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Acord d’esquerres 
A)Seguir lluitant contra les desigualtats i la defensa dels drets socials, la diversitat i el feminisme. 
  
 1.-Impulsar i ampliar Pla de Barris al Districte amb l’objectiu de reduir les desigualtats. 
 2.-Infància:  Ampliació xarxa Escoles Bressol, lluita contra l’abandonament escolar, 
 impulsar projectes culturals dintre les escoles, assegurar la renda 0-16 anys amb 
 cobertura de 12 mesos i 100 € per infant, garantir cobertura de beques menjador en 
 situacions de pobresa severa . 
  
 3-Joves, continuar amb la implantació del Pla d’adolescència  i Joventut 2017-2021 amb 
 compromís de revisió i actualització. 
  
 4-Desenvolupar al Districte la Estratègia d’envelliment, creació de Estratègia contra 
 la soledat . 
 
B)  Lluita contra el canvi Climàtic 
 1- Creació de una taula d’emergència climàtica al Districte 
 2- Aprofundir en la millora de la mobilitat del Districte.  Orientar el Pla de Mobilitat a les 
 necessitats reals del les nostres veïnes i Veïns, promocionat el transport públic però 
 treballant en l’acompanyament en la transició de la mobilitat privada a un model de 
 mobilitat mes sostenible  
 3- Implementar accions específiques de protecció a les escoles que estan més afectades 
 per la contaminació dels seus entorns. 
 4- Millora de la infraestructura  per a les bicicletes i vehicles de mobilitat personal 
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Acord d’esquerres 
C) l’Habitatge i la transformació Urbana dels nostres barris 
 1- Afavorir la Rehabilitació per la millora del nostre parc d’habitatge. 
 2- Seguir treballant per garantir el dret constitucional en l’accés al habitatge,  facilitant 
 preus assequibles, lloguer social i seguir amb la construcció d’habitatge públic de lloguer. 
 3.-Mantenir l’esforç en els programes de la cerca de solucions habitacionals i la reducció 
 de situacions de desnonament a la ciutat. 
D) Progrés Econòmic  compartit  Economia verda i circular 
 1-Potenciar models econòmics basats en el valor de l’economia social. 
 2- Generar oportunitats laborals .  Des del pla de desenvolupament econòmic 
 involucrarem a totes les institucions i organismes municipals però també col·laborarem 
 amb altres institucions i empreses privades per revertir les dades d’atur i de precarietat 
 laboral del districte  
E) Seguretat Prevenció i Convivència 
 1- Millora de l’espai públic com element de qualitat Urbana i cohesió social 
 desenvolupant un urbanisme de gènere per fer la ciutat mes passejable , segura i 
 jugable. 
 2-Prioritzarem els equipaments necessaris per a que totes les persones puguin gaudir de 
 la seva activitat desitjada a l’espai públic. 
 3- Ampliarem la presencia de la Guardia Urbana i reforçarem la figura de policia de barri. 
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3.1.  Educació: Inici curs escolar 2019 - 2020 

Tots els centres han pogut començar el 12 de setembre la seva activitat lectiva, i només en alguns 

casos hauran de conviure amb les obres durant el curs escolar. 

  

El curs 2019-2020 s'inicia amb 178.487 matriculats a la ciutat de Barcelona. 

  2018-2019 2019-2020 Diferència 

P3 12.755 12.611 -144 

Infantil 2n Cicle 38.819 39.058 +239 

Primària 81.484 82.006 +522 

ESO 56.512 57.423 +911 

Total 3-16 176.815 178.487      +1.672 
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El Consorci d’Educació de Barcelona aposta des de fa quatre anys per una innovació sistèmica i equitativa, que 

abraci tots els centres educatius de la ciutat i que inclogui a tots els agents de la comunitat educativa. 

  

Per primera vegada tots els centres han pogut participar de les Xarxes per al Canvi, programa que dóna suport a 

aquest procés de consolidació de la transformació educativa el curs 2019-20. 

 

S'incrementa l'oferta en la convocatòria unificada de programes passant dels 52 del curs passat als 80 de l'actual. 

