambit de Son Pastor - Saró de 
Viver un territori més permeable i atractiu perla resta de barrisque l'envolten i incentivar 
una relació més activa amb l'espai fluvial. 

2) Millorar la QUALITAT DE L'ESPAI PÚSLIC 1 DELS EQUIPAMENTS COMUNITARIS del 
barrí. La creació i millora de nous espais verds i d'ús públic oferiran a l'ambit un nou 
suport per a la vida comunitaria deis seus residents. Millora de la connectivitat de l'espai 
fluvial i promoció deis usos de llera del riu Sesós com a nou espai de relaci6 i lleure. 
L'ampliació i millora del equipaments existents vinculada a un impuls per fomentar el teixit 
comunitari i associatiu deis dos barris. 

3) Promoure la CONVIVENCIA AMS LA PARTICIPACIÓ DE TOTA LA COMUNITAT. 
Desghettitzar i desestigmatitzar l'ambit. Donar un impuls a l'activitat económica del barrí 
coma element integrador i estructurador de l'ambit promocionant-lo com un poi d'atracci6 
perla resta de territoris que l'envolten. Enfortir les entitats, els col·lectius i la ciutadania en 
general, fomentant la seva capacitació, participació i implicació en la reconversió del 
barrí. Donar suport als plans de dinamització comunitaris existents. Desplegar programes 
socials de diferent ordre i en col·laboració amb el teixít assocíatíu a través de grups de 
treball amb capacítat de decisíó. 

MESURA DE GOVERN PROPOST A DE PROJECTES PER lA 6a CONVOCATORIA DE LLEI DE BARRIS 5 



Quadre d'actuacions 

1.1 Urbanittació elxos cívics. 

1.1.1. Urbanització de les Cases Barates 

1.1.2. Urbanitzaci6 del e/ de tes Cresques 

1.1.3. Urbanitzaci6 del e/ de Flix 

1.1.4. Urbanltzació del e/ Orrius 

1.1.5. Urbanització del e/ Foc Follet 

1.1.6. Arranjament e/ Tucuman 

1.1.7. Passelg de Santa Coloma 

1.1.8. Paciflcació e/ Ciutat d'Asunción 

1.1.9. Millora de la xarxa de clavegueram deis carrers de Baró de Vlver (Ciarlana 1 Campins) 

1.2 Col·locacló d'arbrat 

1.2.1. Carrer Llinars del Valles 

1.2.2. Carrer de 1' Estad ella 

1.3 Dotacló d'espais verds 

1.3.1. Pla~a de Mossen Joan Cortinas 

1.3.2. Espal Santander 1 Ulnars del Valles 1 Estadella 

1.3.3. Espal Sant Adria 1 Llinars del Valles 1 Estadella 

1.3.4. Zona Verda Tucuman /Quito 

1.3.5. Zona Verda Beat Domenec Savio 

1.3.6. Pla~a de Bar6 de Viver 

TOTALCAMP1 

2.1. Rehabllitació elements comuns deis edificis, incloent la part int. deis edificis del Pg. Santa 
Colo m a 
2.2. lnstaHació i manteniment d'ascensors 

2.3. Adequació de l'aillament termic als edificis en compliment del CTE 

TOTALCAMP2 

3.1. Mlllora instaHacions esportives Llosa del Bon Pastor 

3.2. Millora Casal Gent Gran Bon Pastor 

3.3. Construcció del Centre Cívic Baró de Viver i Casals Gent Gran 

3.4. Adaptació flsica de la llera del riu Besos a nous usos. 

3.5. Reforma del Centre Cfvic del Bon Pastor 
3.6. Impulsar el planejament per aconseguir un equipament de centralitat al barrí 
(Casa Veronica) 

TOTALCAMP3 

4.1. lnstaHació de cablejat o altres sistemes 

4.2. Programa perla unificació d'antenes de TV 

4.3. lnstal-lació de porters electronics 

TOTALCAMP4 

5.1. Substitucló de Iluminarles i equips de baix consum 

5.2. lnstal-lacló de plaques solars i fotovoltaiques a edificis munlclpals 

5.3. Promoure una gestió estalviadora del consum d'aigua 

5.4. Estudi de viabilltat del cobrlment de la Ronda U toral 

TOTAlCAMPS 
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2.100.000 

2.100.000 

220.000 

170.000 

250.000 

250.000 

2.000.000 

200.000 

200.000 

675.000 

200.000 

200.000 

600.000 

200.000 

750.000 

160.000 

1.275.000 

11.550.000 

1.350.000 

150.000 

150.000 

1.650.000 

200.000 

100.000 

1.800.000 

100.000 

600.000 

50.000 

2.850.000 

100.000 

150.000 

100.000 

350.000 

50.000 

100.000 

51).000 

150.000 

350.000 
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6.1 Espais per acollir activitats d'associations de dones per fomentar l'equitat de genere. 

