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Presentació

Iniciem un nou mandat i volem que aquest sigui decisiu en el futur dels barris d’Horta-Guinardó.
Els ciutadans i les ciutadanes d'Horta-Guinardó han revalidat la seva aposta per un govern
catalanista i d'esquerres que dóna prioritat, en la seva acció política, a l'abordatge de nous reptes
des d’una òptica realista i d’il·lusió per les noves perspectives que s’obren.

Horta-Guinardó, durant el darrer mandat, ha dut a terme una important tasca de planejament en
tots els camps de l’activitat municipal: des dels grans projectes urbanístics fins al Pla
d’equipaments. Si el període 2004-2007 va significar un punt d’inflexió important per tal de donar
resposta a alguns dels grans reptes dels nostres barris, volem que el mandat 2007-2011 sigui,
encara més, el salt endavant que necessita Horta-Guinardó, tot aconseguint bona part dels reptes
que teníem plantejats.

Una nova etapa que ens ha de fer més propers. Cal seguir desenvolupant les propostes de
participació ciutadana i establint nous mecanismes que ens permetin guanyar complicitat. Hem de
donar resposta satisfactòria a tots els processos participatius duts a terme durant el darrer mandat
i que ens han permès, per exemple, disposar d’un Pla d’equipaments de consens ampli. És
necessari que mantinguem aquelles experiències positives dutes a terme i alhora refer ponts en
aquelles relacions que poden haver estat malmeses.

El Districte, els territoris i els barris esdevenen espais privilegiats a l’hora de poder concretar i fer
realitat aquestes noves voluntats que haurem de poder traduir en programes, accions i mesures.
Ens trobem davant la necessitat d’oferir un nou impuls a les polítiques adreçades a les persones i
els seus anhels, i també a les seves necessitats més quotidianes i urgents.

Una nova etapa a Horta-Guinardó que ens ha de permetre posar les polítiques socials en l’eix
central de la nostra activitat. Cal desenvolupar a fons un treball per tal de lluitar contra les
desigualtats que tradicionalment han marcat una part de la nostra societat i alhora s’ha de donar
resposta als nous reptes socials per tal de construir una ciutat més cohesiva, inclusiva i solidària.

Horta-Guinardó és una realitat complexa i diversa, però alhora dinàmica i plenament integrada en
el ritme que marca la ciutat. Els nous drets socials i de ciutadania que, plegats, hem estat capaços
de conquerir ens han d’ajudar a dibuixar a Horta-Guinardó un futur de més igualtat i cohesió. Un
futur de serveis que s’universalitzen i fan de la nostra societat una realitat més equitativa i
inclusiva. Un districte que treballa per evitar la discriminació i l’exclusió, per remoure tota mena de
barreres que les puguin afavorir. La solidaritat, com a valor i pràctica ciutadana activa, esdevé el
factor essencial d’aquest model amb el qual volem marcar l’horitzó futur del nostre districte.

