
 
 
 
PLA DE BARRIS DEL NUCLI ANTIC DE PIERA 
 
La Llei 2/2004, de 4 de juny, de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen 
una atenció especial, va ser aprovada pel Parlament de Catalunya a finals de maig del 
2004. L’objectiu d’aquesta llei és promoure una transformació global d’aquells barris 
que, com el nom de la Llei indica, requereixen una atenció especial, a fi d’evitar-ne la 
degradació, millorar les condicions i la qualitat de vida dels ciutadans que hi resideixen 
i afavorir, d’aquesta manera, la cohesió social. Per tal d’acollir-se a la Llei de barris, es 
presenta un Pla de Barris. 
El Pla de Barris és un projecte intervenció integral de la zona del nucli antic de Piera 
que té per objecte la rehabilitació de dos equipaments molt potents que han ser el pal 
de paller d’un pla integrador des del punt de vista social i de cohesió: La rehabilitació 
de l’edifici del Foment i de la fàbrica Sanahuja. Aquests espais estaran reforçats per 
l’adequació de les antigues escoles nacionals a la plaça del Peix com a sala polivalent 
i aula de formació i la nova Escola Municipal de Música. 
Un altre objectiu és la millora dels espais públics i dotació d’espais verds, la 
rehabilitació de façanes en mal estat per tal d’evitar la degradació arquitectònica del 
conjunt del nucli antic i així potenciar el seu atractiu turístic, i la millora social, 
econòmica i urbanística del nucli antic, a partir de programes de treball i actuacions. 
Així, la inversió de la Llei de Barris és molt necessària per revitalitzar la zona, 
acondicionar els habitatges, els accessos i donar vida comercial al que ha de ser el 
motor d’un terme excepcionalment extens, amb barris sovint massa allunyats 
físicament i socialment. 
El Comitè d’Avaluació i Seguiment és l’instrument formal de gestió previst per a cada 
un dels projectes integrals que reben els ajuts de la Llei de Barris. El Comitè aplega 
representants de les dues administracions que financen el Pla de Barris, la Generalitat 
de Catalunya a través de la Llei de Barris i l’Ajuntament de Piera, així com 
representants del teixit social i associatiu del Nucli Antic. 
En aquest cas, els ens representats en el Pla Nucli Antic de Piera són entitats lligades 
als àmbits socials i econòmics de l’àmbit d’actuació. Aquestes entitats són: 
 
- Les associacions de veïns del Barri dels Gats i del Casc Antic. 
- La Unió de Botiguers i Comerciants. 
- La Societat Foment. 
- L’Associació de Dones. 

- El Grup Diables de Piera. 
 


