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INTRODUCCIÓ

Nous reptes i món global

Els nous reptes de Barcelona són també les noves fites del districte d’Horta-Guinardó. Fer
de cada barri un barri millor, potenciar un sentiment positiu de pertinença i orgull
col·lectiu són les nostres millors eines per avançar en el camí d’una realitat mundial
globalitzada que cada cop està més a favor de la proximitat i la gestió local. Barcelona, i
per tant Horta-Guinardó, han de contribuir a construir aquest món en pau, sostenible,
més humà i també més feliç.

Els barris com a espais de convivència

La nostra contribució al nou salt endavant del districte d’Horta-Guinardó estarà
protagonitzada per una millora constant dels nostres barris, de les nostres petites places,
dels petits i grans carrers, dels nous equipaments i zones verdes. Redescobrir el valor del
nostre territori i fer del nostre districte un exemple de convivència entre les persones i els
grans espais verds, els projectes urbanístics, la dotació d’equipaments i la prestació de
serveis.

El manteniment i millora de l’espai públic seran unes de les línies prioritàries de treball del
nou equip de Govern del Districte per aquest mandat. Treball que s’ha de concretar en la
tasca de fer dels nostres barris espais més amables, a mida de la gent, per passejar,
comprar, aprendre, conviure, compartir o crear cultura.

És per això que hem de lluitar per consolidar un ús compartit dels espais tot atenent a la
diversitat de realitats i interessos però prioritzant clarament la convivència cívica i la
construcció, física i social, d’un entorn amable i col·lectivament viscut.

La gent i l’espai públic

L’accés de totes les persones en igualtat de condicions als serveis personals també ha
d’aplicar-se al seu entorn. La gent ha de fer seu l’espai públic, l'ha de conquerir, l'ha
d’estimar i sentir com a propi.

Així, des de la perspectiva del Govern, la intervenció en el medi físic urbà té com a
finalitat garantir que l’espai públic esdevingui un àmbit on la societat civil pugui
desenvolupar plenament les seves potencialitats d’acció col·lectiva i transformació de
l’entorn. L’espai públic s’adequa aleshores com a escenari d’una xarxa comunitària de
relacions socials que, tenint com a referència un determinat territori, actua seguint les
seves pròpies dinàmiques i processos. És funció del Govern facilitar que aquestes
dinàmiques s’estructurin sota criteris democràtics de participació, solidaritat i valors de
ciutadania activa. En tot cas, les intervencions han de comptar amb el valor afegit d’una
legitimitat fonamentada en la defensa de l’interès general per sobre del particular,
sectorial o corporatiu.
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Espai públic, valors, ciutadania i progrés

L’espai públic és una realitat física però també, alhora, de valors. La utilitat social de la
realitat física es concreta en valors de ciutadania activa susceptibles de ser compartits per
aquells i aquelles que conceben l’espai com a escenari d’actituds, com a eina de canvi i
progrés, com a àmbit dinàmic en contínua transformació amb l’objecte d’anar
progressivament disminuint les desigualtats de tot tipus.

Els equipaments han de ser totalment accessibles tant a àmbit físic particular com a àmbit
comunitari. Cal garantir el seguiment democràtic de tots els equipaments públics.

L’accessibilitat als equipaments i a les actuacions urbanístiques

Cal fer de Barcelona una ciutat plenament accessible, acompanyada de mesures i
previsions que permetin gaudir dels nous espais a les persones amb discapacitat.

Per tant, els projectes urbanístics d’àmbit ciutat; la dotació d’equipaments per als barris;
la prestació de serveis públics a les persones; la millora i arranjament de l’espai públic; ha
de respondre a les necessitats d’accessibilitat (els apartaments, carrers, places,
equipaments...) i millorar en la dotació dels mitjans adequats (tecnològics, audiovisuals...)
Cal la realització del Pla d’accessibilitat al districte perquè utilitzin els serveis en igualtat de
condicions que la resta de ciutadans.

Fer ciutat amb la gent

Una nova mirada sobre Barcelona farà que després de retrobar-nos amb el mar, ara en el
futur més pròxim ens apropem a un dels tresors que Horta-Guinardó té per descobrir: la
muntanya. La nostra és una ciutat mediterrània, diversa i acollidora que troba en la seva
història sentit de seguir avançant.

