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Projectes Transformadors
El Pla d’Actuació de Mandat 2020-2023 de la Diputació de Barcelona preveu 21 Projectes Transformadors, que tenen per funció proporcionar respostes en forma de política
pública als reptes socials globals que es desencadenen en el territori en àmbits com la
inclusió social; la sostenibilitat urbana, econòmica i medi ambiental; les relacions interculturals; o l’abordatge dels nous reptes socials.
Aquests Projectes Transformadors materialitzen el compromís de la Diputació de Barcelona amb l’Agenda 2030 en quatre grans àmbits: les persones, la prosperitat, el planeta i les
aliances. L’objectiu és contribuir a la represa i dinamització econòmica, social i cultural a tot
el territori de la província, sense que ningú ni cap municipi quedi enrere. Són 21 projectes
que ajuden a avançar cap a la normalitat postpandèmica al mateix temps que s’anticipen i
donen resposta als principals reptes de futur dels municipis i la ciutadania.

Projecte Transformador de Barris
El programa Barris i Comunitats: motors de transformació social s’inscriu en l’esfera
de les persones. Des d’aquesta posició, connecta les dimensions social i urbana en relació a la intervenció pública en el territori.
Alguns barris, majoritàriament urbans, concentren des de fa anys i de forma persistent
situacions de segregació urbana i social que superen la capacitat d’acció dels ajuntaments amb situacions extremes de vulnerabilitat social, econòmica, residencial i urbana.
Són àrees que han viscut canvis sociodemogràfics profunds, en els quals cal continuar
posant el focus.
Des de fa dècades aquests barris han estat objecte de plans i programes d’actuació que,
tot i partir d’una voluntat integral, han incidit sobretot en la dimensió més física (des del
punt de vista arquitectònic i urbanístic) amb importants millores en l’espai públic, la creació d’equipaments o la rehabilitació d’edificis, que han permès la millora i dignificació
del seu entorn.
El programa Barris i Comunitats: motors de transformació social pretén incidir en aspectes socials i posa l’accent en les situacions de vulnerabilitat i de reproducció generacional de la pobresa, recuperant la visió integral de la Llei de barris, impulsada per la Generalitat de Catalunya durant el període 2004/2010 però, com a especificitat, posant a les
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persones en el centre de la intervenció. S’estructura en l’eix social, entenent-lo com a
element motriu del conjunt d’actuacions que es preveuen abordar, per a una resposta integral, reconeixent i potenciant els barris i les comunitats com a eixos tractors de transformació, en la línia de la nova Agenda Urbana de la Unió Europea.
Amb aquest Programa la Diputació de Barcelona contribueix a reduir les desigualtats socials, promoure la convivència inclusiva i un entorn urbà cohesionat i saludable. Per això
s’impulsen projectes d’intervenció integral urbana als barris que permetin l’apoderament
comunitari, la igualtat d’oportunitats i la millora objectiva de les condicions de vida de la
població.
Així, es vol reforçar el paper de la comunitat en els espais principals de relació i participació veïnal, com els espais públics, les comunitats veïnals i els equipaments municipals, i
fer-ho a través d’accions que promoguin el dret a la ciutat a partir de l’impuls i accessibilitat dels espais de sociabilitat; en la promoció d’actuacions que garanteixin una existència autònoma i unes condicions de vida dignes, treballant en favor de la igualtat d’oportunitats.
Objectius
1. Generació i divulgació de coneixement entorn dels projectes als barris.
2. Impuls d’una figura professional específica per a projectes municipals als barris.
3. Promoció d’accions de lluita contra la pobresa, l’exclusió i la vulnerabilitat social en els
projectes als barris.
4. Promoció d’accions per apoderar el veïnat perquè tingui un paper actiu en el procés de
transformació del barri, reforçant vincles de confiança i la cohesió, en els projectes als
barris.
5. Promoció d’accions per a un model urbà sostenible, cohesionat i saludable en els projectes als barris.
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Pressupost
El programa posa a disposició dels ajuntaments majors de 65.000 habitants amb un Índex de Vulnerabilitat Social inferior a 100 un suport econòmic per impulsar els projectes
en aquests barris d’alta vulnerabilitat social. Aquest índex de vulnerabilitat, - un indicador
sintètic elaborat per la Diputació de Barcelona -, inclou aspectes com la taxa d’atur, el nivell d’ingressos, l’accés a l’habitatge, la població gran que viu sola, la població migrada
i la taxa d’escolarització als 17 anys.
El programa Barris i Comunitats: motors de transformació social s’articula a partir
d’un fons de prestació (un suport econòmic) que materialitza la col·laboració entre la Diputació de Barcelona i els ajuntaments a partir de la concreció de les característiques,
requisits, funcionament i acompanyament de la Diputació fins al 31 de desembre de
2021.
L’any 2021, la Diputació de Barcelona destina al programa uns 2.340.000 euros dels
quals 2.247.700 euros corresponen a subvencions als municipis articulades mitjançant
un fons de prestació. Aquest suport econòmic, que té voluntat de continuïtat per al 2022
i 2023, es distribuirà entre els 13 municipis de la província que reuneixen les característiques per participar en el programa i que rebran 172.900 euros cadascun.

