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ENLLAÇOS D’INTERÈS

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

Incentivar la formació i l’ocupabilitat a l’àrea urbana 

(La 11): 

Accions que abasten totes les etapes del procés 

educatiu amb la finalitat última d’evitar el fracàs 

escolar i abandonament escolar primerenc: primera 

infància (0-3), educació infantil (3-5), primària (6-12), 

ESO (13-16), formació professional, escola de segona 

oportunitat, batxillerat, cicles superiors i accés a la 

universitat. S’entén com una estratègia contínua en el 

temps, integrada amb el teixit social, empresarial i 

educatiu de mesures per combatre el principal 

obstacle de l’àmbit d’aplicació de l’EDUSI: l’elevada 

taxa de fracàs escolar, ’abandonament prematur i 

l’atur, que comporten l’exclusió social.

S’inicien les obres del 
Pont de Santander 

Aquest dilluns 19 de setembre s’han iniciat les obres del 

Pont de Santander, una remodelació que millorarà la 

connectivitat entre els barris de la Verneda i la Pau amb 

Bon Pastor.

Actualment, el Pont de Santander és una infraestructura 

que permet creuar les vies del tren amb vehicle o a peu. 

Tot i així, hi ha barreres arquitectòniques per a persones 

amb mobilitat reduïda donat que la passera per a 

vianants és només accessible a través d’escales.

Aquesta reforma ve promoguda per una proposta 

d’iniciativa ciutadana, on cinc associacions de veïns i 

veïnes de la zona han lluitat per la seva millora, recollint 

fins a 4.458 signatures per a que es dugués a terme. 

Finalment, les obres es van aprovar per unanimitat al 

plenari de desembre de 2019.

El nou pont, que comptarà amb un recordatori a la lluita 

veïnal que l’ha fet possible, permetrà la connectivitat dels 

dos barris de manera molt més accessible per a vianants i 

bicicletes, creant un sol connector amb voreres àmplies, 

un carril bici unidireccional a cada banda, un nou pas de 

vianants i un carril de circulació de vehicles per sentit. A 

més, es preveu reduir el pendent actual del pont fins que 

aquest sigui d’un màxim d’un 6% per, d’aquesta manera, 

augmentar la seva accessibilitat.

L’obra també pretén millorar la imatge urbana de la zona, 

substituint elements obsolets i reforçant l’arbrat existent 

amb més parterres i arbres, renovant alhora l’enllumenat, 

la xarxa de reg i col·locant punt d’accés wifi.

Totes aquestes actuacions tindran una durada 

d’aproximadament 17 mesos i un cost de 9,92 milions 

d’euros, confinançat amb el Fons Europeu de 

Desenvolupament Regional FEDER en el marc de 

l’EDUSI Eix Besòs, aportant-ne el 50% del cost total.
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ACTUALITAT

CONEIX MÉS SOBRE EL PROJECTE EDUSI

Els objectius temàtics i les línies 
d’actuació

Consulta el Pla de comunicació i els 
materials de l’Edusi-Eix Besòs

Comunicació i materials

VÍDEO

Iniciativa ciutadana 
per la remodelació del 

Pont de Santander

NOTÍCIA

Nota de premsa 
Ajuntament de 

Barcelona


