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01. Síntesi 
Pla Cuidem 



Cuidem Barcelona, és el nou model 

de manteniment que farà que la ciutat 

estigui més neta i més ben cuidada.  

 

Que els residus que generem es 

reaprofitin al màxim i on l’únic que 

reduïm son les emissions dels 

vehicles per tenir una aire més net.  

Síntesi Pla Cuidem 

Mapa   



Més inversió i més treballadors per 

adaptar-nos més i millor a cada barri de 

la ciutat, escoltant de primera ma el 

veïnat, per dissenyar millor les 

actuacions de neteja i manteniment de 

l’espai públic. 

 

Durant els propers mesos Cuidem 

Barcelona s’anirà desplegant per tota la 

ciutat i s’aniran veient els canvis.  

 

Una ciutat ben cuidada farà que siguem 

més curosos  per mantenir-la així.  

   

Síntesi Pla Cuidem 



02. Xifres i àmbit 
que engloba 



― Pla integral de manteniment de 

l’espai públic 

 

― 70 milions d’€ d’inversió en la 

millora del manteniment de 

carrers, places i parcs als 10 

districtes  

 

― Des de l’octubre 2021 i fins al 2023 

 

― 5.700 operaris municipals al servei 

del manteniment 

Xifres i àmbits que engloba 

― 335€ per cada barceloní/na en el 

manteniment de l’espai públic 

(dades 2021) 

 
― 117€ en neteja viària (*Barcelona lidera la 

despesa en neteja viària de les principals 

ciutats de l'Estat) 

― 67€ en recollida de residus. 

― 39€ en parcs i jardins   

― 16€ clavegueram  

― 18€ enllumenat  

― 69€ pavimentació de les vies públiques 

― 5€ protecció contra la contaminació 

lumínica i atmosfèrica  

― 4€ protecció i millora del medi ambient 
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03. Full de ruta 



Full de ruta 



Pla de Xoc 

― Xifres més significatives  
(entre 11 d’octubre i 7 de febrer de 2022) 

 

― 1’8 milions de m2 baldejats 

― 6.937 m2 de pintades netejades 

― 2.784 neteja exterior de contenidors i ubicacions 

― 54.414 m2 de zona verda desherbada o desbrossada 

― 923 bancs rehabilitats 

― 254 pilones reposades 

― 2.059 m2 voreres reparades 

― 1.408 senyals verticals mantingudes 

 
― Emplaçaments on els diferents operadors 

municipals han actuat més intensivament al 

barri del Coll:  
― Parc Creueta del Coll 

 

 



Pla de Xoc 

Indicadors acumulats des de 

l’ 11 d’octubre de 2021 fins el 

7 de febrer de 2022 

 



Pla de Xoc 



04. Procés de construcció 
compartit del Pla de 
Manteniment del Barri 



L’objectiu és dissenyar els Plans de 

Manteniment de cada barri amb la 

complicitat i contrast del  veïnat, entitats 

i teixit comercial 

 

Partint d’un primer esborrany elaborat 

pels serveis municipals, el procés 

s’anirà enriquint amb la incorporació de 

propostes del teixit social i comercial de 

cada barri. 

 

Procés de construcció compartit 



Procés de construcció col·lectiva 