Barcelona ha de seguir avançant per convertir-se en un referent en la lluita pel medi
ambient, fent dels nostres barris espais més sostenibles i fomentant l’educació ambiental.
També volem fer dels nostres barris un espai més just i solidari. El Districte ha de fer
esforços per tal d’avançar en l’equitat i alhora fomentar mecanismes de cooperació. La
gestió quotidiana d’Horta-Guinardó ha de ser també un propòsit per avançar per uns
barris més solidaris, justos i sostenibles.

Aquests són els nous objectius i reptes d’aquest Pla d’actuació municipal del Districte
d’Horta-Guinardó que tenim al davant pels propers anys: desenvolupar una efectiva acció
de Govern tot escoltant i debatent de forma participativa les iniciatives i propostes dels
veïns i veïnes, de totes les persones que volen un futur millor, els quals han de ser els
beneficiaris i protagonistes actius de tota la nostra tasca: la gent.
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PAD DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ 2004-2007

El Pla d’actuació del districte (PAD) 2003-2007 defineix les línies principals de treball de
l’equip de govern del Districte per aquest mandat. El document de bases programàtiques
del PAM va néixer del treball dut a terme al llarg dels darrers anys al costat del moviment
associatiu, de les necessitats i propostes del mateix Districte i dels compromisos dels tres
partits de l’equip de govern en els seus programes electorals municipals. El treball dut a
terme pel Consell Ciutadà i les noves aportacions rebudes ens han permès presentar
aquest document. L’aprovació del PAD ha de concloure un procés participatiu que ha de
ser exemple del treball que cal dur a terme durant els propers quatre anys.

Per la seva transversalitat la participació ha de ser uns dels eixos d’acció del mandat, amb
un objectiu principal: incorporar en la vida quotidiana dels ciutadans i ciutadanes del
districte la seva progressiva corresponsabilització en l’elaboració de les polítiques
públiques. Cal trencar amb el nosaltres i vosaltres, sumar, treballar per anar creant
complicitats. En aquest sentit cal elaborar un pla de comunicació que permeti una relació
fluida entre la ciutadania i el Districte.

A l’hora d’afrontar el PAD no podem oblidar aspectes urbanístics de ciutat que afecten el
nostre territori i que estan finalitzant el procés de definició. És per això que a més
d’aquests projectes de gran abast, el Districte d’Horta-Guinardó ha de definir els seus
objectius i compromisos a escala d’equipaments, de serveis a les persones i d’urbanisme
de barri.

Aquests podrien ser els eixos més destacats d’aquest document, dels quals deriven les
seves aportacions més concretes:

• Projectes urbanístics d’àmbit de ciutat
• Dotació d’equipaments per als barris
• La prestació de serveis públics per a les persones
• La millora i arranjament de l’espai públic

1. PROJECTES URBANÍSTICS D’INTERÈS DE CIUTAT:

Estem parlant d’àmbits d’actuació urbanística que per la seva gran extensió i previsió en
dotació de superfícies per zones verdes, per noves bosses d’habitatges, tant públic com
privat, i una nova xarxa d’equipaments, suposen una reorganització molt important del
territori del districte. Tan és així que quasi tots els barris del districte es veuen afectats
per aquests projectes.

• Zona Nord: Posada al dia de la Vall d’Hebron i els seus entorns del Parc de Collserola,
entenent que una vegada rescatat el litoral de la ciutat, ara és el moment de fixar-se
en la muntanya.

- Modificació PGM Vall d’Hebron : finalitzar fase planejament urbanístic.
- Inici execució dels projectes
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• Zona Central: Parc dels Tres Turons: la Balconada de Barcelona, convertint aquests
turons en un dels parcs més grans de la ciutat. Recuperació dels antiaeris, control de
les antenes i recuperació del poblat ibèric.

- Tres Turons : enllestir definitivament el planejament urbanístic i el projecte del parc.

• Zona Sud: Reforma de l’illa on es troba el Mercat del Guinardó i obertura del carrer
Teodor Llorente, reactivant la zona amb habitatge públic, zona verda, aparcament i
equipaments per al barri.

- Connexió Passeig Maragall-Teodor Llorente : configuració de l’illa del Mercat del
Guinardó, inici d’actuació de gestió de sòl (expropiacions)

- En el marc d’aquests plans urbanístics el Districte disposarà d’habitatge protegit i
social.

