


PROJECTES 
DESTACATS I NOVES 
ACTUACIONS PER AL 

2022 



Tancament del  
Pla de Barris 2021 
 
El Pla de Barris acaba l’any 2021 havent conclòs 
73 obres que han abordat: 
 
• La 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. Paral·lelament també s’ha posat l’accent en 
fer barris més accessibles i connectats. 
 

• La 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. 
 

• La 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. 



EXEMPLES 
DESTACATS 
(Espai públic i 
accessibilitat) 
 
Interior d’illa dels carrers 
d’Aiguablava i Portlligat (a la 
Trinitat Nova) 
 
Les obres han permès resoldre les 
barreres arquitectòniques, els traçats i la 
seguretat del barri des d’una perspectiva 
de gènere i amb  la participació veïnal. El 
Pla de Barris ha invertit més de 6M 
d’euros en una actuació que ha creat un 
sistema de plataformes accessibles per 
a tothom, nou mobiliari urbà, una zona 
per fer exercici, millores en el paviment i 
la il·luminació i major presència d’espais 
verds 
 
Actualment s’estan finalitzant les obres 
d’instal·lació d’un ascensor i una escala 
per connectar les dues cotes del carrer 
d’Aiguablava, el que permetrà facilitar 
l’accés al transport públic i als 
equipaments del barri 

Abans 
2021 



EXEMPLES 
DESTACATS 
(Espai públic i 
accessibilitat) 
 
Coberta de les pistes 
esportives del 
Campillo de la Virgen 
(a Torre Baró) 
 
Les obres de remodelació i ampliació 
de la pista esportiva ofereixen una 
nova zona per a la pràctica esportiva 
al barri i l’adequació d’un espai 
cobert per al desenvolupament 
d’activitats comunitàries. 
 
Està dividit en dos espais separats 
per un desnivell: el primer, a la cota 
del carrer de Vilatorta, acull dues 
àrees de joc infantil i unes pistes de 
petanca; i el segon, la nova pista 
esportiva coberta i una esplanada. 

Abans 
2021 



EXEMPLES 
DESTACATS 
(Espai públic i 
accessibilitat) 
 
Parc de l’Aqüeducte (de 
Ciutat Meridiana) 
 
Situat a l’antic camp de futbol de Ciutat 
Meridiana, esdevé un espai verd de 
12.260 m2 que aplega diferents zones 
d’estada i espais lúdics pel barri. 
 
La reurbanització integral de l’antic camp 
de futbol ha permès recuperar la 
connexió amb la serra de Collserola i 
comunicar l’espai amb l’àmbit natural 
que l’envolta. El projecte s’ha plantejat 
des de la lògica de l’aigua que podria 
baixar per l’antiga riera, per aquest 
motiu, les diferents àrees de l’espai 
s’ordenen de manera que contribueixen 
a una continuïtat visual i física de l’eix, 
sense barreres físiques, evitant al màxim 
les escales i percebent l’espai com un 
equipament obert al barri. 

Abans 
2021 



EXEMPLES 
DESTACATS 
(Espai públic i 
accessibilitat) 
 
Plaça de Sant Miquel 
(al Gòtic) 
 
La nova plaça busca que les 
persones i la seva vida quotidiana 
recuperin el protagonisme i esdevé 
un espai de trobada, d’ús públic, 
servidor i catalitzador de múltiples 
activitats. Restringeix les dinàmiques 
vinculades amb els vehicles o els 
serveis i afavoreix totes aquelles 
vinculades amb els usos veïnals. 
També es milloren les condicions 
ambientals i d’ús de l’espai per 
tractar-lo des de la polivalència amb 
una millora qualificada de l’espai 
públic. 

Abans 
2021 



EXEMPLES 
DESTACATS 
(Espai públic i 
accessibilitat) 
 
Escales mecàniques 
de Ciutat Meridiana 
 
Les escales han millorat la 
mobilitat dels veïns i veïnes 
de l’entorn, ja que permeten 
recórrer de manera àgil i 
confortable un àmbit amb 
una diferència de cota de 
gairebé 22 metres on hi ha 4 
blocs d’habitatges i l’escola 
Ferrer i Guàrdia. 