Municipis participants
• Badalona

• Sabadell

• Cornellà del Llobregat

• Sant Boi de Llobregat

• El Prat del Llobregat

• Santa Coloma de Gramenet

• L’Hospitalet del Llobregat

• Terrassa

• Manresa

• Viladecans

• Mataró

• Vilanova i la Geltrú

• Rubí
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Badalona
Programa pilot amb comunitats de veïns al barri de La Salut (Barri: La Salut; 19.639
habitants).
Es tracta d’un projecte projectat el 2019 però que va quedar interromput a conseqüència
de la pandèmia. Respon al repte de millorar la qualitat de vida de les persones que viuen en les comunitats de veïns de La Salut.
El conjunt de les intervencions tenen el propòsit de: detectar les mancances de les comunitats de La Salut Baixa i La Salut Alta i respondre-hi mitjançant un pla d’intervenció
fruït d’un diagnòstic participat de necessitats i problemàtiques a resoldre; potenciar l’organització veïnal de les escales; aportar-hi informació, assessorament i acompanyament; establir pautes de formació per incentivar la capacitat veïnal en la gestió dels afers
col·lectius i consolidar les comunitats d’escala (es crearà un Punt d’Informació al veïnat,
ubicat a l’Associació de Veïns Juan Valera i al Casal Cívic de La Salut); promoure la memòria històrica del barri, mitjançant el testimoniatge positiu d’històries de vida.
Més concretament, durant l’any 2021 el projecte planteja dur a terme una prova pilot
centrada en el diagnòstic de 75 comunitats de veïns a 3 nivells: convivència, situació
dels subministraments de les finques i capacitat organitzativa veïnal. Les comunitats on
es realitzarà el diagnòstic s’han seleccionat en base a la informació proporcionada pels
diferents departaments que intervenen en el projecte (Servei de Mediació, Disciplina Urbanística, Serveis Socials, Guàrdia Urbana, Salut, Fundació Salut Alta, Associació de veïns Juan Valera). Un cop finalitzada aquest fase de diagnòstic és previst que s’iniciï una
segona fase d’intervenció amb unes 20 comunitats.

Cornellà del Llobregat
Barri de Sant Ildefons: motor de transformació social (Barri: Sant Ildefons; 26.070
habitants).
Les intervencions prenen de referència el Pla Director Comunitari de Sant Ildefons (2018).
Despleguen dos dels seus eixos relatius a: la política social, cultural i educativa; i a la convivència i la cohesió social.
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L’objectiu general del projecte és progressar en les condicions d’equitat i cohesió social
del barri, millorar la qualitat de vida i les relacions de convivència i, en conseqüència, incrementar les oportunitats de prosperar individualment i col·lectiva.
A un nivell operatiu, les accions proposades segueixen dues grans línies d’intervenció: la
promoció del desenvolupament comunitari del barri, mitjançant el foment de l’associacionisme i la implicació pública de les comunitats, els processos de participació i les accions de mediació en conflictes convivencials; l’impuls d’accions socioeducatives (formals, de lleure, esportives i culturals) per a la millora de les capacitacions en l’àmbit de la
infància, la joventut i els entorns familiars. Aquestes accions es desenvoluparan en el
marc d’espais públics (interblocs, carrers i places) i equipaments municipals (centres cívics, patis escolars, biblioteca, auditori i pavelló poliesportiu).