Volem un districte d’Horta-Guinardó amable per a la gent. Amb nous equipaments que donin
resposta al Pla aprovat el darrer mandat i amb l’estudi d’oportunitats per donar resposta a les
noves necessitats. Volem posar al dia alguns dels nostres barris, amb una cura molt especial pel
manteniment i la conservació de l’espai públic, i complir el planejament que en bona mesura ja ha
estat aprovat durant el darrer mandat. Volem afrontar els grans reptes urbanístics del districte i
alhora treballar el petit espai públic. Treballarem per un espai públic compartit i col·lectivament
conquerit, amb equipaments oberts i accessibles que possibilitin l’ús social i la conciliació de la
vida personal, familiar i laboral. Ha arribat el moment de tornar la mirada sobre allò proper, de la
gestió d’allò quotidià.
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Des d’aquests principis volem presentar aquesta proposta de Pla d’actuació del Districte d’Horta-
Guinardó 2007-2011, després d’haver dut un intens debat de participació ciutadana. Aquest
document pretén ser un exercici d’ambició necessària per donar resposta a les mancances dels
nostres barris, però alhora rigorós en les possibilitats d’assolir allò que ens hem plantejat. Les
actuacions plantejades en aquest PAD han de tenir la inversió necessària i, per tant, al llarg del
mandat hi poden haver alguns canvis. Durant quatre anys sorgeixen dificultats i oportunitats i, per
això, el document no és tancat i s’haurà d’anar fent un seguiment tenint en compte la concreció
pressupostària, les dificultats, les oportunitats i les noves propostes de la ciutadania, el moviment
associatiu o els grups municipals.
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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 a zones verdes, noves bosses d’habitatge (tant públic com privat) i una nova
xarxa d’equipaments, suposen una reorganització molt important del territori del districte. Tant és
així que gairebé tots els barris del districte es veuen implicats en aquests projectes. En tots
aquests casos, el Districte d’Horta-Guinardó exercirà un paper de lideratge dels processos amb la
intervenció necessària d’altres àmbits municipals o, fins i tot, d’altres administracions.

1.1 Zona Vall d’Hebron. Durant el mandat anterior es va aprovar definitivament la modificació
del Pla general metropolità a la zona de la Vall d’Hebron i també inicialment tots els
planejaments que se’n deriven. Ara cal arribar a l’aprovació definitiva i desenvolupament
dels PMU (plans de millora urbana). Treballarem per garantir la possibilitat de
reallotjament al barri o el seu entorn de tota la gent afectada. Garantirem la intervenció
municipal en la construcció d’habitatges per a reallotjament, nous equipaments, noves
zones verdes i urbanització.

Aprovar definitivament i desenvolupar PMU:

- Teixonera 1.
- Teixonera 2.
- La Clota conservació.
- La Clota remodelació.
- Ciutadella.

- Traslladar el Mercat de la Vall d’Hebron a la Llosa i incorporar una altra activitat comercial.

- Construir nous equipaments de proximitat i altres serveis a la mateixa Llosa.

1.2 Zona Collserola. Actualment s’estan acabant de definir els criteris i els límits per tal de declarar
Collserola Parc Natural. La proposta s’ha de treballar juntament amb la resta de districtes que
compartim el gran pulmó verd que és Collserola. En aquest sentit, impulsarem la creació d'espais
verds de transició (parcs coixí) que permetin gaudir d’un espai natural proper a la ciutat sense
malmetre les zones més sensibles de l'interior del parc a causa de la pressió humana, sense
desporgramar ni una hectàrea de l’actual xarxa Natura 2000.

- Fer el seguiment del projecte de passeig de les Aigües, per tal de garantir un millor accés
a peu i en bicicleta al parc de Collserola.

- Estudiar les possibilitats de futur de la zona de Sant Llàtzer.

1.3 Zona Tres Turons. El parc dels Tres Turons ha d’esdevenir un dels parcs més grans de la
ciutat. Durant aquest mandat cal finalitzar el planejament del futur Parc, utilitzant les eines de
participació necessàries, i aclarir el futur de tots els habitatges. Alhora caldrà impulsar els
mecanismes necessaris per garantir unes bones condicions per a totes les famílies que s’hagin de
reallotjar, fent-ho dins de les zones de transició. El procés tindrà en compte les diferents situacions
de les persones que hi viuen. També caldrà impulsar mesures per convertir el parc en un autèntic
espai verd. Caldrà plantejar-se com millorem l’accessibilitat i l’enllumenat dels seus accessos. El
Turó de la Rovira ha esdevingut un espai molt conegut i estimat per la gent. Les activitats de
promoció dutes a terme i les tasques de recuperació i manteniment han permès posar en valor les
bateries antiaèries.

- Finalitzar el planejament del parc dels Tres Turons.

- Començar a iniciar actuacions d’habitatge en l’àmbit dels Tres Turons.
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- Impulsar mesures per a l’adquisició del solar de l’antic camp del Baronense per a equipaments.

