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El Pla de Barris encara la seva recta final i executa 

prop de 60 actuacions urbanístiques durant el 2019 
  

 

 

» L'objectiu de les obres és millorar els centres educatius, els equipaments pel 

veïnat, l'espai públic comunitari i l'accessibilitat als 16 barris inclosos en el 

programa. 

 

» La inversió total en aquestes obres és de 87 milions d'euros. En total, el Pla de 

Barris haurà impulsat un total de 73 actuacions urbanístiques, 21 de les quals ja 

estan finalitzades o en execució. Al llarg d’aquest 2019 es posen en marxa un 

total de 58 obres. 

 

» S’han fet obres de millora a un de cada tres centres públics educatius d'aquests 

barris. 
 

 

 

» Dossier de Premsa 

27 de gener de 2019 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 

 
www.barcelona.cat 

El programa Pla de Barris segueix el seu curs a ple rendiment. Quan s’hagi finalitzat, el Pla de 

Barris haurà tota realitzat un total de 73 obres als 16 barris que participen en el programa. 21 

d’aquestes obres estan enllestides, i 58 ja estan actualment en marxa o s’iniciaran al llarg 

d’aquest 2019. Aquestes actuacions urbanístiques segueixen l’objectiu genèric del Pla de 

Barris de millorar la situació dels barris i aconseguir rebaixar les desigualtats socials que 

pateixen. 

Per això, s’han prioritzat aquelles intervencions que afavoreixen la vida comunitària, 

milloren l’accessibilitat dels barris i contribueixen a reduir les desigualtats educatives. 

Així, 22 de les intervencions suposen millores estructurals d'equipaments comunitaris –, casals 

de gent gran, espais per a joves, equipaments esportius...-, 21 són obres de millora en l'espai 

públic d’estada – places, avingudes, zones infantils, parcs, jardins...- , 19 tenen com objectiu la 

millora de l'accessibilitat o connectivitat d'aquests barris –escales mecàniques, ascensors, 

connexions entre barris...- i 11 d'elles milloren els centres educatius públics (un 28% de les 

escoles i instituts d’aquests barris). 

 

La inversió total d'aquestes 73 obres és de 87 milions d’euros. Les millores en centres 

educatius suposen el 17,37% del pressupost (15.110.271 milions), les millores en 

l’accessibilitat un 27,21% (23.665.772 milions),  la reforma d’espais d’estada comunitaris 

s’enduen el 31,21% (27.148.116 milions) i el 24,21% del pressupost es dedica a la construcció 

o millora dels equipaments comunitaris. 

 

OBRES DEL PLA DE BARRIS 

Tipologia 

Número 

d'obres 

Inversió en 

euros 

% respecte el 

total 

Centres educatius 11 15.110.271,70 € 17,40% 

Accessibilitat i connectivitat 19 23.665.772,05 € 27,24% 

Espai públic i espais d'estada 

comunitaris 21 

 

27.028.116,76 € 

 

31,12% 

Equipaments comunitaris 22 21.059.403,90 € 24,24% 

TOTAL 73 

86.863.564,42 

€€ 

100% 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

3 

 
www.barcelona.cat 

Totes les actuacions del Pla de Barris es van fixar d’acord amb el veïnat a l’inici del Pla, a 

partir de la detecció conjunta de les principals necessitats a cobrir al barri, i es treballen i 

consensuen en els Grups Impulsors, formats per les principals entitats. En total, en els 

grups impulsors del Pla de Barris –que lideren i fan seguiment d´aquestes obres i totes les 

altres accions de cada Pla-   hi participen més d’un centenar d’entitats. A més a més, per 

aquelles actuacions d’especial magnitud, s’han impulsat processos participatius oberts al 

veïnat, com en el cas de la Via Trajana a la Verneda i la Pau, el carrer de Mina de la Ciutat a 

les Roquetes o la Rambla del Raval al Raval sud, en els quals hi han participat al voltant de 

1500 veïns i veïnes. També s’han impulsat marxes exploratòries en alguns dels territoris, on un 

centenar de veïnes dels barris han fixat les prioritats de millora de l’espai públic des de la seva 

perspectiva.  