  

El Pla de Xoc contra la segregació escolar i l'èxit educatiu que s'ha posat en marxa aquest curs 2019-2020 ha 

contribuït també a avançar cap a una equitat educativa entre els centres amb una distribució més equilibrada de 

l'alumnat en situació de vulnerabilitat. Amb el Pla de Xoc s'han posat en marxa una sèrie de mesures com: 

  

Preassignació de places a P3 i l’ESO a tot l’alumnat en situació de vulnerabilitat. 

Distribució equilibrada de la matrícula viva dins de la xarxa educativa, no en funció de les vacants de cada 

centre si no de manera equitativa en cada zona. 

La consolidació d'un sistema menys burocràtic que garanteix de forma directa prestacions com la plaça de 

reserva, exempció de quotes per a l'escolarització, gratuïtat de servei de menjador, d'activitats extraescolars, 

d'estiu i plaça en centre obert, a l'alumnat que els serveis socials hagi detectat anteriorment. 

  

També s'aposta per la continuïtat dels 63 professionals, entre gestors emocionals, tècnics d'integració social i 

educadors/es socials, que treballen l'educació en clau comunitària a través del Pla de Barris en un total de 38 

centres educatius. 

  

En quan a la convocatòria d’ajust de menjador es manté el compromís d’atorgar ajut de menjadors a tots l’alumnat en 

situació socioeconòmica desafavorida per al curs 2019-2020. 

3.1.  Educació: Inici curs escolar 2019 - 2020 
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3.2.  Mobilitat: Bus a demanda Torre Baró 

 El bus a demanda de Torre Baró, a Nou Barris, dona servei a 22.800 

passatgers en 6 mesos  

• Es compleix mig any de funcionament de l’autobús que fa viatges adaptats a les necessitats 

de mobilitat del veïnat per facilitar la connexió de la part alta de Torre Baró amb la part baixa, 

on hi ha tota l’oferta de serveis i transport. 

 

• Del 21 de gener a 31 de juliol s’han registrat al servei un total de 530 usuaris, el bus ha 

recorregut 20.968 km en 16.000 serveis i ha tingut una mitjana de 150 validacions en dies 

feiners.  

 

• La gran majoria dels trajectes es fan per unir la part alta amb la baixa i viceversa, i a primera 

hora del matí és quan hi ha més desplaçaments per fer l’entrada als centres educatius o 

connectar amb altres transports públics. 

 

• Els usuaris poden reservar el viatge a través d’una aplicació o per telèfon gratuïtament i el 

vehicle els recull a la parada i a l’hora que l’hagin demanat. 

 

• El projecte forma part del Pla de Barris de la Zona Nord. 
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3.2.  

• En el primer mig any de funcionament –del 21 de gener al 31 de juliol–, el bus ha transportat 22.792 
persones en 16.000 serveis. El nombre d’usuaris ha tingut una evolució ascendent constant des de la 
posada en marxa fins arribar a una mitjana de 150 passatgers en els dies feiners, 94 usuaris els dissabtes i 
els festius, 55. En total, s’han registrat al servei 530 usuaris que com a mínim han fet un viatge, i el bus a 
demanda ha recorregut 20.968 quilòmetres. 
 

• El gruix de desplaçaments s'han realitzat entre la part alta i la part baixa de Torre Baró. Les parades més 
sol·licitades en origen són la de Vallcivera -19,56%- i Argençola-Lliçà -10,09%-, mentre que els destins més 
freqüents són l’Estació RENFE -11,18%- i Castellví-Lliçà -11,14%-.  
 

• Les dades d’origen i destí confirmen que feia falta un transport que connectés les dues parts del barri. I és 
que la majoria de serveis han servit al passatger per desplaçar-se a equipaments i serveis del barri de 
primera necessitat, com ara escoles, el Centre d'Atenció Primària i comerços, i per fer transbords a altres 
transports públics que connecten el barri amb la resta de la ciutat i l’àrea metropolitana.  
 

