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ACTUALITAT

Nou vídeo de bones pràctiques:
El Programa de Regeneració Urbana
OT9 - LÍNIA D’ACTUACIÓ 14: MILLORAR L’ACCÉS I
L’ACCESSIBILITAT A L’HABITATGEL
Dins les accions de comunicació de l’EDUSI Eix-Besòs,
coﬁnançades amb fons FEDER, durant els darrers anys
s’han anat realitzant vídeos explicatius sobre les bones
pràctiques desenvolupades en el marc del programa.
Aquests clips serveixen per a que la ciutadania sigui
coneixedora de les actuacions concretes que recull

Gràcies a aquest fet es poden explicar en detall les
actuacions dutes a terme per realitzar la rehabilitació
dels ediﬁcis del barri, l’atenció cap a les persones durant
la campanya d’inspeccions als habitatges, com s’ha
agrupat la informació a través d’un aplicatiu i, ﬁnalment,
com ha afectat aquest projecte als veïns i veïnes de la
zona, que havien reclamat durant anys aquestes
actuacions.

l’EDUSI i, durant aquest mes de març, s’ha publicat el

El vídeo es pot visualitzar a la pàgina web de l’Edusi-Eix

vídeo referent al Programa de Regeneració Urbana del

Besòs o clicant al següent enllaç.

Besòs i el Maresme.
El vídeo posa en context el projecte desenvolupat al
barri, així com el seu abast i objectius, explicat a través de
les diferents persones involucrades en el projecte i que
conformen així una quàdruple hèlix: administració,

htps:/w w.yout be.com/watch?v= B8SeoXGdQA&list=PLGqsHW7 DVq-vXxlHZcqVtgy52LdS MsW&index=7
VÍDEO BONA PRÀCTICA

Regeneració urbana

ciutadania, agents econòmics i teixit acadèmic.

CONEIX MÉS SOBRE EL PROJECTE EDUSI

Els objectius temàtics i les línies
d’actuació
AFAVORIR EL PAS A UNA ECONOMIA BAIXA EN
CARBONI EN TOTS ELS SECTORS (OT4)
Foment de la mobilitat a peu i en bicicleta (LA 04):
Incrementar la connectivitat peatonal i ciclista de l’àrea
urbana.
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