El Prat del Llobregat
Pla Estratègic de Sant Cosme 2020-2030. Programa de convivència, veïnatge i promoció sociocomunitària (Barri: Sant Cosme; 7.288 persones).
El Programa de convivència, veïnatge i promoció sociocomunitària s’inicia el 2020 en el
marc del Pla Estratègic Sant Cosme 2020-2030. S’orienta a la millora dels indicadors demogràfics, culturals, socials, econòmics i a promoure les relacions de convivència tant en
els espais públics com a les comunitats veïnals del barri. En termes d’organització de la
gestió pública, el projecte aborda un procés de canvi integral en l’àmbit de Benestar Social, Equitat i Cohesió.
A un nivell operatiu, el projecte presenta una dimensió d’organització i coordinació de
recursos i serveis. La finalitat és desplegar accions coordinades entre professionals que
maximitzin la seva integralitat i incrementin la seva capacitat d’impacte social. Aquesta
línia de treball es tradueix en una nova organització dels equips municipals mitjançant un
únic equip integral articulat al voltant del Pla Estratègic. L’objectiu és atendre les persones considerant tant les seves necessitats (formatives, laborals, de salut, d’inclusió i interacció social) com les seves condicions de diversitat (de cicle de vida, cultural, de gènere).
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D’altra banda, el plantejament d’intervenció promou el desenvolupament de processos
comunitaris a fi d’impulsar la participació de la ciutadania en el desplegament, seguiment i avaluació del programa. L’objectiu és dotar la intervenció social professional d’una
dimensió comunitària, de manera que s’incrementin les interaccions socials, millorin les
relacions de convivència i es densifiquin les xarxes ciutadanes del barri. El propòsit és
que l’acompanyament professional a persones i famílies comprengui un itinerari comunitari com a part constitutiva del procés de treball, ja que la vertebració de comunitats es
considera un element previ i fonamental per incrementar les possibilitats de millora de les
condicions de vida de la població.

L’Hospitalet de Llobregat
A Les Planes teixim vincles comunitaris per a la transformació social (Barri: Les Planes; 16.919 habitants).
El projecte presenta iniciatives en curs per completar aquest any 2021. De cara al 20222023 l’objectiu és presentar-ne de nova ideació. El marc de referència és el Pla Integral
Les Planes – Blocs Florida.
L’objectiu general és reduir factors d’exclusió social, particularment en aspectes tals
com la bretxa digital, les debilitats relacionals i la fragilitat en matèria de salut mental equilibri emocional. Per tal d’assolir-lo es prioritza el treball d’organització de la comunitat, segons el plantejament que intensificant les interaccions socials es reforcen els vincles comunitaris i de retruc la capacitat col·lectiva de fer front a les situacions de
vulnerabilitat.
En aquesta línia, el projecte proposa desenvolupar intervencions en matèria de formació sobre aspectes bàsics d’accés a la informació, els recursos i els serveis. Es tracta de
dur a terme píndoles informatives sobre aquests temes. Els espais de formació promouen oportunitats de trobada i generació de pautes comunitàries. Alhora, es preveu que
les píndoles formatives disposin de suports audiovisuals (podcasts, vídeos, infografies).
Amb aquest material es proposa dissenyar i dur a terme una Plataforma Digital Comunitària d’accés a la informació. Aquesta acció també està pensada com una activitat de
formació ocupacional per a joves.
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Manresa
Intervenció al barri del Xup (Barri: Pare Ignasi Puig - El Xup; 981 habitants).
Es tracta d’un projecte de nova creació, tot i que complementa l’activitat realitzada en el
marc del Pla de Desenvolupament Comunitari del Barri Pare Ignasi Puig, en funcionament des de 2000.
El territori objecte d’intervenció és el barri Pare Ignasi Puig, el Xup i altres nuclis urbans
disseminats. L’objectiu general és la millora de la situació socioeconòmica del barri, la
positivització de la identitat del territori i la seva connexió amb el conjunt de la ciutat.
Des d’aquesta perspectiva, les propostes d’intervenció giren al voltant de: diagnosi de
l’habitatge al barri; afavorir l’ocupabilitat de les persones joves, detectant les que es
troben desocupades i generant un espai de formació ocupacional d’acord amb les seves
necessitats; l’atenció a les persones grans, mitjançant la detecció de la solitud i la cobertura de necessitats en els casos que sigui necessari; i, finalment, en clau d’intervenció urbana sostenible i gestió dels espais públics, les accions de millora de la convivència, de la mobilitat al barri, i de la connexió amb l’espai natural.