2. LA DOTACIÓ D’EQUIPAMENTS PER A LES PERSONES:

El procés d’elaboració del PAD coincideix amb l’inici del treball per l’elaboració del Pla
d’equipaments d’Horta-Guinardó. Per això hem de concretar els equipaments que hem
d’impulsar en el marc d’un debat més ampli que ens ha de servir per preveure els
equipaments que el districte ha de tenir a mig i llarg termini. També caldrà plantejar al
llarg del mandat la potenciació dels grans equipaments que ja té el districte i plantejar la
possibilitat d’impulsar algun gran equipament d’àmbit de ciutat a Horta-Guinardó.

L’elaboració del Pla d’equipaments del Districte també ha de ser una ocasió per debatre el
model d’equipaments actual, especialment pel que fa al model d’equipaments per a gent
gran.

•    Redacció d’un Pla d’equipaments del Districte

2A. APARCAMENTS

És evident la falta d’aparcaments al districte, sent aquesta una demanda de primer ordre.
Cal concretar la construcció d’aparcaments en solars municipals. La construcció
d’aparcaments ha d’anar lligada a una política de la mobilitat que potenciï el transport
públic, a peu i en bicicleta per damunt del cotxe privat. La construcció d’aparcaments no
tan sols ha de permetre aparcar els cotxes amb més facilitat, sinó que ha de servir,
sobretot, per guanyar espai públic per a la ciutadania.

• Construcció de l’aparcament del c/Thous
• Promoure la construcció d’aparcaments municipals i/o de concessió pública amb

altres operadors
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2B. CULTURA

Cal completar el Pla de biblioteques del Districte amb la biblioteca de barri a Can Mariner.
Cal estudiar la possibilitat d’impulsar nous espais de creació, recerca o difusió cultural.

• Biblioteca del barri d’Horta a Can Mariner
• Can Fargas : Impuls de mesures per aconseguir la titularitat pública de Can

Fargas

2C. APARTAMENTS DE LLOGUER PER A JOVES (10HJ)

Cal continuar impulsant de forma decidida la creació d’habitatge social i, concretament,
habitatge de lloguer per a  joves com una forma d’afavorir l’emancipació. A més de
l’acabament de la promoció del Baix Guinardó, el districte comptarà amb dues noves
promocions al Guinardó i a la Vall d’Hebron.

• Construcció d’apartaments a Can Travi (Vall d’Hebron)
• Construcció d’apartaments a Can Girapells (Guinardó)

2D. GENT GRAN

La gent gran representa al districte d’Horta-Guinardó un sector fonamental pel seu
dinamisme i pel seu pes demogràfic. En aquest sentit caldrà vetllar per la construcció de
casals de gent gran, amb especial interès pels del barri d’Horta i de Vall d’Hebron. També
caldrà comptar amb els equipaments residencials com són els apartaments tutelats per a
la gent gran.

• Casal de gent gran a Horta
• Casal de gent gran a Vall d’Hebron

2E. EDUCACIÓ

Un dels primers objectius per aquest mandat ha de ser el manteniment dels centres
escolars que són competència municipal, per tal de garantir un ensenyament públic en
plenes condicions i la possible utilització dels centres fora d’horari escolar per altres
finalitats socials. En segon lloc també caldrà seguir impulsant i donant suport a la creació
d’escoles bressol i altres centres escolars allà on sigui necessari. El suport a
l’ensenyament ha d’incloure també l’ensenyament d’adults (reubicant el seu espai amb la
millora de les seves instal·lacions) i les classes de català.

• Trasllat de l’escola bressol Llar d’Infants (Horta)
• Escoles Bressol: nova construcció (en

estudi)
- Mare de Déu de Montserrat (Sant

Genís)
• Trasllat de l’Escola d’Adults (Carmel)
• Pla director de conservació, manteniment i millora dels centres
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2F. CASALS DE BARRI

Una bona xarxa d’equipaments públics també ha de permetre espais des d’on generar
noves dinàmiques de barri i potenciar el moviment associatiu. En aquest sentit caldrà
impulsar la creació de nous casals de barri a llocs com Font d’en Fargues o Vall d’Hebron.

• Projecte Casal de barri a Vall d’Hebron
• Impuls de mesures per aconseguir la titularitat municipal del Casal de Font d’en

Fargas
• Rehabilitació integral del Mas Guinardó
• Redistribució i/o reorganització dels equipaments dels carrers Lepant i Marina

(Baix Guinardó)

2G. INFANTS I JOVES

Cal anar ampliant la xarxa d’espais per a joves. En aquest sentit ens hem de plantejar la
necessitat de nous equipaments i d’espais a l’aire lliure d’oci de la joventut.