- Continuar amb les actuacions de millora del parc.

- Impulsar definitivament la recuperació del patrimoni històric i cultural del Turó de la Rovira i fer el
projecte definitiu de museïtzació d’aquest turó tenint en compte les bateries antiaèries, el poblat
ibèric i les restes de les barraques.

- Impulsar i donar suport a activitats esportives a l’aire lliure.

1.4 Zona Guinardó. Un cop configurat el planejament urbanístic i el projecte constructiu de l’illa del
Mercat del Guinardó (UA3), ara cal finalitzar l’obertura de Teodor Llorente, les urbanitzacions que
se’n deriven i la construcció dels equipaments i habitatges previstos, la qual cosa cal fer continuant
l’intens procés participatiu seguit fins ara.
A la zona del Baix Guinardó impulsarem la remodelació de la ronda del Guinardó i el seu entorn
amb un model de mobilitat i espai cívic més amables.

- Finalitzar la connexió de Teodor Llorente i passeig de Maragall, i les urbanitzacions que
se’n deriven.

- Traslladar l’actual mercat a la carpa provisional, enderrocar l’actual edifici i construir el nou
Mercat del Guinardó, amb complement de supermercat.

- Iniciar la construcció del conjunt d’equipaments de l’illa del mercat començant per
l’aparcament, el CAP i el Mercat del Guinardó.

- Impulsar l’enderroc del viaducte de la ronda del Guinardó per tal de recuperar aquest
espai i fer-lo més amable i transitable per a les persones

- Estudiar el projecte de remodelació de Pi i Margall.
- Actualitzar la previsió d’equipaments de l’illa de Torrent d’en Melis.

1.5 Zona Carmel. La declaració de l’Àrea Extraordinària de Rehabilitació Integral i la creació de
l’Agència de Promoció del Carmel i Entorns ha permès impulsar projectes molt importants de
millora del Carmel i la Teixonera. Seguirem treballant en aquest sentit i per això impulsarem la
revisió del planejament urbanístic del Carmel per tal de guanyar espais verds i millorar l’espai
públic i l’accessibilitat.

- Impulsar la revisió dels PERI del Carmel i la Teixonera, per tal de guanyar espais verds,
millorar l’espai públic i l’accessibilitat.

- Fer l’estudi per la reordenació del trànsit i la remodelació urbana de la rambla del Carmel,
per tal de millorar la connexió dins del barri, suprimint les barreres actuals, pacificant el
trànsit i ampliant les zones verdes i les destinades a vianants.

1.6 Zona Horta. La construcció del dipòsit de retenció d’aigües pluvials de l’avinguda de l’Estatut
permetrà afrontar-ne la renovació, acordada en el marc del Pla director de la Vall d’Hebron,
aconseguint un espai amb més ús social.

- Construir el dipòsit de retenció d’aigües pluvials a l’avinguda de l’Estatut.
- Fer el projecte de remodelació de l’avinguda de l’Estatut.
- Iniciar el PMU de la Font Baliarda.
- Revisar planejament a l’entorn de Llobregós i Granollers amb el passeig de Maragall dins

l’àmbit dels PERI del Carmel
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2. LA DOTACIÓ D’EQUIPAMENTS PER A LES PERSONES

L’aprovació, per unanimitat del Consell Plenari, del Pla d’equipaments d’Horta-Guinardó 2006-
2020, després d’un ampli procés participatiu, ha suposat posar les bases per preveure els
equipaments necessaris a Horta-Guinardó i la seva possible concreció. Tal com vam plantejar en
el moment de l’aprovació del Pla d’equipaments, cal que sigui un projecte flexible, que s’adapti a
les noves necessitats i també a les noves oportunitats que puguin sorgir. És per això que en el
marc del Consell Ciutadà farem una revisió del compliment del Pla d’equipaments i alhora una
revisió per tal d’adaptar-lo a les noves realitats. Cal seguir treballant amb la resta d’administracions
per fer possibles els equipaments necessaris als nostres barris. Estudiar mesures per aconseguir
la titularitat pública del solar de La Jungla quan se n’aclareixi la situació legal.