Abans 
2021 



EXEMPLES 
DESTACATS 
(Millora 
d’equipaments) 
 
Camp de futbol de  
Baró de viver 
 
El lloc on s’ubica el nou camp, a 
la cantonada dels carrers 
Tucumán i Ciutat d’Asunción, hi 
havia abans un terreny ocupat per 
una zona d’aparcament lliure i un 
dipòsit de vehicles de BSM. 
 
El terreny tenia la qualificació 
urbanística per ubicar-hi un 
equipament, i  per això va 
permetre atendre una demanda 
històrica del barri de Baró de 
Viver, i es va optar per construir el 
camp en aquest espai. 

Abans 
2021 



EXEMPLES 
DESTACATS 
(Millora 
d’equipaments) 
 
Casal de gent gran de 
la Verneda i la Pau 
 
Les obres han suposat canvis notoris 
en la distribució i l’accessibilitat del 
casal. A la planta baixa, on abans hi 
havia el despatx, la sala polivalent i 
una aula multimèdia, ara hi ha el bar i 
la recepció. Al primer pis (on hi havia 
el bar, la biblioteca i una petita sala de 
tallers) hi ha les sales destinades als 
tallers, l’aula d’informàtica i la sala 
polivalent. Al Casal també hi ha un 
punt de lectura, un espai obert amb 
butaques i llibres i una cuina equipada 
per fer tallers, amb capacitat per a 10 
persones. Destaca també la creació 
d’un nucli de comunicacions format 
per escala i ascensor i la reparació de 
la coberta. 

Abans 
2021 



EXEMPLES 
DESTACATS 
(Millora 
d’equipaments) 
 
Casal de gent gran de la 
Trinitat Vella 
 
El nou equipament acull un punt 
d’informació, una sala polivalent, una 
aula de pintura, un espai de jocs i 
relacional, una sala polivalent i una 
cafeteria 
 
El Casal ofereix una àmplia 
programació d’activitats per fomentar 
l’envelliment actiu i saludable, com 
tallers d’arts plàstiques, sortides 
culturals, cant coral, cursos 
d’informàtica, cine-fòrum o celebració 
de festes i balls, entre d’altres 
 
La intervenció ha suposat una inversió 
d’1,9M € i dona resposta a la 
demanda del veïnat de Trinitat Vella. 

2021 



EXEMPLES 
DESTACATS 
(Millora de centres 
educatius) 
 
Institut Rubió i Tudurí 
(al Bon Pastor) 
 
S’ha transformat l’antic Institut 
Cristòfol Colom en un nou centre  
professionalitzador de jardineria, 
ubicant-hi les dependències 
principals de l’Institut Rubió i 
Tudurí. 
 
La reforma del centre educatiu 
neix amb la voluntat de generar 
més igualtat d’oportunitats per als 
infants i joves del Bon Pastor i 
Baró de Viver a través de 
projectes formatius potents i de 
qualitat.  

Abans 
2021 



EXEMPLES 
DESTACATS 
(Millora de centres 
educatius) 
 
Institut Ramba Prim 
(al Besòs i el 
Maresme) 
 
S’ha renovat part dels espais del 
centre per facilitar la relació entre 
alumnat i professorat, i també, obrir-
se al barri. 
 
La voluntat és convertir-se en un 
centre de referència de cicles 
formatius especialitzats i d’oferta per 
a l’alumnat amb Necessitat 
Específiques de Suport Educatiu 
(NESE), que respon a les 
necessitats d’educació de proximitat 
i com a centre referent de la ciutat en 
Formació Professional.  

