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PROMOURE LA INCLUSIÓ SOCIAL I LLUITAR 
CONTRA LA POBRESA (OT9) 

Reforç dels serveis socials als col·lectius en risc 

d’exclusió (LA 13): 

Incrementar els serveis socioculturals per l’atenció 

directa dels col·lectius més desfavorits.

Les treballadores i treballadors de 
l’Institut Municipal d’Urbanisme 

(IMU) visiten els barris del Bon 
Pastor i el Besòs

Dins del Pla de coneixement intern dels treballadors i 

treballadores de l'IMU, el passat 14 d’octubre es va 

realitzar una visita al barri del Besòs per veure els edificis 

que formen part del projecte de Regeneració Urbana, així 

com les obres finalitzades de la Fase F de remodelació 

del barri del Bon Pastor.

Durant la jornada es van realitzar xerrades sobre com 

s’està duent a terme el Programa de Regeneració Urbana 

a Barcelona, la reparcel·lació del subsector 6 (Perú-Pere 

IV), l’expropiació del Carrer Pamplona 127-131, el 

funcionament i importància dels Sistemes Urbans de 

Drenatge Sostenible (SUDS) a la ciutat i la campanya 

d’inspeccions realitzada als edificis del Bon Pastor en el 

marc del Programa.

Un cop finalitzades les xerrades, es va realitzar una visita 

als projectes desenvolupats als barris del Bon Pastor i el 

Besòs. Al Bon Pastor es va poder descobrir la 

urbanització de l’entorn realitzada, unes obres que han 

donat serveis als nous habitatges, pacificant aquesta 

zona del barri amb més espais, més verd i amb jocs 

infantils. També es va visitar la zona de les cases barates, 

on s’hi construiran nous habitatges i s’hi ubicarà un 

museu d’història del barri. Al Besòs, es van poder visitar 

les obres de rehabilitació de la prova pilot del bloc de 

pisos del Carrer Messina 11, que finalitzarà al maig de 

2023, així com la zona on s’ha dut a terme la campanya 

d’inspeccions.
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ACTUALITAT

CONEIX MÉS SOBRE EL PROJECTE EDUSI

Els objectius temàtics i les línies 
d’actuació

Consulta la sinèrgia de  l’Edusi-Eix Besòs 
amb el Programa de Regeneració Urbana

Sinèrgia Regeneració Urbana

Així doncs, al llarg de tot el recorregut els treballadors i 

treballadores de l’IMU van poder conèixer les diferents 

experiències i criteris d’urbanització emprats en cada 

cas.