• L’app ha rebut una valoració mitjana de 4,6 punts sobre 5, i a través seu s’ha sol·licitat el 50,83% del total 
de serveis. L’altra meitat de reserves, un 49,17%, s’han programat a través de trucades telefòniques.  
 

• Pel que fa a les franges horàries, els desplaçaments pugen a primera hora del matí per fer les entrades als 
centres educatius i connectar amb altres mitjans de transport. La resta del dia, el nombre de trajectes es 
manté molt regular, amb pujades puntuals per la sortida dels centres educatius o per viatges des de la part 
baixa després de visites a centres mèdics, compres, etc.  

Balanç del primer mig any de servei 

Mobilitat: Bus a demanda Torre Baró 
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3.2.  

• L’objectiu del bus a demanda és assegurar la connexió amb transport públic de la part alta de Torre Baró (sector 3) amb 
la part baixa, on hi ha tota l’oferta de serveis del barri i els transports massius, i amb Ciutat Meridiana. Per tant, es 
complementa l’oferta de transport públic sense substituir cap línia actual i es millora l’accés de molts veïns als serveis 
de salut, educatius i altres equipaments i la connectivitat amb la resta de transport públic: el metro, Rodalies i els 
autobusos urbans, inclosa la nova xarxa de bus.  
 

• Torre Baró i el conjunt de la Zona Nord és un territori on, per les característiques orogràfiques i urbanístiques, hi ha 
hagut dificultats d’accés per al transport públic. Això va dur el Govern municipal a idear aquest servei de bus pioner en 
aquest barri en forma de prova pilot per revertir dèficits històrics precisament en territoris on tenir un bon transport 
públic és clau per consolidar el barri i per apropar els serveis públics a la ciutadania.  
 

• La prova pilot s’ha previst que duri dos anys, de manera que continuarà el 2020. Un cop acabat aquest període, se 
n’analitzaran els resultats per estudiar la implantació definitiva del servei i l’ampliació a altres punts de la ciutat amb 
dificultats d’accés al transport públic.  
 

• El projecte s’emmarca en el Pla de Barris, amb la implicació del Districte, la Regidoria de Mobilitat i TMB. Com a inversió 
inicial s’hi han destinat 380.000 euros, per a la preparació de la infraestructura i la tecnologia, mentre que el cost anual 
estimat (despeses d’operació menys ingressos) puja a uns 500.000 euros, que assumeix l’Ajuntament a través del Pla de 
Barris.  
 

• Durant les tres primeres setmanes de funcionament del servei hi va haver un servei de suport informatiu per explicar a 
les persones usuàries i als veïns i veïnes de les parades el funcionament del servei i els mecanismes de reserva.  

Millora de la connectivitat de Torre Baró  

Mobilitat: Bus a demanda Torre Baró 
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3.3.  
Prevenció i seguretat: Consell 

de seguretat i Mesa de 

prevenció Zona Nord 

• El primer consell de Seguretat i Prevenció s’ha celebrat a Nou Barris, per petició de la 

regidora. 

• El tinent d’alcalde de Seguretat i Prevenció va avançar en el consell els principals 

eixos de treball de la Guàrdia Urbana a Nou Barris. 

• També va explicar que els principals objectius de la seva àrea d'incloure incrementar el 

patrullatge preventiu d'agents de la Urbana, incrementar la interlocució amb el teixit 

comercial i associatiu i fer un seguiment de l'evolució de la percepció de seguretat.  

 

 

Consells de Prevenció i Seguretat 
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3.3.  
Prevenció i seguretat: Consell 

de seguretat i Mesa de 

prevenció Zona Nord 

En la Taula de Prevenció de la Zona Nord, més enllà d'intercanviar  informació sobre la 

situació i les actuacions dels diferents serveis en el àmbit de la prevenció i la seguretat es 

va fer un diagnòstic  compartit sobre  les necessitats actuals on: 

 

• Es van recollir diferents propostes sobre possibles projectes co-

responsables i concrets. 

• Es va decidir treballar a partir d'ara en un format de grup de treball de prevenció de la 

ZN, amb reunions de periodicitat estable, de caràcter productiu, per concretar les 

prioritats i projectes. 

