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S’inicia la convocatòria de propostes per al
nou repte urbà a la ciutat de Barcelona en el
marc del Programa de Regeneració Urbana

https://acortar.link/RvEfuP

Enllaç a la informació
de la convocatòria

ACTUALITAT

Es reuneix la Xarxa
Metropolitana de Ciutats EDUSI
Aquest passat 12 de juliol, les persones responsables

Durant la trobada, els tècnics i tècniques coordinadors

dels projectes de les 4 ciutats que actualment estan

dels diferents projectes a la seva ciutat van compartir

desenvolupant l’Estratègia de Desenvolupament Urbà

l’estat d’execució de les actuacions i la seva comunicació,

Sostenible i Integrat es van reunir per posar en comú

el percentatge de pressupost executat i justiﬁcat, així

l’estat dels seus projectes i els avenços que han dut a

com quines seran les seves properes passes.

terme des de l’anterior reunió, celebrada el febrer de
2021.

Durant la sessió, es va posar un especial interès en el
Programa de Regeneració Urbana de Barcelona, un dels

Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de

projectes que s’està executant actualment i que ja

Gramenet i Sabadell són actualment els municipis amb

compta amb el vídeo de la bona pràctica, que es va

projectes en marxa amb coﬁnançament del Fons

presentar als assistents. Aquest projecte té a veure

Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i,

també amb els fons europeus Next Generation, un altre

conjuntament amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, es

dels temes que es van tractar durant la reunió, posant el

reuneixen periòdicament per tal de compartir les seves

focus en què havia presentat cada municipi.

experiències i crear sinèrgies.

Gràcies a aquestes trobades periòdiques la Xarxa pot

Aquest cop, la reunió es va realitzar a l’Institut Municipal

compartir les seves experiències en la gestió de les

d’Urbanisme de Barcelona, on té la seu el departament

actuacions, les principals problemàtiques i solucions, i

encarregat del projecte EDUSI - Eix Besòs de Barcelona.

crear un espai de col·laboració entre els municipis per
optimitzar recursos.

CONEIX MÉS SOBRE EL PROJECTE EDUSI

Els objectius temàtics i les línies
d’actuació
CONSERVAR I PROTEGIR EL MEDI AMBIENT I
PROMOURE L’EFICIÈNCIA DELS RECURSOS (OT6)
Accés i ús cívic al riu (LA 09):
Millorar la connectivitat del riu per al seu ús cívic, en el
seu valor de ser el principal ecotò de la ciutat unint el
riu amb el mar, la muntanya i l’ urbanització,
respectant i fent-ho compatibles amb el seu valor com
a espai natural.

ENLLAÇOS D’INTERÈS

htps:/w .edusi.barcelona/c sinergia/xra-metrop litan-deciutas-edusi/
PÀGINA WEB

Xarxa Metropolitana
de Ciutats EDUSI

Per a més informació consulteu

https:edusi.barcelona
//www.edusi.barcelona/ca/

ACTA

11a reunió