6.1.1. Programes de mediació comunitaria 

6.1.2. Programes d'acompanyament en el traspas de les Cases Barates 

6.1.3. Programes d'interculturalitat mitjan¡;ant les dones. 

6.1.4. Espais d'activitats extraescolars per fomentar la integració de la dona treballa dora 

6.2 Espais per acollir activitats formatives destina des a dones amb un baix nivel! educatiu. 

6.2.1 Programes d'inserció laboral i recursos ocupacionals. 

TOTAL CAMP 6 

7.1.1. Projecte de dinamltzació i senyalització d'itineraris en espais cívics i d'ús esportius 

7.1.2. Pla de dinamització comercial 

7.1.3. Estudi de viabilitat d'adequació de l'entorn del e/ Caracas coma eix civic 

7.2 Programes de foment de la integració social i cultural. 

7.2.1. Programa de dinamització d'infants i joves 

7.2.2. Programa de dinamitzaci6 i creació de les associacions i entltats deis barris, en especial 
d'aquells col·lectius de població nouvinguda i precarietat social 

7.2.3. Programa de mediació veinal ambla població gitana i d'altres col-lectius. 

7.2.4. Creacló d'horts urbans 

7.2.5. Programes d'inserció laboral vinculats a professions amb futur, adre¡;ats a les grans bosses 
d'atur deis barris. 

7.3 Programa de partícipació i comunicació 

7.3.1. Creació de I'Oflcina de Barris 

7.3.2. Promoció de la participació ciutadana al projecte integral per part de la poblaci6 resident a 
través deis Grups de Treball pel Barri 

TOTALCAMP 7 

8.1 Elimlnació de barreres arquitectoniques. 

8.1.1. Mlllora de l'accés al Metro de Baró de Viver 

8.1.2. Mi llora de l'accessibilitat del Centre Cívic del Bon Pastor. 

8.1.3. Estudis de viabllitat perla integració de les infrastructures del Nús de la Trinitat amb el sol 

8.2 Ampliació de voreres, guals í passos de vianants. 

8.2.1. Adequació deis passos de vianants. 

8.2.2. Estudi de viabilitat per la implementació de passeres sobre el riu Besos 

TOTALCAMP 8 

TOTAL ANUAL (2009 O 2013) 
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200.000 

100.000 

100.000 

100.000 

200.000 

700.000 

150.000 

100.000 

150.000 

500.000 

100.000 

100.000 

100.000 

100.000 

200.000 

100.000 

1.600.000 

150.000 

250.000 

200.000 

200.000 

150.000 

950.000 

20.000.000 
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o 

Pláno/ de situació de les actuacions 
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Llegenda 
_ a ele 1 espal publk: 1 ~6 d ~spak verds. 

Cltmp 2: Rehabllft.,db deis elemcnb cornllrU deis edlf•ds. 

Cemp l : Pnwlif6 d cqulpaments d\ls coHecthJ 

camp 6 : Equltat de ~en l'ús d .. 1 cspai urb4 1 deis equlp.tments. 

!>.1 ~ID de ~taten e>pals püblln. 
6. 1.1 l'nl¡fa dr WIU1 tao.. 
t. 1 2 Progrlllnd cfatompanyamenc en ~ u dt! les ca~ a.r~ 

6.2 ri¡M' !Mtt IKDillt IICtlvitAlS d'ftS\OCIR{I01<1 de donm pcr fomuf'l!at 1 oqulb!t 
de e~n~re 
6.2.1 P d ~~ tat tJ ranll dones.. 
6.2 2. üpu da!UV tm etU~ per fomM! 1.11 te¡MCI6 1ft dorU 
Ueba 

6.3 EsP-1h Pft" «ollr attlvttau fcrmatlvn <JMUN~ a done amb un ba x 
nmll educatlu. 
6 1.1 PToW~rr •• o ~A~xn rtCUI10I .-.re, .. ._, .... ··•· 

Camp 7: Pro¡r11me5 pera la millora socl~f urbanntu;a 1 econbmlca. 

Camp 8: Acceu bit tat 1 wpressló de barrcre5 arqul•tctónlqu~t~. 

toba !.'1 
a 1 3 
Trinltllt llnb ti '161 

Camp 4: lncorporad6 de tes tecnolo¡lcs de b lnformacló en els edlflcls. 

C4mp 5: Fomern do la 505tenlbllltat del dtnenvolupament urb.'l. 

