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» Nota de Premsa 

10 de gener de 2022 

 

www.barcelona.cat/premsa 

Principals inversions del Pla de Barris per a l’any 2022 
 

 

» El Pla de Barris enceta una etapa d'impuls i acceleració, un cop acabats els 

processos participatius per definir amb el veïnat el conjunt dels projectes 

 

» El Pla de Barris preveu un total de 79 noves inversions, amb un pressupost total 

de 77M€.  Les actuacions es centren en la millora d’espai public, millora 

d’equipaments i millora de centres educatius 

 

» Actualment ja hi ha 6 actuacions en obres i es preveu que aquest 2022 s’en 

comencin una trentena més 

 

» Destacar la millora d’espais publics com la Plaça Roquetes, la Pl. Dr Flemming, 

les Hortes de Sant Bertran, la pacificació del carrer Pedrosa o la millora de la Pl. 

Maresme, així com la millora d’equipaments comunitaris com Can Seixanta al 

Raval, el Camp de Futbol del Carmel, el passadís de Trinitat Vella, o la millora de 

10 equipaments educatius 

 

» El Pla de Barris tanca la primera edició amb un total de 73 obres executades, que 

incloeun millores d’equipaments educatius, comunitaris, esportius I obres de 

millora d’espai públic I accessibilitat 

 

 

 

La nova edició del Pla de Barris de Barcelona, pla municipal per revertir les desigualtats entre 

els diferents barris de la ciutat, comença el seu desplegament  amb una quarantena de noves 

inversions en marxa. El pla engloba un total de 79 inversions, amb un pressupost de 77M€. 

Aquestes seran les primeres actuacions d’un Pla de Barris que arribarà fins al 2024 amb un 

pressupost total de 150 milions d’euros i que comptarà amb actuacions a 23 barris de 

Barcelona en els àmbits de l’educació, la salut, l’habitatge, l’ocupació, la qualitat de l’espai 

públic i la sostenibilitat ambiental i l’emergència climàtica. 

 

El Pla de Barris 2021-2024 ha tingut una primera etapa de treball conjunt amb el veïnat per 

definir els projectes, s’han iniciat les redaccions dels diferents projectes executius i ja hi ha les 

primeres obres en marxa. Durant el 2022, es preveuen més d’una quarantena d’obres 

iniciades. 
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» Principals inversions del Pla de Barris durant el 2022  

 

 

El Besòs i el Maresme  
Escola Prim 3.000.000,00 € 
  
El Bon Pastor i Baró de Viver  
Completar l’equipament museístic de les cases barates i suport 
al projecte de recuperació de la memòria històrica 

 
2.500.000,00 € 

  
El Carmel i Can Baró  
Camp de Futbol del Carmel 550.000,00 € 
Nou institut escola Mirades 1.000.000,00 € 
  
El Poble-sec  
Pacificació de carrers (C. Piquer) 2.000.000,00 € 
Reurbanització de les Hortes de Sant Bertran 2.000.000,00 € 

  
La Prosperitat  
Millora escola Prosperitat i IES Galieo Galilei 2.750.000,00 € 
Entorns Carrer Molí   1.200.000,00 € 

  
El Raval  
Rehabilitació de Can Seixanta com espai juvenil 1.610.000,00 € 
  
La Trinitat Vella  
Impuls al desplegament del projecte de l’IE Rec Comtal 4.220.000,00 € 
  
El Turó de la Peira i Can Peguera  
Primera fase balcó d'equipaments de Can Peguera 3.780.000,00 € 
Remodelació Escola El Turó 1.650.000,00 € 
  

La Zona Nord  

CM Segona fase de les escales mecàniques del C/Agudes 2.430.000,00 € 

Construcció de l'Espai per a Joves 440.000,00 € 

  
Roquetes i Verdum  
IES Antaviana 2.900.000,00 € 
Millora plaça Verdum 750.000,00 € 
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» Obres Pla de Barris 2021-2024 

 

 
 

 

 

» Actuacions destacades del Pla de Barris 2021-2024 

 

 

Can Seixanta (al Raval) 
Aquesta actuació permetrà ubicar a les naus de 
planta baixa els espais de l’Espai Juvenil Kn60 
on, a més d’espais propis de casal de joves, es 
crearà una sala d’estudi i treball on desplegar 
projectes de caire cultural, pedagògic o 
d’innovació tecnològica. Així mateix es farà 
visible el valor patrimonial del conjunt. 
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Millora de l’accessibilitat dels carrers Llopis i 
Cirerers (a les Roquetes) 
Es preveu la re-urbanització del carrer, per 
millorar-ne l'accessibilitat i promoure els espais 
de trobada, renovar el mobiliari i la jardineria i 
garantir una il·luminació adient. 
(en obres) 

 
 
 

 

Jardins de les Hortes de Sant Bertran (al 
Poble-sec) 
S’impulsa una transformació amb l’objectiu de 
millorar i ampliar els espais de trobada, el foment 
del joc i els usos diversos i amb més superfície 
verda i més ombra. Al Poble-sec es faran també 
intervencions a espais com els Jardins de Walter 
Benjamin i els Jardins de les Tres Xemeneies. 