• Algunes d'aquestes propostes serien: 

 - L’elaboració d'un mapa  de punts negres d'incivisme per poder fer campanyes 

 focalitzades 

 - Estudiar actuacions preventives que fomentin una resolució de conflictes no 

 violenta. 

 -Generar mecanismes de suport als col·lectius vulnerables com el dels  avis 

 quan van a cobrar la pensió.   

Taula de prevenció de la Zona Nord 
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3.3.  
Prevenció i seguretat: Consell 

de seguretat i Mesa de 

prevenció Zona Nord 

• Es va repassar alguns aspectes concrets que preocupaven (ocupació intensiva d'alguns 

espais, problemes al voltant d'alguns bars, falta d'il·luminació...)  

• Es va tractar la preocupació general de la Taula sobre la continuïtat de la intervenció feta 

pel Servei de Gestió de Conflictes (SGC) en els darrers tres anys (estava previst que 

marxessin a final d'enguany)  i que, entre d'altres coses, es concreta en la millora important 

de la revetlla de St. Joan  al parc del Turó, molt valorada pels veïns. Es va explicar que la 

continuïtat estava assegurada, pel propi SGC, al menys, fins a la revetlla del 2020 i que, en 

el cas que es liciti un nou servei específic alternatiu , sempre es faria garantint el 

traspàs tècnic de la feina i l'experiència. Es va presentar la nova referent del SGC al 

territori (Belen) que substitueix el professional que havia estat referent (Nestor). 

• La reflexió conjunta sobre les prioritats en prevenció (més enllà dels temes concrets 

abordats) es van concretar en com aconseguir una major participació veïnal en el barri i un 

major compromís, especialment en la part superior, on hi ha una major presència de veïns 

d'origen divers. Es decideix treballar-ho a través de potenciar un calendari festiu amb 

activitats atractives perquè aquest veïns s'incorporin a la dinàmica del barri. Finalment 

s'acorda generar un grup de treball que concreti aquestes activitats festives que han de 

servir per convidar als veïns a participar. La primera reunió serà el 24 d’octubre, el grup de 

treball el liderarà la tècnica de barri i el primer que es definirà és quina activitat serà la 

primera i com abordar-la (podria ser carnaval) 

Taula de prevenció del Turó de la Peira 
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3.4.  Comerç: mostres comerciants 

• "Comerç de Nou Barris es mou", aquest any s'ha fet una sortida, el 13 d'abril de 2019 a la 

plaça Virrei. Des de la taula permanent (taula de treball de comerç), són els qui decideixen les 

accions, i els components són: Eix Maragall , Eix Nou Barris Centre Comerç, Associació 

comerciants Fabra Centre, Associació Entorn Virrei i Associació concessionaris Mercat de la 

Mercè. 

 

• L'Òpera i el Comerç, es va fer dos anys (2017 i 2018), projecte conjunt entre La Direcció de 

Comerç, Fundació Barcelona Comerç i Liceu, l'activitat va constar d'una petita explicació de la 

Òpera i l'exposició (Striming) de la mateixa que és realitza en el Liceu. Aquest acte també es 

va realitzar en altres punts de la ciutat a l'hora. 
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3.5.  

Estiu al pati: 

 

Aquest cicle d'activitats d'estiu transcorre del 29 de juny al 21 de juliol  i conté dintre el 

Festival Flamenc organitzat pel districte i el Festival de Blues organitzat per Capibola 

Blues. 

 

En aquest mes de programació s'han realitzat un total de 19 actuacions de gran qualitat en 

que es destaca espectacles de flamenc innovador que aposten per dones artistes, grups 

de blues alguns d'ells procedents de l'estranger, l'Orquestra Simfònica de Sidney i els 

espectacles de circ i música afroamericana. 

Cultura: Estiu al pati, Festes de la Mercè, 

Brunch, San Forilan, Brunch solidari, Festa 

Major Verdun, Vozes i Sandor Martín 
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3.5.  