• 
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PROJECTE D'INTERVENCIÓ INTEGRAL ALS BARRIS 
LA VINYA - CAN CLOS - PLUS ULTRA 

lntroducció: 

La població actual del barrí de La Vinya-Can Clos-Pius Ultra, presenta una conjunció de trets 
socio-demografics i condicions socials i economiques de desigualtat que donen coma resultat la 
identificació de realitats socials amb un elevat marge de millora en la seva qualitat de vida. 

Aquestes situacions de desígualtat social, en ocasions poden arríbar a provocar situacions de 
risc d'exclusió social d'alguns individus i col·lectius. 

Ourant els anys seixanta, el desarrollisme de la Barcelona franquista va consolidar el barrí de La 
Vinya-Can Clos-Pius Ultra. Molles de les cases baixes típiques es van enderrocar per deixar pas 
a nous blocs de pisos, sobretot al llarg del passeig de la Zona franca. Aquesta via, ideada a 
principi de segle per 1' urbanista Léon Jaussely, es va concretar en un pla aprovat el 1968. Les 
poc nombrases operacions de renovació que es portaven a terme en !'etapa del desarrollisme, 
quasi mai fetes de manera adequada a les característiques de la zona, a la vegada que 
incrementaven els déficits comunitaris, es concentraven als carrers principals o als seus voltants. 

En els darrers anys el ve'ins del barrí de La Vinya-Can Clos-Pius Ultra han guanyat algunes 
batalles que han humanitzat el barrí. Malgrat aquestes millares, l'edificació, els serveis, el grau 
d'urbanització, els equipaments, els espais lliures, varen restar durant molt de temps lluny de 
l'atenció deguda i de les possibilitats deis seus habitants. 

En resum, el barrí de La Vinya-Can Clos-Pius Ultra pateix problemes d'ordre urbanlstic, 
económic i social que els propers anys poden agreujar-se, produint-se processos d'involució 
urbanística i de concentració de problematiques tant d'ordre economic i social com de naturalesa 
f!sica i estructural. 

Descripció de l'area urbana: 

- Extensió: 28,34 Ha. 
- Població: 9.876 Habitants 
- Densitat: 123,04 Hab./Ha. 
- Habitatges: 3.487 Habitatges 

Descripció de la situació social: 

Al barrí de La Vinya - Can Clos - Plus Ultra existeixen col·lectius amb un perfil d'elevada 
vulnerabilitat, i grups de persones que es troben en condicions tant socials i com económiques 
de desigualtat. La població es caracteritza per presentar una progressiva dinamica demografica 
d'envelliment, que si bé ha estat mitigada, en part, per !'arribada de diferents contingents de 
nouvinguts. Cal destacar la creixent presencia de persones immigrades els darrers anys, 
col·lectiu que esta modificant la fisonomía del barrí, contribu'ít al manteniment més o menys 
estable en els darrers cinc anys de la població del barrí de La Vinya - Can Clos - Plus Ultra. 
O'altra banda, i malgrat ser un col·lectiu no tant numéric, el jovent del barrí és un altre focus 
d'interés. Es registra un elevat fracas escolar, el consum normalitzat de tóxics, déficits 
d'atencions basiques i condueles sexuals de risc, accentuat en el cas de les noies amb 
avortaments reiterats. A més el barrí es deficitari en espais de trabada i activitats adre9ades als 
joves, així com també als infants. 
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Pel que fa a característiques relacionadas amb la situació socioeconómica de la població cal 
destacar, principalment, que el barrí de La Vinya - Can Clos - Plus Ultra presenta un deis nivells 
més baixos d'instrucció de la ciutat de Barcelona. La meitat de la població no té estudis o bé té 
estudis primaris. Aquesta situació és especialment important en el sentit que l'educació d'una 
població és un condicionant de moltes altres qüestions que determinen el nivel! i la seva qualitat 
de vida. El nivel! educatiu és determinant per accedir al mercat laboral de forma qualificada. En 
el marc de la globalització cada cop més els llocs de treball no qualificats es desvíen cap als 
pa"isos en vies de desenvolupament on els costos laborals són molt inferiors. Només es 
mantenen aquells que estan estretament vinculats als serveis a les persones i que per tant, no 
poden ser internacionalitzats. Per altra banda, l'especialització i qualificació professional esdevé 
un factor d'inserció en el sistema laboral i assegura certa estabilitat. Al barrí de La Vinya - Can 
Clos - Plus Ultra ens trobem amb una població molt vulnerable en aquest sentit. El baix nivel! 
educatiu de la seva població, especialment en el cas deis joves, significa que pateixen 
problemas d'elevada precarietat laboral amb un continu perill d'exclusió social. Per altra banda, 
la mancan<;a d'uns nivells económics mínims agreuja les dificultats per a independitzar-se i 
elaborar un projecte de vida propi. 