2.1 CULTURA

En aquest mandat es continuarà amb la construcció, finalització i posada en funcionament de gran
equipaments culturals. Amb la propera inauguració de la Biblioteca de Can Mariner finalitzarem
l’actual pla de biblioteques i caldrà valorar-ne l’actualització. Farem possible la demanda veïnal de
l’Escola de Música a la Masia de Can Fargas i la recuperació dels seus jardins per a ús públic.

2.1.1 Impulsar l’edifici-rampa al costat del CAP d’Horta com a espai de creació cultural vinculat a
les noves tecnologies.
2.1.2 Ampliar la Biblioteca Mercè Rodoreda per guanyar espai de sala d’actes.
2.1.3 Redactar el projecte del conjunt d’equipaments a l’entorn de la Biblioteca de Montbau que en
prevegi la possible ampliació i la creació d’un casal infantil.
2.1.4 Estudiar amb la Caixa la possibilitat de fer servir l’antiga sala de lectura d’Horta com a
equipament de barri.
2.1.5 Dur a terme actuacions per tal de garantir la recuperació del Palau del Marquès d’Alfarràs al
Parc del Laberint, com a equipament cultural.

2.2 GENT GRAN

La gent gran representa, pel seu dinamisme i pes demogràfic, un sector fonamental al districte
d’Horta-Guinardó. L’augment de l’esperança de vida i l’evolució dels canvis socials suposen una
modificació en el paper de la gent gran a la ciutat. És per això que durant el darrer mandat es van
impulsar dos nous casals de gent gran (Horta i Vall d’Hebron) i el trasllat del Casal del Baix
Guinardó. Proposem continuar aquest model d’equipament al barri de Sant Genís.

2.2.1 Posada en funcionament dels tres casals de gent gran actualment en obres.
2.2.2 Impulsar les accions necessàries per avançar en la construcció de la residència per a gent
gran i Centre de Dia a la UA3 del Mercat del Guinardó.
2.2.3 Impulsar les mesures per expropiar el solar d’equipaments de la plaça Meguidó per tal de
construir el casal de Gent Gran de Sant Genís.

2.3. EDUCACIÓ

Cal seguir treballant per tal d’estendre i millorar la xarxa d’equipaments públics del districte. Volem
dedicar un especial esforç a les escoles bressol i escoles d’adults. També donarem suport a
l’augment de l’oferta de secundària. Aquest procés ha de poder respondre a les necessitats
educatives i socials tant de les famílies com de la resta de membres de la comunitat educativa
d’Horta-Guinardó. També volem augmentar l’ús de les instal·lacions educatives fora de l’horari
escolar per cobrir mancances d’equipament que tenen algunes entitats, especialment de lleure, i
per convertir les escoles en referents de la vida dels nostres barris.
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2.3.1 Finalitzar el procés d’expropiació de la Masia de Can Fargas per fer l’escola de música del
districte i fer realitat la reivindicació històrica per tal de donar ús públic a la Masia i obrir els jardins
al barri. Fer seguiment de la declaració de la masia com a Bé d’Interès Nacional.
2.3.2 Redacció del projecte per a la construcció de la nova Escola Bressol a la UA3 del Mercat del
Guinardó.
2.3.3 Impulsar la nova escola bressol a Príncep de Girona.
2.3.4 Impulsar la ubicació de noves escoles bressol en aquells barris on hi hagi més mancances,
com per exemple a la Font d’en Fargues, Can Baró, el Carmel, Montbau...
2.3.5 Instar a la Generalitat a construir un espai esportiu per a ús educatiu a Príncep de Girona.
2.3.6 Cedir el solar adient per a la construcció per part de la Generalitat d’un IES nou al districte,
preferentment a la Clota/Teixonera/Carmel.
2.3.7 Traslladar l’escola d’adults Torrent d’en Melis a Príncep de Girona.
2.3.8 Seguir treballant en la revisió del mapa escolar del districte.
2.3.9 Desenvolupar el pla d’obertura de centres fora de l’horari escolar. Coordinar aquest projecte
amb el Consell Escolar del Districte.
2.3.10 Donar suport per consolidar els serveis educatius integrals del districte en una sola seu.
2.3.11 Seguir buscant alternatives per aconseguir el trasllat del CEIP Tresfonts.
2.3.12 Impulsar la construcció d’una escola bressol a la Llosa de la Vall d’Hebron

