PLA INTEGRAL DE
TRANSFORMACIÓ BADALONA SUD
BASES DE TREBALL 2017-2022

OBJECTIU GENERAL
Establir els principals eixos que vertebrin la
urgent actuació que requereix el territori de
Badalona Sud. Una actuació coordinada i
perdurable entre l’Ajuntament de Badalona i
la Generalitat de Catalunya

Indicadors del territori
➢El 28% de la població és de nacionalitat estrangera
➢El 12% de la població gitana viu amb analfabetisme
➢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

Canviar la dimensió
social del territori i
fomentar
alternatives a les
activitats delictives
Reforçar el teixit
associatiu i la
participació
ciutadana

Vincular escola i
entorn per a l’èxit
educatiu

Crear una imatge i
identificació positiva
amb el territori

Crear noves
centralitats per
millorar la cohesió
social

Impulsar el teixit
comercial i
econòmic

Assolir la integració
del màxim nombre
de ciutadans en
dinàmiques socials
normalitzades

OBJECTIUS
DEL PLA
INTEGRAL

1. Educació i cultura
▪Reduir l’absentisme escolar
▪ Augmentar les taxes de graduats de l’ESO i prevenir l’abandonament escolar
▪ Generar segones oportunitats davant l’abandonament escolar
▪ Promoure polítiques de vinculació escola-entorn
▪ Promoure el lleure educatiu
▪ Millorar l’atenció a la primera infància
▪ Crear un pol d’atracció cultural al territori

2. Ocupació i desenvolupament
econòmic
▪ Reduir la taxa d’atur
▪ Augmentar els nivells d’inserció amb la implicació del teixit del territori
▪ Millorar la ocupabilitat dels joves
▪ Generar un marc de treball únic de tots els agents d’ocupació
▪ Dinamitzar econòmicament el territori
▪ Reactivar i dinamitzar el teixit comercial

3. Convivència i espai públic
▪ Reduir el risc d’exclusió dels joves
▪ Transformar els barris per ser més cívics, nets, amables i segurs
▪ Promoure l’espai públic com a espai de convivència
▪ Reforçar els elements d’identitat i pertinença al territori
▪ Promoure una ciutadania participativa i corresponsable

4. Salut i promoció de les persones
▪ Millorar els indicadors de salut
▪ Prevenir conductes de risc en salut sexual, hàbits saludables, salut mental i
drogodependències
▪ Millorar processos d’atenció de salut mental infants i joves
▪ Contribuir a l’eradicació de la violència masclista
▪ Promoure una xarxa de suport mutu per combatre l’aïllament

5. Urbanisme i habitatge
▪ Contribuir a la millora dels habitatges de forma integral
▪ Contribuir a la regularització de les ocupacions i subministraments
▪ Millorar l’accessibilitat als equipaments
▪ Transformar les condicions físiques de l’espai urbà per a una millor cohesió social