Per tant, el delicat equilibri que trobem avui entre els riscos i les potencialitats del barrí de Can 
Clos_La Vinya ens indiquen la oportunitat d'iniciar sense demores un procés de recuperació que 
posi émfasi en la transversalitat de les actuacions a portar a terme. 

El barrí de La Vinya - Can Clos - Plus Ultra de Barcelona presenta un seguit de potencialitats 
futures ciares: 

- Un teixit associatiu fort, amb un abast d'actuació i influencia també més enlla deis límits de 
l'ambit. 

- La seva posició de centralitat, en relació amb algunes de les grans operacions de futur de 
la ciutat. 

Les grans línies d'actuació, són: 

Millores en la connectivitat del barrí, en l'espai públic, l'accessibilitat, supressió de barreres 
arquitectóniques i provisió de nous equipaments, amb transversalitat amb: 

- Rehabilitació i equipaments deis elements col·lectius deis edificis 
- lncorporació de lles tecnologies de la informació i foment de la sostenibilitat en els edificis 

municipals 
- Programes de equitat de genere, millora social , urbanística i económica del barrí 
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Quadre d'actuacions 

1.1 Nova urbanització a l'espai públic de Can Clos 
1.2 Nova Pla~a a la part alta Can Clos 
1.3 Adquisició sol i urb. Connexió diligencies -Ferrocarrils Catalans 
1.4 Adquisicó de sol pera nou espai públic resultant de la MPGO a Plus Ultra 
1.5 Urbanització PI. i carrers interiors Franco, Ruiz de alda i Duran 
1.6 Reurbanització deis jardins ca liAiena als Hab. De "la Capa" 
TOTALCAMP 1 

---==-----------~---------------------------

2.1 Rehabilitacir;o i equipaments deis elements Col·lectius deis Edificls 
TOTALCAMP 2 

3.1 Millares a l'equipament esportiu Municipal "La Bascula" 
3.2 Remodelació Centre Civic "Casa del Rellotge" als jardins de Can Ferro 
3.3 Edifici de nova construcció annex del Centre Clvic "Casa del Rellotjge" 
3.4 Millores al Casal d'avis "la Capa'' 
TOTALCAMP3 

Connexíó cablejat tic Equipaments: la Bascula, Casa Rellotjge i la Vinya 
4.2 Ajudes a la Rehabilitació en l'aplicació de noves tecnologías als Ediflcis 
TOTAL CAMP 4 

lnstal·lació de plaques equipament Esportiu de La Bascula 
Jardins Urbans sostenibles de Ca I'Aiena {finan~ament indos a 1.6) 
Millares de I'Aillament Termic als Edificis(finanr;ament indos a 2.1) 

TOTALCAMP S 

. " 
Usos del temps: temps de barrí, temps educatiu compartit 
Temps de barrí, temps compartit:, Conciliar la Vida Laboral i Familiar 

TOTALCAMP6 

7.2 
7.3 
7.4 
7.5 
7.6 
7.7 
7.8 

Pla estrateglc de partícipació i dinamització comunitaria 
Oficina tecnica (2% S./20.000.000€) 

lntervenció comunitaria. Treball en xarxa amb les comunitats de veins 
Foment de les relacions intergeneracionals a Ca I'Aiena 
Espai públic: un pespai de convivencia als jardins de Ca I'Aiena 
Punt multimedia. Promoció cultural en xarxa 
Promocio sociocultural i participacíó joves a la Bascula Musical 
lntervenció en medi Obert 

7.9 Promoció del comerr; a l'area 
TOTALCAMP7 

Nova accessibilitat des de carrer deis FGC al CN Montjui'c 
8.2 Supressió de barrares arquitectoniqeus a l'entorn de Can Clos("') 
8.3 Nova accessibllitat ala equipaments de "LA CAPA" 

(*): finanr;ament indos a 1.1, 1.2, 1.3 i 8.1 
TOTALCAMP8 

2.200.000€ 
300.000€ 

3.500.000€ 
3.544.000€ 

790.000€ 
248.000 € 

10.582.000 € 

1.000.000€ 
1.000.000€ 

2.123.000€ 
900.000 € 

2.242.000€ 
200.000 € 

5.465.000€ 

300.000€ 
0€ 

300.000 € 

264.000 € 
0€ 
0€ 

264.000 € 

85.000 € 
96.000€ 

181.000€ 

118.000€ 
300.000€ 
120.000€ 

92.000€ 
45.000 € 

135.000€ 
150.000€ 

210.000€ 
90.000€ 

1.260.000€ 

800.000€ 

0€ 
148.000€ 

948.000€ 
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