2.4 CASALS DE BARRI

Una de les prioritats establertes al Pla d’equipaments és dotar els barris d’espais cívics on es
puguin dur a terme diferents activitats i puguin servir d’eina útil per a les entitats.

2.4.1 Finalitzar les obres del casal de barri de Can Travi i començar-ne el funcionament.
2.4.2 Formalitzar la compra del casal de la Font d’en Fargues i dur a terme el projecte de
rehabilitació. Garantir espais alternatius per a les activitats que es desenvolupen durant les obres.
2.4.3 Dur a terme les obres del Mas Guinardó i iniciar del seu funcionament com a hotel d’entitats.
Garantir espais alternatius per a les activitats que es desenvolupin durant les obres. Dur a terme
una remodelació dels entorns que garanteixi l’ús públic de tot l’espai.

2.5 INFANTS, ADOLESCENTS I JOVES

Cal anar ampliant la xarxa d’espais i casals per a joves, així com espais d’oci a l’aire lliure. En
aquest sentit hem de destacar l’impuls de nous espais per a joves al barri del Guinardó, a la Llosa
o l’ús per a joves dels locals municipals de la plaça de Santes Creus. Aquests nous espais han
d’oferir serveis propis i alhora han de servir també per donar resposta a les necessitats d’espai de
les entitats juvenils. Treballarem de forma molt especial la franja d’edat entre els 12 i els 16 anys.
La gestió d’aquests equipaments també ha de tenir en compte la realitat de les entitats de lleure
d’Horta-Guinardó. Impulsarem mesures per tal de millorar l’actual Punt d’Informació Juvenil
d’Horta-Guinardó.

2.5.1 Promoure el trasllat dels serveis educatius del Pretaller i el Centre Educatiu Latorre al solar
de Bernat Bransi, en el moment de la urbanització d’aquest espai.
2.5.2 Impulsar les mesures per tal de dur a terme el casal de joves a la UA3 del Mercat del
Guinardó i estudiar la seva definició i forma de gestió amb el Consell de la Joventut.
2.5.3 Impulsar la construcció del Casal de Joves a la Llosa de la Vall d’Hebron.
2.5.4 Estudiar la possibilitat de nou casal infantil a l’entorn de la biblioteca de Montbau.
2.5.5 Donar suport al Consell de la Joventut en la reorientació de la seva seu de la plaça d’Eivissa
i el trasllat del punt d’informació juvenil a la planta baixa de l’edifici.
2.5.6 Fer un pla específic de suport a les entitats de lleure que no disposen d’espais adequats o
que estan en espais que han de desaparèixer.
2.5.7 Consolidar un Casal de joves o equipament juvenil a l’antiga escola Pirineus a Can Baró.
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2.6. INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Cal posar al dia les instal·lacions esportives del districte per tal que puguin seguir fent la seva
funció social. Alhora cal disposar d’equipaments en bones condicions. En aquest sentit haurem
d’estar atents a les propostes de seguiment de la gestió d’equipaments esportius que es vol fer
des de l’Institut Barcelona Esports.