Mataró
Galeria d’Iniciatives Comunitàries al barri de Cerdanyola (Barri: Cerdanyola; 31.421
habitants).
És un projecte de nova ideació que es defineix per fer confluir diferents accions intersectorials i interseccionals en matèria d’inclusió social al voltant de l’equipament L’Espai
Gatassa.
El projecte encaixa en el Pla d’Actuació Integral de Cerdanyola 2018-2023 i amb el Projecte Papallona de l’àmbit de Benestar Social, una dinàmica de transformació metodològica i organitzativa del serveis socials en clau comunitària. Aquest projecte serà desplegat a Cerdanyola durant el 2022.
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El plantejament de les intervencions radica en afavorir processos de creació i experimentació d’iniciatives comunitàries prenent de referència l’equipament. L’Espai
Gatassa actualment està composat per un centre cívic i una casal de gent gran. Motiu pel
qual, aprofitant la conjuntura d’un canvi de gestió en l’equipament, la finalitat és fer-lo
evolucionar en un sentit polivalent i com a espai de coproducció de projectes. El nou projecte serà bastit mitjançant processos de participació amb el veïnat, amb la finalitat de
detectar necessitats socials que puguin ser abordades mitjançant el treball comunitari. I
té una dimensió formativa, en la mesura que aborda la capacitació dels agents del territori per al treball intersectorial, interseccional i per a la coproducció de les accions.

Rubí
Projecte d’inclusió comunitària i formació al barri de Les Torres (Barri: Les Torres;
4.322 habitants).
Intervenció de nova ideació, tot i que beu d’experiències prèvies com ara els projectes
comunitaris Conviure a Les Torres i Rubijove als Barris. El marc general és el Pla Local
d’Inclusió Social de Rubí i el Pla de Transformació Integral per als barris de Les Torres, 25
de Setembre i Ca n’Oriol.
L’objectiu general és la (re)vinculació d’aquelles persones que es troben en situacions de
vulnerabilitat i risc d’exclusió social, i que presenten mancances formatives i/o dificultats
d’inclusió laboral.
Es desdobla en dos projectes:
•

Un és l’articulació d’un Espai de Dinamització Comunitària a partir de la intervenció
denominada La Nit és Jove, pensat per dinamitzar i organitzar col·lectivament els espais públics que usen els i les joves. La Nit és Jove comptarà amb la contractació de
dos dinamitzadors esportius.

•

I un segon projecte és un espai de formació per a persones en risc o situació d’exclusió social. Aquest espai oferirà alfabetització, acompanyament a les habilitats digitals i
blocs formatius d’acord amb l’oferta ocupacional de les empreses i l’activitat comercial
del barri (en aquest sentit, es treballa coordinadament amb l’Oficina de Servei a les Empreses). Tant com sigui possible, el plantejament és que aquesta formació repercuteixi
en intervencions de millora del barri (arranjaments i petites intervencions urbanes).
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Sabadell
Torre-Romeu Batega (Barri: Torre-Romeu; 7.194 habitants).
Durant el 2017 al barri s’inicià el procés comunitari integral Som Torre-Romeu, centrat en
l’enfortiment de vincles comunitaris i la millora de la convivència i la cohesió social des
de la perspectiva interseccional. Torre-Romeu Batega s’aixopluga en el marc del Pla Estratègic d’Intervenció Comunitària de la ciutat de Sabadell (2019-2029).
El projecte planteja per al 2021 elaborar participadament amb les comunitats un Pla
d’acció comunitari específic centrat en la promoció de l’educació, el lleure en valors i l’accés popular a la cultura, en tant que oportunitats de millorar les pròpies competències i d’aquesta manera les possibilitats de prosperitat individual i col·lectiva. En
clau de salut comunitària, es planteja la creació d’un grup de dones perquè esdevinguin
agents comunitàries de salut; i amb l’IES La Serra es promou el projecte Som Adolescents (cursos 2on i 3er d’ESO), sobre sexualitat conscient i saludable.
El projecte s’idea partint de la premissa de mobilitzar els recursos del barri (serveis, equipaments i entitats) a fi que esdevinguin agents educatius, portes d’accés a la cultura i referents de lleure en valors. Seguint aquesta mateixa línia, es proposen accions de vinculació amb els serveis educatius per tal de definir itineraris d’ocupabilitat per a joves.
En aquest sentit, s’apunta a la consolidació del projecte La Serra Jove es connecta.