• Projecte de centre per a joves a Can Girapells
• Impulsar accions per concretar la ubicació i realització d’un skate parc al districte
• Reubicació del Centre Infantil l’Ànec a Can Baró
• Elaboració d’un estudi dels locals d’associacions juvenils en el marc del Pla

d’equipaments del Districte

2H. DONES

La decidida política del Districte en contra de la violència de gènere també s’ha de
concretar en equipaments als nostres barris.

• Realització d’un centre d’atenció per a dones víctimes de violència de gènere

2I. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Cal donar suport a la millora dels equipaments esportius del districte, per tal de seguir
treballant en la línia de fer arribar la pràctica esportiva a tothom.

• Impulsar la possible implantació de gespa artificial al Camp de Futbol d’Horta
• Pista de Bitlles Catalanes a Horta
• Vestidors als porxos del Complex Esportiu del Guinardó

2J. SALUT

Col·laborar amb l’Institut Català de Salut, mitjançant el Consorci Sanitari de Barcelona per
preveure la concreció i construcció de nous CAPs en el districte. Treballar en el
manteniment i ampliació dels ja existents que ho necessitin.
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• Realitzar les gestions de sòl necessàries per adquirir un solar on ubicar el futur
CAP del Guinardó

• Cessió d’espais per l’ampliació del CAP d’Horta

2K. SERVEIS SOCIALS

La millora del servei d’atenció a les persones usuàries dels serveis socials del Districte
també ha de passar per una millora dels equipaments on es fa l’atenció.

• Estudi de trasllat del Centre de Serveis Social de la Vall d’Hebron

2L. PERSONES AMB DISCAPACITATS

• Cessió de solar per aconseguir la construcció d’una residència per discapacitats
• Incloure reserva de pisos terapèutics per malalts mentals i pisos tutelats per

discapacitats físics i psíquics a les bases dels concursos d’adjudicació.

3. PRESTACIÓ SERVEIS PÚBLICS A LES PERSONES

Una de les principals línies de treball del Districte ha de ser la potenciació de les polítiques
públiques adreçades a les persones. El Districte, com a administració més propera al
ciutadà, ha d’estar atent a les necessitats dels seus veïns i ha de procurar, en la mesura
del possible impulsar polítiques adreçades als col·lectius que més ho necessiten i alhora
ha d’impulsar que la resta d’administracions també compleixin amb les seves obligacions
envers els ciutadans.

3A. ATENCIÓ CIUTADÀ

El nombre de persones que s’adrecen al Districte per tal de preguntar dubtes, expressar
queixes o formular propostes ens porten a millorar el servei de l’Oficina d’Atenció al
Ciutadà i de la web municipal, com una forma de permetre una millor comunicació entre
el veïnat i el Districte.

• Trasllat d’alguns serveis municipals de la seu del Districte a l’edifici del c/ Lepant
• Atenció personalitzada de resposta a propostes i queixes veïnals
• Fer públiques aquelles informacions d’interès comú

3B. POLÍTIQUES SERVEIS SOCIALS

La lluita per evitar l’exclusió social i els serveis a les persones més desafavorides també
ha de ser una de les prioritats del mandat. En aquest sentit serveis com les ajudes
domiciliàries en el marc del reforçament dels serveis socials. També cal desenvolupar
projectes comunitaris com el Pla d’actuació comunitària del Carmel, platejant-se la
possibilitat d’estendre-ho a altres zones.
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• Augmentar la cobertura dels serveis d’atenció domiciliària (atenció personal
domiciliària, teleassistència, àpats a domicili, arranjament i neteges a domicili

• Potenciar els projectes de prevenció comunitaris, així com els de coordinació
institucional i les intervencions grupals en el Districte (Interxarxes, Compten amb
la Gent Gran, Entre Mares...)

• Ampliar els recursos econòmics de l’Atenció Primària dels Serveis Socials (ajuts
econòmics...) del Districte.

• Reforçar els grups d’especial atenció a les persones amb disminució

3C. IMMIGRACIÓ

Els mecanismes d’atenció a la immigració que arriba al nostre Districte s’han d’articular a
partir de l’elaboració d’un Pla d’immigració del Districte que permeti afrontar una política
eficaç d’acollida, suport i integració als nous veïns.