2.6.1 Impulsar la reforma del Complex Esportiu d’Horta amb la remodelació de l’espai de
condicionament físic (fitness) i la construcció d’un pavelló i d’una nova piscina, amb la possible
participació d’altres administracions.
2.6.2 Estudiar el futur de l’actual piscina descoberta de Llars Mundet, tenint en compte l’opinió dels
veïns i veïnes.
2.6.3 Consolidar la pista BMX al Velòdrom de la Vall d’Hebron en el marc del projecte de la ciutat
del ciclisme.
2.6.4 Instar la Generalitat perquè cobreixi les pistes de bitlles catalanes d’Horta i col·laborar en la
millora de la resta de pistes de bitlles.
2.6.5 Construir noves pistes de bitlles catalanes al parc del Príncep de Girona en el marc de la
seva remodelació i als Jardins de Frederica Montseny.

2.7 SALUT

Seguirem treballant amb l’Institut Català de la Salut (ICS), mitjançant el Consorci Sanitari de
Barcelona, per tal de garantir la millora dels equipaments sanitaris, en especial dels centres
d’atenció primària (CAP).

2.7.1 Fer el seguiment de l’ampliació del CAP Carmel a partir de la cessió del sòl.
2.7.2 Fer el seguiment de la construcció del nou CAP de la UA3 del Mercat del Guinardó.
2.7.3 Fer el seguiment de l’ampliació del CAP d’Horta.
2.7.4 Concretar el solar i impulsar la construcció del nou CAP a la zona Horta-Vall d’Hebron.

2.8 SERVEIS SOCIALS

Aquest mandat representarà un salt endavant molt important en el desplegament de les polítiques
socials de l’Ajuntament, fruit del nou marc legal i de la voluntat d’avançar en aquest camp. Aquest
servei ha d’anar acompanyat d’uns espais adients per tal de fer l’atenció i el seguiment en aquest
àmbit.

2.8.1 Traslladar el Centre de Serveis Socials de la Vall d’Hebron del Centre Cívic Taxonera a la
Llosa de la Vall d’Hebron.
2.8.2 Impulsar l’estudi de possibles nous espais per als centres de serveis socials a la resta de
zones del districte.

2.9 PERSONES AMB DISCAPACITAT

Potenciarem mesures per tal d’aconseguir una residència per a persones amb discapacitat
psíquica al districte. També treballarem per tal d’ajudar les entitats que treballen amb persones
amb discapacitat a poder dur a terme les seves activitats de lleure, formació...

2.9.1 Cedir el solar per a la construcció d’una residència per a persones amb discapacitat psíquica
a Torrent d’en Melis.
2.9.2 Donar suport a les entitats d’iniciativa social no lucrativa per tal de disposar d’espais en
condicions per dur a terme les seves activitats.
2.9.3 Treballar en la definició de nous solars al districte per a serveis residencials de persones
amb discapacitat o serveis derivats de l’aplicació de la Llei de la dependència.
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2.10 APARCAMENTS

Durant aquest mandat durem a terme la construcció de diversos aparcaments als nostres barris i
estudiarem la possibilitat de crear-ne de nous. 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 davant 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.

2.10.1 Construir un aparcament al carrer de Thous.
2.10.2 Construir un aparcament a la plaça de Salvador Allende.
2.10.3 Construir un aparcament a la UA3 del Mercat del Guinardó.
2.10.4 Construir un aparcament al carrer d’Arenys.
2.10.5 Regular l’aparcament a Vista Park, a l’accés del Parc Güell i estudi d’un possible
aparcament subterrani.
2.10.6 Estudiar la possible construcció d’un aparcament a Bernat Bransi (Rancho).
2.10.7 Estudiar possible ubicació d’un aparcament a Can Baró.
2.10.8 Concretar la possibilitat de l’aparcament subterrani a Can Cortada.
2.10.9 Construir un aparcament a Camí Vell del Coll.
2.10.10 Construir aparcament a Porto-Lisboa.
2.10.11 Estudiar possible aparcament a l’antiga Cinematografia Marín (Renaixença-Villar).
2.10.12 Estudiar la possibilitat d’impulsar algun aparcament a la Font d’en Fargues.
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3. PRESTACIÓ DE 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 a la gent, ha
d’estar atent a les necessitats dels seus veïns i les seves veïnes i ha de procurar, en la mesura del
possible, impulsar polítiques adreçades als col·lectius que més ho necessiten i alhora impulsar que
la resta d’administracions també compleixin amb les seves obligacions envers la ciutadania.
Treballarem per aprofundir en la descentralització envers els barris del districte.