Festes de la Mercè: 

 

- Tercer any a la plaça Major de Nou Barris d'actuacions de Bandes de música 

clàssica de la Mercè 

 

- Enguany hem passat de 1000 cadires del 2018 a 1500 al 2019.  Es va modificar la 

posició de la tarima per poder guanyar més espai per cadires. 

 

- També enguany s'ha programat un dia més de festa, essent 5 dies en total. 

 

- Resultats d'assistència: 

 Banda Municipal .........................1400 

 Liceu............................................1900 

 OBC.............................................1900 (Orquestra Simfònica de Barcelona i 

Nacional de Catalunya) 

 Vozes...........................................1600 

 Orquestra Simfònica del Vallès.....2500 

Cultura: Estiu al pati, Festes de la Mercè, 

Brunch, San Forilan, Brunch solidari, Festa 

Major Verdun, Vozes i Sandor Martín 
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3.5.  
Brunch: 

 
- Primera vegada de realització d'aquesta activitat de música electrònica a Nou Barris. S'emmarca en 

l'estratègia de portar actes culturals de ciutat a Nou Barris. 

 

- Horari de 13 a 18h per activitats familiars (pati de la seu) i de 18 a 22h per a adults (Plaça Major de Nou 

Barris). Ressaltem que l'horari de finalització de les 22h limita l'impacte als veïns dels edificis colindants. 

 

- Assistència de 5.449 persones de públic amb tiquet. Un èxit sense precedents a la plaça.  

 

- El festival va transcorre sense incidents, únicament comentar les llargues cues d'entrada i la pràctica de 

"botellon" fora del recinte. 

 

- Hi havia brigades de neteja de l'organització a l'interior del recinte i als voltants. 

 

- L'organització va desplegar més de 40 persones de control als carrers propers de la seu i el camí del metro 

a la seu. 

 

- El 10% de les persones contractades per l'esdeveniment eren de Nou Barris. A proposta d'un parell d'entitats 

del districte. 

 

- L'AVV de la Guineueta va rebre uns diners de l'organització. 

 

- A l'acte hi havia el dispositiu ”No Callem” per a atendre casos de violència de gènere. 

Cultura: Estiu al pati, Festes de la Mercè, 

Brunch, San Forilan, Brunch solidari, Festa 

Major Verdun, Vozes i Sandor Martín 
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3.5.  

San Froilán: 

 
Enguany s'ha celebrat els 25 é aniversari de les Festes de San Froilan amb gran èxit 

d'assistència de públic que estimem en uns 13.000 assistents. 

 

Són unes festes d'àmbit metropolità que celebrem al districte de Nou Barris des de fa més 

d'una dècada. 

 

A banda de les degustacions gastronòmiques gallegues, es gaudeix d'una programació que 

passa des d’activitats infantils i familiars a actuacions de danses i músiques tradicionals de 

Galícia, essent les actuacions principals els concerts de nit amb orquestres de gran format 

en estructures d'escenari gegants en alçada i amplada. Ressaltar els 25 metres d'amplada 

de l'escenari de l'orquestra principal i les projeccions visuals al fons d'escenari. 

Cultura: Estiu al pati, Festes de la Mercè, 

Brunch, San Forilan, Brunch solidari, Festa 

Major Verdun, Vozes i Sandor Martín 
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3.5.  

Brunch solidari (13 d’octubre): 

 

- Aquest Brunch destina els beneficis de l'esdeveniment a diferents entitats sense ànim de lucre. El 

districte va proposar a dues entitats del districte per rebre diners, són  Ubuntu i Tronada .  

 

- La zona de la plaça Major es destinarà al públic familiar i infantil amb entrada gratuïta. La zona del 

pati serà pel públic adult i de pagament. Aquest fet farà que l'impacte acústic sigui menor entre el 

veïnat. També cal ressaltar que finalitzarà a les 22h (força aviat). 

 

- L'aforament serà de 2500 persones, la meitat de l'anterior Brunch. Per tal d'evitar el problema de les 

cues de l'anterior Brunch s'habilitarà una entrada per la plaça Joaquim Serra, com suggeria la GU.  