• Desenvolupament del Pla d’immigració del Districte
• Reforç escolar per a infants immigrants
• Treballar en el Pla de socialització entre el Districte i el Consell de la Joventut per

a gent immigrada

3D. GENT GRAN

Cal plantejar una política adreçada a la gent gran que no sols tingui en compte el caràcter
assistencial. És per això que, a partir del Consell de la Gent Gran d’Horta-Guinardó,
potenciarem polítiques de formació, intercanvi i dinamització social i cultural.

• Potenciar i dinamitzar les activitats de casals de gent gran
• Potenciar el voluntariat entre la gent gran i els joves i les activitats

intergeneracionals

3E. GENT JOVE

L’Espai Boca Nord continua sent l’equipament de referència per desenvolupar polítiques
de joventut al Districte que caldrà potenciar. Alhora caldrà coordinar noves polítiques en
matèria ocupacional, habitatge, formació... encaminades al foment de l’emancipació, de
forma coordinada amb el Consell de la Joventut. També cal donar suport a
l’associacionisme juvenil. També caldrà plantejar polítiques de suport a la infància.

• Donar suport i potenciar el Consell de la Joventut d’Horta-Guinardó
• Promoure activitats formatives i lúdiques per a joves
• Promoure una oferta d’activitats i línies específiques adreçades a la població

adolescent, partint dels seus interessos i que facilitin la creació d’espais
relacionals i de lleure per aquest col·lectiu.

• Estudiar la possibilitat de traslladar el Punt d’Informació Juvenil a la planta baixa
de la seu del Consell de la Joventut.

• Desenvolupar el Consell Assessor de l’Espai Jove Boca Nord



10

3F. DONA

El Districte seguirà posant en el centre de les seves polítiques la lluita en contra de la
violència de gènere, habilitant nous espais per atendre situacions urgents de dones
maltractades. Alhora es potenciaran a través del Consell de les Dones nous projectes a
l’entorn del temps i de la promoció professional i social de les dones.

• Prosseguir en el desenvolupament de la lluita contra la violència de gènere
• Continuar fomentant i donant suport als espais de trobada, relació i ajuda per a

famílies monoparentals
• Potenciació del llenguatge no sexista als documents i publicacions del Districte
• Continuar promovent el BANC DEL TEMPS del Guinardó

3G. MEDI AMBIENT

Després del procés de l’Agenda 21 fet al Districte ara és l’hora de l’Acció 21, potenciant
aspectes com els de l’extensió de la recollida selectiva de matèria orgànica, campanyes
d’educació ambiental o l’increment del nombre de Punts Verds de Barri, sense oblidar que
el Medi Ambient ha d’impregnar la resta de polítiques del Districte.

• Desenvolupament de l’Acció 21 del Districte a partir de les conclusions i propostes
de l’Agenda 21

• Potenciar actuacions de control i reducció de soroll, com per exemple les
molèsties ocasionades a la Ronda de Dalt o per locals d’oci nocturn (vetlladors)

• Potenciar l’educació ambiental
• Potenciar la reducció, el reciclatge i la reutilització dels residus. Seguir impulsant

la recollida orgànica de la brossa
• Implantació de nous minipunts verds
• Potenciar l’ampliació de carrils bici dins el marc de l’Agenda 21

3H. CULTURA

Cal desenvolupar el Pla de cultura del Districte, aprofitant el potencial dels equipaments ja
existents i el dels nous equipaments que encara han d’arribar. Cal impulsar la Comissió de
Lectura Pública del Districte, l’Arxiu Municipal, aprofitant la commemoració del centenari
de l’annexió d’Horta a Barcelona i potenciar tots els aspectes relacionats amb la cultura
catalana al districte.

• Desenvolupar el Pla de cultura del Districte
• Impulsar la Comissió de Lectura Pública del Districte
• Tasques de commemoració del Centenari de l’annexió d’Horta a Barcelona
• Centres Cívics : treballar per potenciar les seves activitats i ampliar els seus

horaris
• Potenciar la sensibilització en la cultura de la Pau
• Potenciació i dinamització de les activitats de l’arxiu del Districte
• Donar suport a les activitats en defensa de la llengua catalana
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3I. ATENCIÓ A LES PERSONES AMB DISCAPACITATS

Cal plantejar-se que aquest sigui el mandat de l’accessibilitat. En aquest sentit caldrà fer
una acció encaminada a la supressió de barreres arquitectòniques i socials a partir de
potenciar el Consell de Persones amb discapacitats, així com afavorir la integració
d’aquest col·lectiu. Cal adequar el pressupost ordinari de manteniment per respondre a
les necessitats d’accessibilitat.