Les polítiques de suport a totes les persones perquè puguin dur a terme el seu projecte de vida ha
d’incloure, sens dubte, un treball important de suport a les polítiques que, tot i no ser competència
del Districte, esdevenen cabdals per dur a terme aquest projecte vital, com són el suport a l’accés
a l’habitatge, la formació i l’ocupació estable i de qualitat. En aquest sentit caldrà donar a conèixer
els recursos d’habitatge per a gent gran o gent jove, els serveis d’assessorament de Boca Nord,
els serveis formatius de Barcelona Activa a Ca n’Andalet, informar de les promocions d’habitatge
públic, actualitzar la guia per a l’ocupació, seguir afavorint convenis amb l’Ajuntament per a la
contractació de persones amb especial dificultat d’ocupació...

3.1 ATENCIÓ LA CIUTADANIA

La nova Oficina d’Atenció al Ciutadà al carrer de Lepant permetrà un millor servei d’atenció. L’alt
nombre de persones que fan servir diàriament aquests serveis fa necessària una millora en la
qualitat  dels espais d’atenció.

3.1.1 Traslladar l’Oficina d’Atenció al Ciutadà del carrer de Lepant a unes instal·lacions més
àmplies, còmodes i que permetin una millor confidencialitat.
3.1.2 Seguir potenciant tots els aspectes d’atenció virtual
3.1.3 Seguir desenvolupant millores al web i a les publicacions que permetin una millor informació
amb l’ús de les noves tecnologies.
3.1.4 Seguir millorant el suport a les entitats del districte en els seus tràmits amb el Districte.
3.1.5 Seguir millorant els sistemes i protocols de resposta a les demandes i queixes de la
ciutadania (IRIS ...).

3.2 ACCIÓ SOCIAL

La nova Llei catalana de serveis socials i la Llei estatal de promoció de l’autonomia personal i
atenció a les persones en situació de dependència dibuixen un nou marc legal en el qual
s’estableix clarament el dret universal als serveis socials. Treballarem per implementar el
desplegament d’aquestes dues lleis amb les quals millorarem de manera significativa l’atenció i
promoció social de les persones dels nostres barris. Completarem també el desplegament del Pla
municipal per a la inclusió social 2005-2010 i potenciarem l’Acord per una Barcelona inclusiva. Cal
abordar amb radicalitat la lluita contra l’exclusió social i la pobresa. Cal desenvolupar un serveis
públics d’atenció social amb capacitat per atendre tothom, amb l’objectiu d’assolir una ciutat més
justa i inclusiva. Continuarem fomentant les actuacions socials i projectes comunitaris, de
coordinació i de treball en xarxa, com a eines clau en la promoció i desenvolupament social tant
dels col·lectius més necessitats com del conjunt de la població.

3.2.1 Desplegar la Llei de serveis socials i la Llei de la dependència per a la millora en l’atenció
social i la prestació de serveis.
3.2.2 Reforçar les dotacions per als serveis d’atenció domiciliària
3.2.3 Continuar l’ampliació del servei de teleassistència de manera que el puguin rebre totes les
persones majors de 75 anys que ho sol·licitin.
3.2.4 Impulsar el treball grupal amb les persones usuàries de serveis socials.
3.2.5 Seguir donant suport el col·lectiu de persones sense sostre en el marc del pla de ciutat.
3.2.6 Potenciar els programes de voluntariat social als barris del districte.
3.2.7 Impulsar les clàusules socials en les contractacions a dur a terme.
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3.2.8 Fer el seguiment del compliment de totes les mesures que incentivin la contractació de
persones amb especials dificultats d’inserció laboral.