 

Selecció d´alguns exemples d´obres per tipologia i barris: 

1. Equipaments comunitaris 

 

Espai de joves al carrer de la Química (La Marina) 

Superfície: 600m2 
Pressupost: 1.203.331,65 € 
Data d’inici de les obres: març 2018 
Data prevista de finalització: març 2019 
 
Aquests locals són un nou espai per a joves de La Marina que complementa l’equipament de la 
Bàscula, amb l’objectiu d’afavorir una oferta d’oci saludable i un espai per a la participació 
juvenil. A més de definir conjuntament amb aquest col·lectiu i la resta del veïnat com havien de 
ser els locals, també s’ha treballat conjuntament el model de gestió futur.  
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Coberta de la pista esportiva del Campillo de la Virgen (Zona Nord) 

Superfície: 2.434,31 m2 
Pressupost: 882.665,88€ 
Data d’inici de les obres: abril 2019 
Data prevista de finalització: octubre 2019 
 

La cobertura de la pista esportiva del 

Campillo de la Virgen, a Torre Baró, 

vol afavorir les pràctiques esportives i 

les activitats comunitàries al barri. 

Les instal·lacions del Campillo de la 

Virgen ja comptaven amb petanques, 

espais esportius informals i jocs 

infantils però cap d’aquestes 

instal·lacions estava coberta, tal com 

feia temps que reclamava el veïnat, 

per poder-hi practicar esport i 

celebrar activitats de la festa major, 

revetlles, concerts, etc..  

 

 

 

2. Espai públic en clau comunitària; 

 

Reurbanització Via Trajana (La Verneda i La Pau) 
 

Superfície: 10.263,80 m² 
Pressupost: 2.645.556,07 € (fase 1) 
Data d’inici de les obres: maig 2019 
Data prevista de finalització: maig 2020 

La via Trajana és una de les àrees més aïllades a nivell urbà i social del barri de la Verneda i la 
Pau. La seva reurbanització té com a objectiu connectar-la amb la resta del barri i generar un 
nou espai comunitari més amable. El nou projecte inclou transformar l’espai en un eix cívic, 
millorar la connectivitat de les zones més aïllades, generar nous usos socials i comunitaris —
com ara espais socioeducatius de petanca i horts urbans—, ordenar el transport públic i el 
privat, bicicleta, vianants, millorar l’accessibilitat i eliminar barreres arquitectòniques, així com 
implantar un carril de serveis. També s’ampliarà l’espai públic i el verd urbà, i es milloraran 
l’enllumenat de la vorera Besòs i els elements de mobiliari urbà. 
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Rambla del Raval, plaça de Vázquez Montalbán i plaça de Salvador Seguí (El 

Raval sud i Gòtic sud) 

Superfície: 19.259,76 m² 
Pressupost: 1.143.022,59 € 
Data d’inici de les obres: febrer 2019 
Data prevista de finalització: juliol 2019 

Un sol projecte preveu la renovació d’aquests 
tres espais públics amb l’objectiu d’afavorir-hi 
els usos veïnals i de vida quotidiana. Es 
milloren les zones d’estada, d’activitat o de joc i 
es connecten millor els tres espais. En el cas 
de la Rambla del Raval, es busca potenciar el 
seu caràcter d’espai de trobada, de plaça i, a la 
vegada, de cruïlla. Això s’aconseguirà 
mitjançant un seguit d’intervencions en matèria 
d’espai públic i de mobilitat. La centralitat 
d’aquest àmbit vindrà presidida pel Gat de 
Botero que es traslladarà a aquesta zona 
central per dotar-lo de més protagonisme. 
També es canviarà la il·luminació de tota la 
Rambla per incrementar el confort de l’espai 
també en horari nocturn.  