 
 
 

 

Balcó d’equipaments a Can Peguera  
Amb aquesta intervenció, que forma part del Pla 
de futur de Can Peguera, es millora la connexió i 
l’accessibilitat als dos barris, els accessos a la 
zona d’equipaments de Can Peguera i al parc, 
així com als espais esportius. 
(en obres) 
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Camp de futbol del Carmel 
Aquesta acció cerca potenciar l’esport i l’activitat 
física com a eines de salut, d’educació, de 
cohesió social i convivència als barris del Carmel 
i Can Baró. En aquest sentit, s’impulsa la millora 
de les instal•lacions d’un dels equipaments de 
referència, el Camp de Futbol del Carmel. L’acció  
contempla l’execució de les obres d’arranjament i 
millora dels vestidors del Camp de Futbol del 
Carmel. 
(en obres, a punt de finalitzar) 

 

 
 

 

Institut Escola Rec Comtal (a la Trinitat Vella) 
Es millora físicament l’equipament per a 
l’adaptació de l’espai al funcionament del centre 
educatiu. A banda, es donarà suport al 
desenvolupament del projecte educatiu amb un 
eix singular centrat en STEAM (ciència, 
tecnologia, enginyeria, arts i matemàtiques), i la 
seva plasmació en la promoció de pràctiques 
artístiques vinculades a la ciència i la tecnologia. 
(en obres) 

 
 
 

 

Institut Galileo Galilei i Escola Prosperitat (a la 
Prosperitat) 
Amb la voluntat de promoure les sinèrgies i 
aprofundir en les relacions entre els dos centres 
educatius, es faran intervencions de millora tant 
dels edificis com dels patis dels centres educatius 
Institut Galileo Galilei i Escola Prosperitat. La 
intervenció promourà el reforç del projecte 
educatiu d'ambdós centres per tal d'aprofundir en 
la seva cooperació i reforçarà les relacions amb 
l'entorn i la comunitat. 
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Escola Mirades i Coves d’en Cimany (al 
Carmel) 
El Pla de Barris del Carmel aborda, conjuntament 
amb el Consorci d'Educació, una transformació 
de tots els seus centres educatius, per tal de 
millorar les oportunitats educatives a través de 
nous projectes de centre. L’actuació del Pla de 
Barris permetrà la creació de 2 instituts escola: 
Escola Mirades (antiga escola Teixonera) i Coves 
d’en Cimany, que serà d’una sola línia.  
  

 

 

 

 

» Darreres actuacions de l’anterior Pla de Barris 

 

En paral·lel a la definició del nou Pla de Barris, l’anterior ha culminat durant l’any 2021 amb 73 

obres de millora  en els següents àmbits: 

 

• Millora de l’espai públic i l’accessibilitat; tot buscant la “veïnificació” de l’espai, 

generant espais quotidians de relació, inclusius, accessibles,  intergeneracionals, que 

permetin usos diversos i que fomentin la relació entre veïns i veïnes. També s’ha posat 

l’accent en fer barris més accessibles i connectats. 

• Millora o construcció de nous equipaments comunitaris; prioritzant la millora 

d’equipaments o espais amb un fort caràcter comunitari, per millorar els serveis i 

l’atenció i cura dels veïns i veïnes. Destaquen els equipaments esportius, equipaments 

per joves o equipaments per gent gran. 

• Millora dels centres educatius; a través del reforç dels claustres, la incorporació de 

les arts escèniques i la música dins l’horari lectiu i el treball en el fora escola (lleure 

educatiu), així com les millores físiques per tal d’adaptar-los als projectes educatius i al 

funcionament dels centres. 

Algunes actuacions que s’han realitzat durant el 2021 són les obres a l’interior d’illa dels carrers 

d’Aiguablava i Portlligat (a la Trinitat Nova); la coberta de les pistes esportives del Campillo de 

la Virgen (a Torre Baró); el Parc de l’Aqüeducte (a Ciutat Meridiana); les obres de millora a la 

plaça de Sant Miquel (al Gòtic); les escales mecàniques a Ciutat Meridiana; el camp de futbol 

de Baró de Viver; els casals de gent gran de  la Verneda i la Pau, així com el de Trinitat Vella.  

 

 

Descarregar document relacionat (PDF)  

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2022/01/PdB_Premsa_PROJ-DESTAC-I-ACTUACIONS-20222_v6-1.pdf