• Completar la realització del Pla d’accessibilitat al Districte
• Campanyes de sensibilització i conscienciació per la mobilitat de les persones amb

discapacitats per tal de reforçar els comportaments cívics i de respecte
• Incorporar criteris d’accessibilitat als actes públics

3J. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Caldrà desenvolupar al màxim els mecanismes participatius que preveu el reglament de
Participació Ciutadana, impulsant durant el mandat com a mínim una experiència singular
de participació. La participació ciutadana també haurà d’estar present en totes les
actuacions del Districte amb l’elaboració de la memòria participativa de tots els projectes.
Caldrà fomentar l’associacionisme als nostres barris com una garantia de participació
ciutadana. Un aspecte important serà també la potenciació del paper dels consellers de
districte. Cal adequar la web del Districte incloent totes les convocatòries públiques.

• Potenciar les actuals eines de participació ciutadana
• Desenvolupar la memòria participativa dels projectes urbanístics d’àmbit de

districte i de ciutat i el seu seguiment.
• Desenvolupament d’una experiència singular de participació ciutadana
• Creació i potenciació dels Consells Sectorials.
• Establiment d’un mètode d’avaluació periòdica de l’estat dels acords del PAD

3K. COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

Potenciar un comerç de barri de proximitat no és tan sols un servei als comerciants del
barri, sinó que també és una aposta per mantenir un model de ciutat determinat. Per això
a través de la creació del Consell de Comerç promocionarem el comerç de barri i
impulsarem la millora i reforma dels mercats municipals que es considerin necessaris.
També caldrà impulsar altres mesures de promoció econòmica i potenciació del turisme
als nostres barris.

• Potenciar els eixos comercials del Districte com a dinamitzadors del comerç urbà
• Potenciar l’atenció als consumidors com a element fonamental per millorar la

qualitat de vida.
• Redacció d’un Pla d’Usos al Centre Comercial d’Horta
• Treballar en la reforma dels mercats municipals de la Vall d’Hebron i del Guinardó
• Polítiques d’inserció laboral per a col·lectius amb dificultats
• Contribuir a la renovació del comerç urbà i de proximitat, com activitat

dinamitzadora del teixit urbà i de l’ocupació.
• Donar suport a iniciatives del comerç just
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3L. PROMOCIÓ DE L’ESPORT

Cal continuar fomentant que l’esport pugui arribar a tothom amb la millora de les
instal·lacions públiques del districte i la potenciació de nous espais on practicar l’esport,
especialment a l’aire lliure.

• Concreció de les previsions fetes al Pla estratègic de l’esport
• Potenciar l’esport en espais oberts

3M. SALUT

Continuar potenciant el Consell i les aules de salut sobre els temes d’interès dels
ciutadans i ciutadanes. Promoure programes sanitaris integrals, incloent salut, benestar
social, ocupació…

• Potenciació del Consell de Salut del Districte.
• Impuls dels programes integrals de promoció de la salut, educació sanitària i

atenció a les drogodependències.

3N. SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

Continuar treballant aspectes de solidaritat i cooperació, potenciant el seu treball en tots
els àmbits del districte incloent la programació d’activitats de solidaritat i cooperació en
els centres cívics. El Districte donarà suport a les iniciatives de cooperació al
desenvolupament que es donen al nostre districte, fent especial incidència en el
desenvolupament d’aquelles zones per les quals les entitats del districte tenen major
sensibilitat.

• Impuls de l’agermanament del Districte amb una daira del Sahara Occidental
• Continuar amb les activitats d’agermanament amb Boyeros (Cuba)

3O EDUCACIÓ

L’educació ha de ser un eix fonamental en la nostra acció política, amb una clara aposta
per la millora de l’ensenyament públic.

• Continuar treballant en la potenciació dels camins escolars
• Programa d’ús social d’equipaments i instal·lacions escolars
• Promoure la relació dels centres públics i concertats amb les iniciatives del

Districte
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3P PLA DE CIVISME

La ciutat de Barcelona està fent una aposta per una campanya de promoció del civisme
que haurem de concretar i desenvolupar al nostre districte.