Sant Boi de Llobregat
Camps Blancs TransForma (Barri: Camps Blancs; 5.363 habitants).
Projecte que inclou dues accions de nova ideació que es referencien a una estratègia de
ciutat a 10 anys vista i, més concretament, al Pla Municipal de Govern 2019-2023.
D’una banda, la intervenció Comunitats al barri de Camps Blancs que té per propòsit
acompanyar en el procés de constitució de comunitats de propietaris del barri, per tal
que, d’una banda, adquireixin la capacitat de gestionar els assumptes propis relatius a
les finques, i de l’altra, promoguin la millora de les relacions de convivència i els usos de
l’espai públic. L’acompanyament contempla l’assessorament en la constitució i la gestió
de les comunitats de propietaris i l’organització de tallers formatius al respecte. La finali-
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tat és millorar les condicions d’habitabilitat dels edificis, les condicions de vida i la salut,
mitjançant les intervencions d’entorn.
D’altra banda, l’acció Districte Sud Pool Cultural respon a la voluntat d’incrementar
l’accessibilitat, la participació (especialment entre joves i adolescents) i la formació en
pautes d’inclusió educativa i cultural desenvolupades en equipaments i l’espai públic. La
finalitat és descentralitzar l’activitat cultural de la ciutat (i que aquesta sigui un element de
positivització al barri), reduir les desigualtats en l’accés a la formació cultural, i promoure
i diversificar la cultura popular com a eina d’inclusió. Un projecte destacat de la intervenció és l’organització d’un espectacle singular al barri.
•

Treballar amb Serveis Socials i l’entitat Feinart per identificar i promoure el projecte
cultural com eina d’inclusió i cohesió, amb persones usuàries de qualsevol dels dos
serveis en situació de pobresa i/o vulnerabilitat social.

•

Millorar la qualitat i varietat dels espectacles i cercaviles de les colles de cultura
popular del barri, fent-les més diverses, interdisciplinars, atractives i participatives.

Santa Coloma de Gramenet
Projecte de transformació social i comunitària del barri del Fondo: recuperació i enfortiment de les xarxes socials i comunitàries del barri (Barri: El Fondo; 16.991 habitants).
El projecte té el repte de recuperar entitats i iniciatives ciutadanes amb capacitat
d’incidència social, de manera que s’incrementi la connectivitat social i l’organització
comunitària autònoma, les oportunitats d’ocupabilitat i la capacitació personal mitjançant pràctiques educatives (especialment entre dones i joves). El seus antecedents s’emmarquen en el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural realitzat als barris de la
Serra d’en Mena, l’ACR del carrer Pirineus, l’actual Pla d’Acció Comunitària per a la Inclusió Social i el Pla d’Acció Municipal 2020-2023.
Les accions proposades es desencadenen prenent de referència les comunitats veïnals,
els espais públics (essent la Plaça del Rellotge el centre d’activitat del barri), els equipaments públics (Biblioteca del Fondo, Centre Cívic, Casal Municipal del Carrer Pirineus,
Centre Infantil i Juvenil Rellotge XXI), i equipaments privats (particularment el comerç).
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I s’estructura en quatre línies d’intervenció: L’organització de comunitats, especialment
en matèria d’acolliment al nou veïnat i d’organització de comunitats veïnals en finques; el
foment de les relacions de convivència en l’espai públic; la recuperació de l’activitat
comercial de proximitat i de la seva capacitat associativa; l’activitat de formació i acompanyament a la inserció laboral entre els segments de població jove i les dones.

