
PER LA PLENA NORMALITAT DELS BARRIS DE BADALONA SUD  



Els barris de Badalona Sud: Artigues, Sant 
Roc, Congrés, El Remei, La Mora 



Alguns indicadors del territori 
 

El 28% de la població és de nacionalitat estrangera 

El 12% de la població gitana és analfabeta 

L’absentisme escolar és del 40% a Primària i del 60% a Secundària 

Les dades d’atur són les més altes de la ciutat i representen el 16% de la ciutat 

L’economia submergida és una forma de vida habitual 

El 32% dels joves amb mesures judicials en medi obert de la ciutat viuen a Sant Roc 

El 25% dels menors atesos per l’EAIA viuen en aquest territori 

El CAP de Sant Roc és dels 10 del país amb els indicadors socioeconòmics més desfavorables 

Alt percentatge de dones amb alta vulnerabilitat, aïllament i violència masclista 

La percepció d’hostilitat entre veïns és alta 

Un 20% dels habitatges d’Artigues i Sant Roc hi viuen més de 5 persones 



El 2006 la Generalitat i l’Ajuntament de Badalona creen el Consorci Badalona Sud per crear i gestionar 
serveis dins els barris de la zona. 

 
La finalitat del Consorci és la de desenvolupar i executar el Pla d’Integració i transformació dels barris de 
Badalona Sud per contribuir a la millora de la qualitat de vida de la ciutadania del territori, amb 
intervencions en els àmbits següents: 

 
• Educació i cultura 

• Promoció de les persones 

• Desenvolupament econòmic i ocupació 

• Comunitat i convivència 

• Habitatge, urbanisme i d’execució d’equipaments 



Visió 

• Vol ser una organització pública moderna i d’excel·lència capaç de generar actuacions en tots els àmbits que configuren la vida d’un barri 
oferint oportunitats a les persones que hi viuen per a: 

Assolir la ciutadania plena amb equitat i igualtat d’oportunitats 

Assolir una vida autònoma mitjançant el seu apoderament 

Evitar processos d’exclusió social 

Construir comunitat arrelada al territori contribuint a la cohesió social de la ciutat i del país  

Transformar en imatge positiva els barris de Badalona Sud 

Tasca 

 

• Davant la realitat social complexa i singular dels barris de Badalona Sud, el Consorci és el responsable del desenvolupament estratègic 
d’actuacions integrals amb visió a llarg termini que transformin la realitat social del territori i les vides de la seva gent. Reforçant els serveis 
existents, articulant la xarxa d’atenció i d’intervenció social i comunitària i coordinant les actuacions de les diverses administracions al territori 
amb corresponsabilitat, amb l’objectiu d’aconseguir la plena normalitat com a barris de Badalona i de Catalunya. 

Valors 

• La proximitat 

• La perspectiva integral i estratègica amb visió a llarg termini 

• La cura per la feina ben feta i de qualitat 

• L’adaptabilitat, flexibilitat i agilitat 

• El compromís amb el territori 

• La participació, el treball en xarxa, col·laboratiu i transversal 

• El respecte pel drets de la ciutadania i la diversitat 

• L’acció democràtica 

 



Estratègies i model d’intervenció 
 

Model integrat de les actuacions 

Continuïtat i estabilitat en les actuacions 

Implicació dels agents del territori enfortint i 
apoderant els diferents agents socials 

Suport i reforç dels serveis públics del 
territori amb la implicació dels tècnics de les 
diverses administracions actuants 

Impuls de processos comunitaris generadors 
de comunitat i convivència 

Col·laboració público-social 
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Actuacions i projectes 2017 
Àmbit socioeducatiu 

• Projecte de suport a 
l’escolarització 

• Programa de promoció 
social i comunitària per a 
menors i famílies en risc  

• Projecte d’activitats 
extraescolars 

• Programes educatius sala 
Cibercaixa 

 

Promoció de les persones 

• Programa foment de la 
ocupabilitat 

• Programa d’inserció 
sociolaboral en processos de 
rehabilitació 
drogoaddiccions 

• Oficina territorial del Servei 
d’Informació i Atenció a les 
dones 

• Servei d’Atenció per a la 
promoció de la ciutadania: 
punt de nouvinguts 

Comunitat i convivència 

• Projecte d’acció comunitària 

• Sant Jordi i Festes de Maig a 
Sant Roc 

• Programa d’educadors de 
carrer en medi obert 

• Projecte Recuperem el barri 
bloc a bloc 

 



DISTRICTE VI CONSORCI BADALONA SUD 
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COMISSIÓ DE SALUT 

MENORS I FAMÍLIA 

GRUP DE TREBALL D’ATENCIÓ 
TERAPEUTICA I REFORÇ  

EQUIP TÈCNIC SUPORT 
ESCOLARITZACIÓ 

COMISSIÓ TERRITORIAL 
CAIXAPROINFÀNCIA 

TAULA DE 
CONVIVÈNCIA  

COMISSIÓ DE DONES 

GRUP DE TREBALL HORT 
COMUNITARI 

Model de participació i treball en xarxa 

SANT JORDI 

LLEURE EDUCATIU ACTIVITATS 
D’ESTIU 

PROMOCIÓ DE L’ÈXIT 
EDUCATIU 

TAULA D’OCUPACIÓ 
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GRUP DE TREBALL AMB LES PERSONES 
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COMISSIÓ DE PARTICIPACIÓ CBS 
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Contacte 
  

 Sant Joan Evangelista, s/n, 1r (Mercat de Sant Roc) 

 08918 Badalona 

 Tel. 933988793 

  

 www.badalonasud.cat 

 https://www.facebook.com/consorcibdnsud/ 

 Instagram: @bdnsud 
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