• Desenvolupar a àmbit de Districte el Pla per la millora de la convivència a la ciutat
iniciant el treball en l’àrea de neteja, oci nocturn, utilització d’espais públics i
mobilitat amb el màxim grau de complicitat del veïnat , les entitats i les escoles

• Promoure campanyes ciutadanes de sensibilització i conscienciació per tal de
reforçar els comportaments cívics, de respecte i de seguretat viària

4. ARRANJAMENT I MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC

El districte d’Horta-Guinardó ha viscut una profunda transformació al llarg dels darrers
anys, amb un impuls molt fort de nous equipaments, reurbanització d’importants àrees i
desenvolupament de nous espais verds. Un dels principals objectius que s’ha de plantejar
el Districte per aquest mandat és la millora de l’espai públic. En aquest sentit caldrà
invertir diners en l’arranjament i conservació de l’espai públic d’Horta-Guinardó i alhora
haurà de coordinar els serveis urbans i de manteniment que actuen a la via pública per
millorar el resultat de la seva actuació. Un altre dels objectius ha de consistir en la
pacificació de l’espai públic, fent més fàcil l’ús dels carrers per part dels vianants i les
bicicletes.

4A. MANTENIMENT DE L’ESPAI PÚBLIC

L’Ajuntament impulsa per aquest mandat el Programa de millora de l’espai públic incidint
en un manteniment més enèrgic dels diversos elements de l’espai públic: paviment,
voreres, accessibilitat, enllumenat, neteja ...

• Desenvolupament del Programa de millora de l’espai públic

El programa inclou la renovació integral dels elements urbans (voreres, paviment,
mobiliari urbà, enllumenat, etc.) de les següents zones que apareixen grafiades al
plànol annex :

1. Baix Guinardó/Guinardó – Sant Antoni M. Claret-Sant Quintí-Ronda Guinardó-
Thous-Camèlies-Sardenya

2. Guinardó – Telègraf-Varsòvia-Mascaró
3. Font d’en Fargas / Carmel- Rbla. del Carmel-Ptge. Espiell-Peris Mencheta-Pg.

Maragall-Font d’en Fargas-Gran Vista
4. Horta – Av. de l’Estatut-Pg. Valldaura-Pg.Universal-Feliu i Codina
5. Vall d’Hebron – Pl. Josep Pallach i Pl. Joan Cornudella
6. Parc de la Vall d’Hebron (Àrea Olímpica)
7. Montbau
8. Sant Genís
9. Camí Mare de Déu dels Àngels
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Queden incloses també actuacions integrals del verd a les següents zones:

1. Montbau
2. Àrea Olímpica Vall d’Hebron
3. Parc del Laberint
4. Avinguda de l’Estatut

• Seguiment i millora de la contracta de neteja al districte (actuació en campanyes
concretes com per exemple neteja de cartells i enganxines)

• Aplicació de mesures concretes per disminuir la brutícia produïda pels gossos.
• Seguiment intensiu dels acords amb les companyies de serveis (llum i telèfon) pel

control de les actuacions al carrer

4B. CONNEXIÓ I ACCESSIBILITAT ALS BARRIS

La difícil orografia dels barris,  alguns d’ells amb forts pendents, fa que calgui impulsar
mesures urbanístiques que permetin salvar aquestes dificultats, amb l’obertura de nous
carrers i l’habilitació d’escales a determinats indrets, fins i tot escales mecàniques. Dins
d’aquest àmbit caldrà fer un important seguiment del transport públic, per millorar el
servei (optimitzant els itineraris, ampliant el servei els dies festius i millorant la
connectivitat amb altres districtes entre d’altres aspectes).

La mobilitat al districte ha d’anar encaminada a potenciar el transport públic i els itineraris
a peu.

• Connexió de Fastenrath-Hortal (Carmel)
• Connexió i urbanització del c/ Coïmbra (Horta)
• Escales mecàniques Santuari-Hortal
• Escales mecàniques Arenys-Fastenrath (Taxonera)
• Transport públic : reforçar la línia 112 per facilitar la connexió d’Horta amb la

Ciutat Sanitària de la Vall d’Hebron
• Estudi de seguretat viària a Taxonera
• Estudi de seguretat viària a Horta

4C. URBANITZACIÓ DE CARRERS I ESPAIS OBERTS

El pas del temps i l’ús massiu de determinats espais han provocat el deteriorament
d’alguns d’aquests espais que hauran de ser remodelats a fons per permetre de nou un
bon ús per part dels veïns i veïnes. Creació de nous carrils bici.