En el cas de la plaça Vázquez Montalbán es busca canviar el caràcter dur i poc amable 
d’aquest espai i dotar d’identitat pròpia a la plaça. Es generaran espais d’ombra, s’afavorirà el 
joc i l’estada de nens i adolescents i el pas cap a la plaça Salvador Seguí se singularitzarà.  

A la plaça de Salvador Seguí, a l’entorn de sauló, es reconfigurarà i ampliarà l’espai de jocs i es 
modificarà el caràcter dels d’àmbits d’estar. Es crearà una àrea lúdica de nova configuració (de 
0-12 anys) com a espai jugable sense límits, a partir de muntanyetes baixes de cautxú amb 
elements de joc incorporat. Tots els elements seran antibandàlics i estarà ben il·luminat. També 
es farà un nou parterre amb plantació, es plantarà nou arbrat que complementi l’existent i 
s’ampliaran i renovaran les cadires. 
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Millores dels espais entrebloc dels carrers Aiguablava i Portlligat (la Trinitat 

Nova) 
 

Superfície: 17.297 m2  
Pressupost: 4.594.110,08 € 
Data d’inici de les obres: febrer 2019 
Data prevista de finalització: gener 2020 

 

La millora dels espais entrebloc dels carrers Aiguablava i Portlligat és una demanda històrica 
del veïnat de Trinitat Nova. L’orografia de la zona provoca uns desnivells que dificulten 
l’accessibilitat i han generat barreres arquitectòniques(escales i murs) en gran part dels seus 
recorreguts. La reforma se centra en suprimir barreres arquitectòniques, renovar l’arbrat que 
aixeca el paviment i millorar la circulació dels vianants dins la zona. També s’han proposat nous 
eixos de comunicació dins l’illa per accedir al carrer d’Aiguablava o a l’Ateneu Popular de 9 
Barris, així com la renovació de l’enllumenat per fanals més eficients al tipus de carrers i la 
possible instal·lació d’un ascensor per salvar el desnivell que separa el grup de cases amb el 
carrer d’Aiguablava i els serveis bàsics del barri. 
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Renovació del Passadís de la Trinitat (la Trinitat Vella)  

Superfície: 378,18 m² 
Pressupost: 399.337,58 € (fase 1) 
Data d’inici de les obres: maig 2019 
Data prevista de finalització: desembre 2019 

El Passadís de la Trinitat és un lloc neuràlgic al barri. Una gran quantitat de veïns hi transita a 

diari i moltes entitats culturals conviuen ens els locals que hi ha. El passadís requereix d'una 

transformació per millorar les condicions i patologies actuals que pateix i que, al mateix temps, 

renovi i dignifiqui la seu d'aquest motor cultural que representa el teixit associatiu que hi conviu. 

Així, aquest projecte actualitzarà els acabats i les instal·lacions per adaptar l'espai a les 

necessitats i exigències actuals. La intervenció incorpora també les reparacions dels 

desperfectes detectats en l'estudi de patologies. 
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3. Accessibilitat i connectivitat; 

 

Escales mecàniques a la Teixonera (Sant Genís i la Teixonera) 

 
Superfície: 540 m2 + 740,44 m2 
Pressupost: 1.066.953,67 € + 1.522.339,88 € 
Data d’inici de les obres: maig-juliol 2018 
Data prevista de finalització: març-abril 2019 
 

Al barri de la Teixonera s'instal·laran escales mecàniques al carrer de la Mare de Déu dels Àngels i a les 

escales del passatge dels Canadencs amb l’objectiu de millorar la mobilitat i l’accessibilitat del barri i 

facilitar els desplaçaments del veïnat. Específicament, es vol donar suport a la salut i a la gent gran: en 

aquests dos barris hi viuen prop de 4.400 persones grans, un 34% de les quals tenen 80 anys o més.  El 

primer projecte preveu instal·lar unes escales mecàniques i unes de tradicionals al carrer de la Mare de 

Deu dels Àngels, on se salvarà el desnivell de 15 metres entre els carrers de Sant Dalmir i de Fastenrath. 