Terrassa
Intervenció social per a la convivència al barri de Ca n’Anglada (Barri: Ca n’Anglada;
14.191 habitants).
És una intervenció de nova ideació, que pren de referent el pla Futur Ca n’Anglada 2030.
La base del projecte és la millora de les relacions de convivència a partir del reconeixement de les diferències i la detecció de necessitats socials.
El projecte es desdobla en dues grans línies d’intervenció. Una està centrada en els usos
de l’espai públic i es dirigeix als/les adolescents i joves que els usen. L’objectiu és generar dinàmiques d’organització comunitària que impulsin canvis en els usos de l’espai
públic i que, mitjançant projectes d’intervenció educatius, s’obrin noves possibilitats de
socialització educativa per als i les joves, la reconnexió d’aquests col·lectius als recursos
i equipaments del barri, i la participació de les famílies en tot aquest procés.
Un segon projecte es basa en la generació de noves dinàmiques en la relació veïnal que
vincula l’edifici amb el barri i la ciutat. Tracta de detectar lideratge veïnal i d’organitzar
comunitats de propietaris amb capacitat de gestió dels afers comuns de les finques en
les qüestions clau de projectes de rehabilitació, millora de la cooperació veïnal i dignificació de l’entorn construït. La proposta de Terrassa preveu l’obertura d’un equipament
de referència de les intervencions esmentades: l’Oficina de Rehabilitació i Dinamització Comunitària.
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Viladecans
Salut emocional al barri Eixample Centre (Barri: Eixample Centre; 12.114 habitants).
Es tracta d’un projecte que s’inclou en el Pla Local d’Acció Comunitària Inclusiva de Viladecans.
L’objectiu general és oferir oportunitats per a la millora de la salut emocional, especialment en aquells casos en què les persones es troben en situació de vulnerabilitat i/o aïllament social. Les intervencions proposades d’una banda aborden la vertebració de comunitat en espais físics, mentre que de l’altra es concentren en els processos
d’habilitació i capacitació de les persones que es troben en situació de major precarietat.
El projecte planteja un espai d’acollida emocional, el Casal de Barri La Unión, lloc on es
promouran les activitats i les confluències de veïns i veïnes. A més, es proposa dur a terme una intervenció en el context de les comunitats veïnals i en espais públics com el
Torrent Ballester o el carrer Dr. Reig. Una conseqüència derivada d’aquest projecte de
salut emocional en clau comunitària és que posa de relleu la importància de les cures per
al sosteniment de la vida quotidiana. En aquest sentit, es promou un model de sistema
públic de cures en la comunitat (Projecte Nexes).

Vilanova i la Geltrú
Teixint Barri als barris Tacó i Armanyà (Barri: El Tacó i Armanyà; 2.789 habitants).
El projecte s’origina en un espai de trobada i relació per a famílies de barri al Centre Cívic
del barri del Tacó. La seva funció era compartir experiències i alhora construir una xarxa
de suport mutu entre el veïnat. El seu marc de referència és el Pla Estratègic de Serveis
Socials 2021-2024.
Durant el 2019, l’EBASP realitza una campanya d’entrevistes a les famílies i persones soles del Tacó i l’Armanyà que són ateses des dels serveis socials municipals. S’observen
un conjunt de condicions comunes: processos i dols migratoris, manca de xarxa de suport primari, baixa competència lingüística i dificultats per cobrir les necessitats bàsiques. Tanmateix, però, les narratives resultants de les entrevistes mostren capacitats:
credencials formatives i carreres professionals en els països d’origen, projectes vitals
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adreçats a la millora de les situacions familiars amb una preocupació específica pel progrés dels infants. D’aquí que es plantegi la creació d’un espai comunitari que reforci
els vincles i, d’aquesta manera, faciliti l’articulació d’una xarxa relacional orientada a enfortir les pròpies capacitats. Per a articular-la es desplaça al Centre Cívic Tacó-Munda
Terraire un nou EBASP format per dues treballadores socials, una educadora social i una
administrativa.
L’acció Comunitat de veïnes del carrer de la Fuensanta centra la intervenció en l’àmbit de la inclusió residencial i millora de l’organització comunitària; l’acció Gent gran i cohesió social es defineix per intensificar les relacions d’ajuda mútua entre el veïnatge i alhora com a intervenció sociosanitària d’atenció a la dependència i a les cures.

La Diputació de Barcelona amb els ODS
La Diputació de Barcelona s’ha compromès a contribuir de forma activa a l’assoliment
de l’Agenda 2030 i dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS) mitjançant el suport a la seva localització a tot el territori de la demarcació de Barcelona. En aquest sentit, referma la voluntat de continuar impulsant iniciatives que promoguin l’assoliment dels
ODS en totes les seves esferes i dimensions. Així, la Diputació de Barcelona aspira a convertir-se en un referent de la innovació en la implementació dels ODS, i el seu rol, com a
xarxa de municipis, és idoni per assolir aquest objectiu.
El Projecte Transformador de Barris de la Diputació de Barcelona respon a l’Objectiu de
Desenvolupament Sostenible (ODS) número 3 “Salut i Benestar” i el número 10 “Reducció de les Desigualtats”. Els 17 ODS van ser proclamats per l’Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre de 2015 i formen part de l’agenda global per a 2030. La
Diputació de Barcelona n’assumeix el compliment i desplega la seva acció de suport als
governs locals de la província d’acord amb aquests ODS.

07/21

Projectes Transformadors

Les persones

15

Consulta el vídeo de Barris i comunitats:
motors de transformació social aquí:

https://youtu.be/VnemPv5n59k

Més informació: www.diba.cat
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