• BAIX GUINARDÓ - Estudi de nou carril bici al Baix Guinardó
- Urbanització del carrer Bergnes de les Cases

• GUINARDÓ - Urbanització de l’Av. Mare de Déu de Montserrat
- Acabar la urbanització de la Ronda del Guinardó

sobre l’Hospital de Sant Pau



15

• CAN BARÓ - Projecte espais interiors Raimon Casellas
Segona fase de Josep Serrano

• CARMEL - Ptge. Gabernet
- Urbanitzar c/ Llobregós – Batet

• HORTA - Arranjament c/ Logronyo

• MONTBAU - Urbanitzar Música i Pintura

• SANT GENÍS Urbanització del c/. Natzaret

• TAXONERA - Connexió Segur-Samaniego

• FONT DEL GOS Mur de Cal Notari

4D. ARRANJAMENTS DE PETITS ESPAIS

Aquesta llista d’actuacions recull propostes ja estudiades i projectades sense perjudici
d’incloure-hi altres de noves en estudi.

• CARMEL - Urbanització de la confluència c/ Conca de
Tremp/Alcalde de Zalamea

- Clavegueram Ptge. Santuaris
- Urbanització Camí Vell del Coll
- Arranjament Pl. Boyeros
- Tancament Ptge. Santa Teresa
- Actuació per evitar caiguda de terres al c/ Gran

Vista
Instal·lació semafòrica a pl. Salvador Allende

• GUINARDÓ Revisió de la Instal·lació semafòrica a Pg. Maragall/
Segle XX

• HORTA - Arranjament de l’espai ubicat al c/ Salses amb Pg.
Valldaura.

- Supressió de les escales del c/ de la Plana
• LA CLOTA - Construcció d’un mur al ptge. Feliu
• MONTBAU - Remodelació pl. Roig i Soler
• SANT GENÍS - Reixes interceptores al c/ Elies Pagès

- Actuació per evitar caiguda de terres al c/
Cànoves

• TAXONERA - Actuació per evitar caiguda de terres al c/ Santa
Rosalia
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4E. PARCS I JARDINS

El districte d’Horta-Guinardó compta amb una forta presència de verd al seu territori, tant
pel que fa als parcs de caràcter més urbà com als espais verds en zones de muntanya. La
conservació del verd, la neteja d’aquests espais i la possibilitat de millorar la diversitat
biològica dels nous espais i dels existents han de ser prioritats per aquest mandat.

• Finalització de l’arranjament dels jardins de Frederica Montseny
• Enjardinament de la coberta de la Cotxera d’autobusos d’Horta
• Desenvolupament de projectes d’horts urbans
• Pla d’introducció dels esquirols al Parc dels Tres Turons
• Actuació de millora al Parc del Guinardó
• Millora de la conservació i neteja dels parcs
• Estudi i millora de la poda dels arbres

4F. JOCS INFANTILS

De forma paral·lela a la millor conservació dels parcs del districte hem de seguir amb la
línia engegada de renovació del jocs infantils com una forma de fer més proper l’espai
públic als infants. En aquest sentit s’impulsarà la posada en normativa dels jocs infantils
del districte.

• Realitzar un estudi de millora dels espais susceptibles d’allotjar petites àrees de
jocs infantils

• Renovar els jocs infantils ubicats entre c/ Poesia, al c/ Joan Sales, al c/
Arquitectura al c/ Torrent de Can Mariner i a Frederica Montseny.

4G. GESTIÓ DE SÒL PER REVITALITZAR ELS BARRIS

El Districte ha de continuar impulsant les polítiques d’expropiació necessàries per tal
d’impulsar els projectes previstos i evitar la degradació d’alguns espais d’Horta-Guinardó.
Continuarem mantenint l’objectiu de reallotjar a tothom a la mateixa zona i en condicions
assequibles.

• Activar expropiacions d’altres indrets afectats.

4I. MÉS MANTENIMENT PER ALS EDIFICIS MUNICIPALS

Cal dur a terme una auditoria de l’estat dels edificis municipals a Horta-Guinardó per fer
una millora de l’estat de manteniment i les condicions d’accessibilitat dels diferents espais
públics com biblioteques, centres cívics, escoles, casals de barri ...També caldrà impulsar
les mesures necessàries per tal de millorar l’espai a la mateixa seu del Districte per tal de
respondre a les necessitats de millora de les condicions laborals.

• Impulsar auditoria estat dels edificis municipals del Districte
• Establir mesures d’estalvi energètic als equipaments municipals