Abans 
2021 



EXEMPLES 
DESTACATS 
(Millora de centres 
educatius) 
 
Institut Escola  
Trinitat Nova 
 
L’Institut Escola Trinitat Nova és 
clau en el canvi de model 
educatiu del barri. Amb el Pla de 
Barris es construeix un nou centre 
educatiu que substitueix els tres 
anteriors, integrant un eix singular 
i transversal basat en les arts 
audiovisuals, i convertint aquesta 
temàtica en un eix vertebrador 
que entra a les assignatures 
curriculars. 

Abans 
2021 



Inversions previstes  
pel Pla de Barris 
 
L’any 2022 serà un any d’impuls i acceleració per 
a moltes noves actuacions. 
 
Es preveu un total de 79 noves actuacions 
amb un pressupost estimat de 77 milions 
d’euros. 
 
Totes aquestes accions es treballen conjuntament 
amb el veïnat dels barris. A finals de 2021, s’han 
fet ja tots els processos participatius per definir 
conjuntament amb el veïnat els projectes i s’han 
iniciat les redaccions de projectes executius. 
Actualment ja hi ha les primeres obres en marxa i 
es preveu que la majoria d’actuacions s'iniciïn a 
2022. 



EXEMPLES 
DESTACATS 
(Espai públic i 
accessibilitat) 
 
Segona fase de les 
escales mecàniques 
de Ciutat Meridiana 
 
En aquesta segona fase 
es completa la 
connectivitat entre el  
carrer de les Agudes 
amb la plaça del metro 
de Ciutat Meridiana. 

2022 



EXEMPLES 
DESTACATS 
(Espai públic i 
accessibilitat) 
 
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.  

2022 



EXEMPLES 
DESTACATS 
(Espai públic i 
accessibilitat) 
 
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 que més 
superfície verda i amb 
ombra. Alhora es preveuen 
intervencions a espais com 
els Jardins de Walter 
Benjamin i els Jardins de les 
Tres Xemeneies. 

2022 



EXEMPLES 
DESTACATS 
(Espai públic i 
accessibilitat) 
 
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 
els espais esportius. 

2022 



EXEMPLES 
DESTACATS 
(Millora 
d’equipaments) 
 
Camp de futbol del 
Carmel 
 
Aquesta acció cerca potenciar 
l’esport i l’activitat física com a 
eines de salut, educatives, de 
cohesió social i convivència als 
barris del Carmel i Can Baró. En 
aquest sentit, s’impulsarà 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. 

2022 



EXEMPLES 
DESTACATS 
(Millora 
d’equipaments) 
 
Can Seixanta (al 
Raval) 
 
Aquesta actuació ha de permetre 
plantejar la ubicació 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 i 
dinamitzarà l’accés a aquest 
patrimoni. 

2022 



EXEMPLES 
DESTACATS 
(Millora de centres 
educatius) 
 
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.  

2022 



EXEMPLES 
DESTACATS 
(Millora de centres 
educatius) 
 
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 proposa dur a terme 
una intervenció de millora dels 
centres educatius l'Institut Galileo 
Galilei i Escola Prosperitat (tant 
dels edificis com dels patis). 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. 

2022 



EXEMPLES 
DESTACATS 
(Millora de centres 
educatius) 
 
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.  
Des de PdB s’abordarà la creació 
de 2 instituts escola: Escola 
Mirades (antiga escola teixonera) 
i I.E.Coves d’en Cimany (que serà 
d’una sola línia) 

2022 



INVERSIONS DEL  
PLA DE BARRIS AL 2022 
 
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 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 €) 
 
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 €) 
 
El Raval 
• Rehabilitació de Can Seixanta com espai juvenil (1.610.000 €) 
 
La Trinitat Vella 
• Impuls al desplegament del projecte de l’IE Rec Comtal 

(4.220.000,00 €) 
 
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 €) 
 
La Prosperitat 
• Millora de l’Escola Galileo Galilei (2.750.000 €)  

 
 



Obres Pla 
de Barris 

2021-
2024 



Moltes gràcies, 
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