Paral·lelament a aquesta intervenció, també es milloraran les xarxes de serveis, l’enllumenat, la 

vegetació i els elements urbans de la zona per adequar-los als requeriments actuals. Les escales 

mecàniques seran de doble sentit i tindran un horari de funcionament regulat. Pel que fa a la segona 

intervenció, s’implantaran unes escales mecàniques i unes de tradicionals al passatge dels Canadencs, 

on se salvarà el desnivell de 14,50 metres que hi ha entre els carrers de Samaniego i d’Arenys. Amb 

aquesta intervenció també es reordenaran les escales actuals, les zones verdes i els espais d’estada, i 

es renovaran les xarxes de serveis existents. 
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Carrer de Caracas (el Bon Pastor i Baró de Viver) 
 

Superfície: 23.350 m² 
Pressupost: 3.430.144,28 € 
Data d’inici de les obres: gener 2019 
Data prevista de finalització: octubre 2019 
 
La reurbanització del carrer Caracas millora les infraestructures per atreure i fomentar la 

implantació de noves activitats centrades en la innovació i la formació i per donar cabuda a 

iniciatives d’economia social i cooperativa de caire industrial. El projecte serveix per enfortir 

l’economia local i al mateix temps per humanitzar els carrers i els polígons i generar espais més 

amables. L’espai industrial dels dos barris es veu com una zona d’oportunitat per al creixement 

econòmic i per a la revitalització d’una nova identitat industrial millorant-ne la seva atractivitat 

amb mesures urbanístiques.  

 

També es vol propiciar un trànsit més amable per als vianants en la connexió natural entre Baró 

de Viver i el Bon Pastor, important per garantir l’accés de la població a serveis bàsics com el 

Centre d’Atenció Primària, la Biblioteca o els centres educatius. De la participació del veïnat 

han sorgit quatre propostes de millora: garantir la seguretat dels vianants amb nous semàfors, 

crear noves zones d’estada entre els dos nodes principals per donar al carrer un caire d’eix 

cívic, endreçar els paviments i lluminàries per crear un carrer amb identitat pròpia i potenciar els 

aparcaments de moto.  
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Reurbanització del carrer de Mina de la Ciutat (les Roquetes) 

 
Superfície: 8.676 m2 
Pressupost: 1.963.812,46 € 
Data d’inici de les obres: abril 2019 
Data prevista de finalització: març 2020 
 
La reurbanització del carrer Mina de la Ciutat és un projecte urbà que té com objectiu la millora 
de la convivència entre diferents usos ciutadans, de la mobilitat, l’accessibilitat i l’enllumenat. El 
projecte conserva la plataforma segregada, reordena els dos carrils de serveis i aparcament, i 
conserva els dos sentits de circulació. El carrer Mina de la Ciutat és l’eix principal del barri, on 
conflueixen múltiples usos: activitat comercial, alta intensitat de trànsit rodat (públic i privat), 
relacions veïnals a peu de carrer, vetlladors... És un eix que, per la seva condició d’espai 
socialitzador i per les seves característiques físiques actuals, demana una intervenció que 
faciliti la convivència entre tots els usos i usuaris, de manera que esdevingui un escenari de joc 
i de trobada, que millori les relacions entre les persones  
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4. Educació: 

 

Institut Escola Trinitat Nova (La Trinitat Nova) 

Superfície: 3.884,25m2 
Pressupost: 5.240.948,95 € 
Data d’inici de les obres: maig de 2018 
Data prevista de finalització: setembre 2019 
 