Cultura: Estiu al pati, Festes de la Mercè, 

Brunch, San Forilan, Brunch solidari, Festa 

Major Verdun, Vozes i Sandor Martín 
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3.5.  

Festa Major de Verdun: 

 

La Festa Major del barri de Verdun es va realitzar del 25 al 29 de setembre, utilitzant els 

espais mes emblemàtics del barri com són la marquesina de la Via Júlia, la plaça de 

Francesc Layret o les pistes Esportives de la Via Favència alhora que també s’han 

realitzat activitats a equipaments del barri com el Casal de Barri, Biblioteca, escola 

d’adults Freire i escola Pia Luz Casanova. 

 

La organització de la festa ha estat a càrrec de la comissió de festes, liderada per l’AVV i 

participada per entitats, serveis i grups d’interès del barri. El fet de constituir una 

Comissió tan variada ha donat un impuls de qualitat i diversitat a la programació amb un 

ampli ventall d’activitats per a tots els públics. També cal destacar una gran assistència 

de públic a les activitats. 

 

El Districte ha participat donant suport econòmic i logístic valorat en 15.000 €. 

 

Cal destacar que les festes han estat un exemple de convivència i s’han desenvolupat 

sense cap incident, tal com transmet en els seus informes el servei municipal d’Espai 

Públic.  

Cultura: Estiu al pati, Festes de la Mercè, 

Brunch, San Forilan, Brunch solidari, Festa 

Major Verdun, Vozes i Sandor Martín 
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3.5. 

El col·lectiu VOZES, guanyador d'un dels Premis Altaveu 2019 

• La iniciativa d'integració social amb seu a Nou Barris comparteix guardons amb artistes 

com Rosalía o Clara Peya 

 

El passat 5 de setembre, representants del col·lectiu VOZES recollien un merescut reconeixement a la 

gala dels 31ens Premis Altaveu, tradicional avantsala dels concerts del Festival Altaveu, que des del 

1989 se celebra a Sant Boi de Llobregat. El seu jurat està format per músics, periodistes i professionals 

del món de la música, així com l’organització del Festival. 

 

Per fer-nos una idea de la magnitud d’aquests guardons del món musical, el palmarès d’enguany inclou 

també la cantaora catalana de projecció internacional Rosalía, a més d’altres noms com la pianista 

Clara Peya, el grup Hidrogenesse, el trompetista Raynald Colom, el Festival Esperanzah! i el promotor 

musical Gay Mercader. Pel que fa a les 30 edicions anteriors, hi trobem artistes de la talla de Manel, 

Silvia Pérez Cruz, Albert Pla, Peret, Joan Manuel Serrat, Estopa o Lluís Llach. 

Cultura: Estiu al pati, Festes de la Mercè, 

Brunch, San Forilan, Brunch solidari, Festa 

Major Verdun, Vozes i Sandor Martín 
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3.5. 
El col·lectiu VOZES, guanyador d'un dels Premis Altaveu 2019 

• La història de VOZES 

 

Nascut l’any 2004, VOZES és el projecte estrella de l’Associació Músics per la Pau i la Integració, amb seu a 

Nou Barris i guardonada l’any 2017 amb la Medalla d’Honor de Barcelona, en reconeixement de la seva 

innegable tasca de foment de la integració social a través de l’ensenyament musical. Actualment ofereix 

formació a més de 500 infants i joves a partir dels quatre anys i sense límit d’edat que no podrien, a priori, 

accedir a cap tipus d’activitat ni de formació artística. 

 

Inspirat en el sistema d’Orquestres Juvenils i Infantils de Veneçuela, VOZES s’estructura al voltant de 

diverses formacions musicals: l’Orquestra Simfònica Internacional, l’Orquestra Simfònica, l’Orquestra 

Amadeus, l’Orquestra Beethoven, l’Orquestra Corelli, la Coral Infantil, la Coral de pares i mares, la Coral de 

sèniors i la batucada. El projecte està fundat i dirigit pel músic i director d’orquestra veneçolà Pablo González 

Martínez, professor associat del Royal College of Music i director de l’Orquestra de Cambra Iberoamericana 

de Catalunya. 

