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Distrito de 
Sant Andreu:

 6 Trinitat Vella

 7 Baró de Viver

 8 Bon Pastor

Distrito de 
Sant Martí:

 9 Verneda - La Pau

 10 Maresme - Besòs

Distrito de
Nou Barris:

 1 Ciutat Meridiana

 2 Vallbona

 3 Torre Baró

 4 Roquetes

 5 Trinitat Nova

Fons Europeu de Desenvolupament Regional
(FEDER)

OBJETIVO  �

· Favorecer el paso a una 
economía baja en carbono

LÍNEAS DE ACTUACIÓN  �

· Fomento de la mobilidad a pie 
y en bicicleta.

· Plan de mobilidad polígono 
industrial y comercial

· Implantar medidas de 
urbanización que reduzcan el 
tráfico de vehículos privados 
y mejoren la dedicación del 
espacio público a la 
mobilidad sostenible y la vida 
cotidiana

OBJETIVO  �

· Proteger el medioambiente y 
promover la eficiencia de los 
recursos

LÍNEAS DE ACTUACIÓN  �

· La memoria del agua.

· Acceso y uso cívico al río Besós

OBJETIVO  �

· Mejorar el acceso y uso a las 
tecnologías de la información 
y comunicación

LÍNEAS DE ACTUACIÓN  �

· Tecnología para la integración

· Fomento de la tecnología

OBJETIVO  �

· Promover la inclusión social y 
la lucha contra la pobreza

LÍNEAS DE ACTUACIÓN  �

· Incentivar la formación y la 
ocupabilidad en el área urbana.

· Reforzar los servicios sociales 
a los colectivos en riesgo de 
exclusión

· Mejorar el acceso y la 
accesibilidad a la vivienda

· Implementar planes de 
desarrollo local para fomentar 
la actividad económica y la 
ocupación

La EDUSI - Eje Besós es la Estrategia de Desarrollo Urbano 

Sostenible e Integrado que el Ayuntamiento de Barcelona 

está implementando en el marco del Programa Operativo 

de Crecimiento Sostenible 2014 - 2020.

OBJETIVOS

Los objetivos generales son mejorar los indicadores de 

desigualdad social y urbana de los barrios que comprende el 

Eje Besós, alcanzando la dimensión física y medioambiental, 

climática, demográfica, social y económica.

FINANCIACIÓN

El importe total subvencionable para su implementación es de 

30 Millones de euros, con un cofinanciamiento por parte del 

Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) del 50%.

ACTUACIONES

LA EDUSI - EJE BESÓS BENEFICIA A 10 BARRIOS 
QUE PERTENECEN A LOS 3 DISTRITOS DE

BARCELONA DEL ÁMBITO DEL RÍO BESÓS.

El proyecto impactará a un total de 114.014

habitantes en su ámbito de actuación, lo que supone un 

7,12% de la población total de Barcelona.
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L'EDUSI - EIX BESÒS BENEFICIA A 10 BARRIS QUE 
PERTANYEN ALS 3 DISTRICTES DE BARCELONA 
DE L'ÀMBIT DEL RIU BESÒS

El projecte té un impacte a un total de 114.014 habitants 

de l'àmbit d'actuació, que suposa un 7,12% de la població 

total de Barcelona.

Districte de 
Sant Andreu:

 6 Trinitat Vella

 7 Baró de Viver

 8 Bon Pastor

Districte de 
Sant Martí:

 9 Verneda - La Pau

 10 Maresme - Besòs

Districte de
Nou Barris:

 1 Ciutat Meridiana

 2 Vallbona

 3 Torre Baró

 4 Roquetes

 5 Trinitat Nova

Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER)

L’EDUSI - Eix Besòs és l’Estratègia de Desenvolupament 

Urbà Sostenible i Integrat que l’Ajuntament de Barcelona 

està implementant en el marc del Programa Operatiu de 

Creixement Sostenible 2014-2020.

OBJECTIUS

Els objectius generals són millorar els indicadors de 

desigualtat social i urbana dels barris de l’Eix Besòs, 

abastant la dimensió física i mediambiental, climàtica, 

demogràfica, social i econòmica. 

FINANÇAMENT

L’import total subvencionable per a la implementació és de 

30 Milions d’euros, amb un cofinançament per part del Fons 

Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) del 50%.

ACTUACIONS

OBJECTIU  �
· Afavorir el pas a una 

economia baixa en carboni

LÍNIES D’ACTUACIÓ  �
· Foment de la mobilitat a peu i 

en bicicleta

· Pla de mobilitat polígon 
industrial i comercial

· Implantar mesures 
d’urbanització que redueixin 
el trànsit de vehicles privats i 
millorin la dedicació de l’espai 
públic a la mobilitat 
sostenible i la vida quotidiana

OBJECTIU  �
· Protegir el medi ambient i 

promoure l’eficiència dels 
recursos

LÍNIES D’ACTUACIÓ  �
· La memòria de l’aigua.

· Accés i ús cívic al riu Besòs

OBJECTIU  �
· Millorar l’accés i l’ús a les 

tecnologies de la informació i 
comunicació

LÍNIES D’ACTUACIÓ  �
· Tecnologia per a la integració

· Foment de la tecnologia

OBJECTIU  �
· Promoure la inclusió social i 

lluitar contra la pobresa

LÍNIES D’ACTUACIÓ  �
· Incentivar la formació i 

l’ocupabilitat a l’àrea urbana.

· Reforç dels serveis socials als 
col·lectius en risc d’exclusió

· Millorar l’accés i 
l’accessibilitat a l’habitatge

· Implementar plans de 
desenvolupament local per 
fomentar l'activitat 
econòmica i ocupació