El nou projecte educatiu del barri de Trinitat Nova és un institut-escola que vol arribar en un 
futur a oferir itinerari educatiu de 0-18 anys. Antigament al barri hi havia tres centres educatius, 
i el nou ieTN n’aprofita dos d’ells per construir el nou projecte, d’acord amb el Consorci 
d’Educació de Barcelona. Tot i així, el nou centre queda dividit pel carrer Palamós, essent la 
unificació dels dos antics centres únicament conceptual. A nivell d’obra i construcció, aquest 
nou projecte està duent a terme la rehabilitació de les edificacions existents, així com la 
construcció de dues noves peces: una que acaba de donar cobertura al funcionament ordinari 
del centre, i una segona que serà una biblioteca-mediateca que estarà oberta a tot el veïnat en 
tot el seu horari de funcionament. A part, el gimnàs actual també s’obrirà al veïnat fora de 
l’horari lectiu del centre. També és preveu una unitat de ràdio que a llarg termini ha de ser la 
ràdio del barri, però que avui encara és només d’ús intern.  
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Nou Institut Cristòfol Colom (el Bon Pastor i Baró de Viver) 

Superfície: 2.158,98m' 
Pressupost: 3.387.500,00 € 
Data d’inici de les obres: octubre de 2018 
Data prevista de finalització: principis de 2020. 
 

La reforma de l’antiga Secció d’Institut Cristòfol Colom, una reivindicació veïnal històrica, té 

com a objectiu transformar aquest edifici del passeig Mollerussa en un centre 

professionalitzador de jardineria, ubicant-hi les dependències principals de l’Institut Rubió i 

Tudurí. Es tracta d’un antic edifici de l’època de la Segona República que s’adaptarà a uns 

nous usos que combinaran els ensenyaments 

professionalitzadors en matèria de jardineria i 

gestió del verd amb altres usos oberts al barri, 

ja que la remodelació de l’equipament preveu 

un funcionament independent per a determinats 

espais com la biblioteca, l’espai de venda, els 

jardins i horts i una sala multifuncional. Les 

intervencions que s’estan duent a terme, 

d’acord amb el Consorci d’Educació de 

Barcelona, afecten tant l’interior dels edificis del 

centre educatiu com l’exterior amb la creació de 

zones de cultiu, hivernacles i zones de treball 

adequades als ensenyaments que s’impartiran. 

Així mateix, des del Districte de Sant Andreu, el Consorci d'Educació de Barcelona i Barcelona 

Activa s’està estudiant la dotació d’una oferta formativa professionalitzadora complementària en 

aquest mateix centre. L’objectiu seria convertir aquest equipament en un referent en tot allò 

relacionat amb el verd, amb ensenyaments professionalitzadors en matèria d’energia, gestió de 

residus, economia circular i altres, que vinculin l’oferta formativa amb el teixit productiu dels 

polígons industrials del Besòs que rodegen el barri del Bon Pastor. 
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Sala d'actes de l'Institut Barri Besòs (el Besòs i el Maresme) 

 
Superfície: 431,98m2 
Pressupost: 116.345,11 € 
Data d’inici de les obres: juliol 2018 
Data prevista de finalització: gener 2019 
 

La reforma de la Sala d’actes de l’Institut Barri Besós serveix per potenciar l’oferta cultural que 

ofereix el centre (ponències, presentacions, reunions de barri, concerts, actes escolars i arts 

escèniques), així com impulsar l’ús d’aquest espai cultural a tot el barri i facilitar nous usos en 

format mitjà i gran (cinema, concerts, dansa, teatre...). S’ha canviat tota la infraestructura de 

l’escenari: tèxtil, àudio d’altes prestacions, rigging, taules de control, nou disseny del sistema 

d’il·luminació (LED), sistema de vídeo a resolucions Full HD, gravació de vídeo, així com el 

control de so / llums amb modalitat professional i amateur, millora dels camerinos, reparació 

dels accessos a l’escenari i ascensor d’accés.  

 

 

 

 

 