 

Des dels inicis d’aquesta iniciativa, el Districte de Nou Barris ha donat suport ja sigui fent-ne difusió o a 

través de la cessió d’espais d’assaig. I és que Nou Barris és el districte de Barcelona on VOZES hi té més 

presència, amb vuit espais fixos d’activitat: l’Institut Tecnològic de Barcelona, les escoles Ferrer i Guàrdia, 

Mestre Morera, Sant Joan de la Creu i Ciutat Comtal, el Centre Cívic Zona Nord, el Casal de Gent Gran 

Vilapicina i la Torre Llobeta i l’Espai Jove les Basses. 

Cultura: Estiu al pati, Festes de la Mercè, 

Brunch, San Forilan, Brunch solidari, Festa 

Major Verdun, Vozes i Sandor Martín 
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3.5. 

Sandor Martín: el campió d’Europa dels superlleugers és de Nou Barris 

Sandor Martín, el púgil del KO Verdun és el nou campió d’Europa del pes superlleuger. Boxejador de 

Nou Barris va dominar, tan física com tècnicament, al seu contrincant.  

 

El boxejador de Nou Barris, format al KO Verdun, és el primer d’Europa i se situa el 7è del món. 

Victòria molt celebrada  pels socis i afeccionats de la Montañesa, popular club del barri. El KO 

Verdun és gestionat pel seu pare i entrenador, rafa Martín, el qual començarà una nova relació de 

col·laboració amb la Montañesa. 

Cultura: Estiu al pati, Festes de la Mercè, 

Brunch, San Forilan, Brunch solidari, Festa 

Major Verdun, Vozes i Sandor Martín 
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Estat d’execució de les obres 
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OBRES I ACTUACIONS FINALITZADES ENTRE ABRIL 

DE 2019 I OCTUBRE DE 2019 

Data 

finalització 
Inversió 

1 Reurbanització Plaça dels Jardins d'Alfàbia Abril de 2019 795.000,00 € 

2 Reurbanització Plaça Olof Palme Abril de 2019 425.047,00 € 

3 Construcció Piscina i Pista Turó de la Peira Maig de 2019 10.229.576,40 € 

4 Reurbanització Plaça i font del Parc del Pla de Fornells Juny de 2019 1.170.000,00 € 

5 Nous vestuaris CF Ciutat Meridiana Juliol de 2019 900.000,00 € 
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  OBRES I ACTUACIONS EN EXECUCIÓ Inversió 

1 Institut Escola Trinitat Nova 6.804.818,86 € 

2 Connexió c. Pedraforca i c. Agudes. 1.216.201,20 € 

3 Millores i reforma Escola ciutat Comtal 689.299,69 € 

4 Urbanització Plaça Sóller 5.369.777,58 € 

5 Ampliació equipament Ateneu la Bobila 2.777.610,87 € 

6 Interiors Aiguablava 6.195.872,00 € 

7 Urbanització carrer Mina de la Ciutat 2.145.000,00 € 

8 Escales mecàniques Ciutat Meridiana (Fase I) 3.750.000,00 € 

9 Connectivitat vianants Vallbona i Can Sant Joan (Montcada) a través del C/ Oristà 583.057,87 € 

10 Rehabilitació Patrimonial antiga Esglèsia Sant Rafael 1.932.220,00 € 

11 Adequació zona esportiva antic camp de futbol ciutat meridiana 2.990.000,00 € 

12 Coberta i grades pista del CEM Guineueta 3.172.803,50 € 

13 Reforma i millores pont de l'Avinguda de Puig de Jorba 982.197,49 € 

14 Ciutat Jugable. Parc Central 1.090.868,22 € 

15 Àrea gossos Parc Central (inici 1er trimestre 2020). 280.000,00 € 

16 Rehabilitació habitatges Canyelles 3.359.999,00 € 

17 Torre Baró illa F Escolapi Càncer, 10  47 habitatges (inici 1er trimestre 2020) 6.525.000,00 € 



Gràcies per la vostra col·laboració! 

www.bcn.cat 
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