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PROJECTE D’INVERSIÓ  
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020 
 
*Informació imprescindible per a incorporar el projecte al procés participatiu 
 
1. NOM DEL PROJECTE* 
 

REFORMA PISTA POLIESPORTIVA INSTITUT DE L’INSTITUT EMPERADOR CARLES 

 
2. DESCRIPCIÓ BREU* 
 

Reforma de la pista esportiva de l’Institut Emperador Carles afegint una coberta per tal que es 

pugui utilitzar davant de condicions meteorològiques adverses. 

 
3. DESCRIPCIÓ AMPLIADA 
Descripció detallada del projecte: necessitat a la qual respon, plantejament del projecte, ciutadania beneficiada, resultats esperats, 
sostenibilitat ambiental del projecte, etc. 

 

Obra destinada a la reforma de la pista esportiva de l’Institut Emperador Carles. 

Aquesta acció parteix de la problemàtica actual per a disposar d’espais coberts per a la pràctica 

d’activitat esportiva federada en el territori, on únicament existeixen el CEM Bordeta i CEM 

Espanya Industrial, ambdós amb una ocupació del 100% en horari de tardes. 

 

HORARI LECTIU 

La pista poliesportiva donaria cabuda per: 

- Sessions d’educació física del centre educatiu. 

- Temps d’esbarjo de l’alumnat del centre educatiu. 

- Activitats lúdiques i recreatives. 

 

FORA D’HORARI LECTIU 

Entrenaments: 

La pista poliesportiva podria donar cabuda a sessions d’entrenament de les entitats del territori 

o de les activitats esportives extra escolars del propi institut.  

Partits: 

La pista poliesportiva podria donar cabuda a organitzar diferents partits de les activitats 

esportives. 

Altres: 

- Altres activitats de caire cultural, social, recreatiu, etc. Organitzades pel propi centre o 

les entitats del territori. 

 

PERÍODES DE VACANCES 

Aquest espai podria obrir les seves portes perquè, des del propi centre educatiu o per la 

implicació de les entitats del territori, es puguin organitzar activitats esportives com casals, 

campus, jornades, etc. 

 
4. CORREU ELECTRÒNIC DE LA PERSONA O ENTITAT IMPULSORA* 
Per tal de poder contactar amb la persona o entitat impulsora i concretar el projecte. 
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Taula d’esports del Secretariat d’Entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. 

 

tauladesports.shb@gmail.com 

 
5. LÍNIA DEL PAM RELACIONADA AMB EL PROJECTE* 
Indica en quina línia del Programa d'Actuació Municipal consideres que es podria vincular el teu projecte. Si és un projecte compatible amb més 
d’una línia, selecciona la que consideris més prioritària. 

 

Aprenentatges, creativitat i vincles 
Esports: Adequar els patis dels centres educatius per a la pràctica de l’esport federat. 

 
6. ÀMBIT TERRITORIAL* 
Especifica per a quin districte o barri és aquest projecte. Cada projecte pot estar vinculat només a un districte, si consideres que el teu projecte 
pot tenir incidència en més d’un districte, selecciona només aquell que pensis que ha de liderar el desplegament del projecte o aquell on valoris 
que el projecte hi tindrà una major incidència.  

 

Sants-Montjuïc 

 
7. PERSPECTIVA DE GÈNERE 
Indica en quina mesura el teu projecte pot contribuir a la igualtat de gènere o a l'eliminació de les violències masclistes. 

 

Amb aquesta reforma es podrà facilitar un espai cobert i apte per a qualsevol col·lectiu que 

desitgi practicar esport tot i les condicions meteorològiques. 

Fan ús d’aquest espai l’alumnat del propi centre educatiu així com les entitats del territori, 

algunes d’elles específiques en la promoció esportiva de persones gais, lesbianes, bisexuals  i 

transsexuals, considerant aquest espai apte i beneficiós per aquest tipus d’entitats. 

 
8. IMPACTE ESPERAT 
Explica quines són els beneficis per a les persones o el districte que esperes aconseguir amb el desenvolupament del projecte que proposes. 

 

Cobrir la pista esportiva tindrà els següents beneficis: 

 Protegir de la pluja i del sol directe, afavorint la rendibilitat de l’ús esportiu. 

 Reduir el soroll aeri de l’activitat, en relació els edificis que l’envolten. 

 Potenciar la seguretat en el perímetre de la pista. 

 Augmentar l’oferta d’ús d’espais poliesportius per a les entitats esportives del territori. 

 
9. AGENTS A IMPLICAR EN EL PLANTEJAMENT O DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 
Relaciona quines entitats o organitzacions poden contribuir a la concreció o realització del projecte. 

 

IBE – Districte de Sants Montjuïc – Secretariat d’entitats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta -  

Consorci d’Educació de Barcelona – Entitats esportives del territori – Direcció del centre 

educatiu 

 
10. COST APROXIMAT ORIENTATIU 
Indica, si ho saps, el cost d'execució del projecte. L'import o cost ha d’incloure totes les despeses associades a la seva execució, com ara el cost 
de redacció del projecte, la direcció d’obra, els impostos, etc. 

 

500.000€ 

 