3.3 IMMIGRACIÓ

El districte s’ha de saber adaptar a la nova realitat social que significa l’arribada les persones
nouvingudes a casa nostra. Una autèntica convivència als nostres barris es basa en la capacitat
d’oferir serveis per a totes les persones que ho necessiten, també per a aquelles que acaben
d’arribar. Cal treballar en xarxa amb el moviment associatiu, els serveis del Districte i ciutadania en
general, tal com ja estem fent de forma pionera al nostre districte amb el projecte Nous veïns i
veïnes i el Pla de ciutadania, convivència i immigració. S’han de potenciar les iniciatives
encaminades al reagrupament familiar, ja que és la principal entrada de persones a casa nostra.

3.3.1 Seguir potenciant iniciatives del programa Nous Veïns i Veïnes, coordinant-ho amb
l’Ajuntament i la Generalitat, per tal de disposar de més recursos.
3.3.2 Potenciar el Pla de ciutadania, convivència i immigració com a marc general de les polítiques
al voltant de la immigració.
3.3.3 Potenciar la Taula de Ciutadania, Convivència i Immigració del districte com a espai
d’interlocució entre tots els serveis del Districte, els grups municipals, les entitats interessades i els
col·lectius de persones que hi vulguin participar.
3.3.4 Treballar de forma específica totes les polítiques encaminades al reagrupament familiar.
3.3.5 Impulsar un programa específic de Nous Veïns i Veïnes adreçat a les dones nouvingudes i
un altre a gent jove.
3.3.6 Reforçar tots els aspectes vinculats a l’acollida de gent jove.
3.3.7 Oferir noves eines per tal de permetre arribar a més col·lectius d’immigrats d’Horta Guinardó
(serveis de traducció...)
3.3.8 Donar suport al programa Entitats per a tothom del Consell de la Joventut per potenciar
l’associacionisme entre la gent jove immigrada.
3.3.9 Dur a terme projectes específics d’integració a partir de la promoció esportiva.
3.3.10 Impulsar programes específics d’aprenentatge de la llengua i la cultura catalanes.

3.4 GENT GRAN

Fruit del nou marc legal, les polítiques adreçades a la gent gran tindran un gran impuls els propers
anys. Les persones amb dependència veuran com augmenten de forma significativa serveis com
la teleassistència. A més, cal desenvolupar, a partir de l’impuls del Consell de la Gent Gran del
Districte, tots aquells altres projectes d’activitats adreçats a la gent gran, sense oblidar les
polítiques assistencials.

3.4.1 Potenciar totes aquelles activitats que fomenten el treball entre la gent gran, la seva formació
i el seu lleure, com poden ser les Aules de Cultura, la Primavera de la Gent Gran...
3.4.2 Donar suport a la dinamització dels nous casals de gent gran del districte amb programes
innovadors.
3.4.3 Donar suport a activitats que promouen la relació intergeneracional com “Els avis expliquen
contes i els nens els dibuixen” i impulsar-ne de noves
3.4.4 Fer un seguiment de l’aplicació de tots els aspectes derivats de la Llei de la dependència
envers la gent gran.
3.4.5 Impulsar actuacions adreçades a un envelliment saludable amb promoció de tallers de
memòria, programes de millora de l’alimentació entre la gent gran i abús o mal ús de medicacions.

3.5 GENT JOVE

Durant el darrer mandat es va treballar amb el Consell de la Joventut del Districte un procés
participatiu per a l’elaboració de les polítiques de joventut al districte. Durant aquest mandat caldrà
desenvolupar els resultats d’aquest procés. Treballarem per seguir col·laborant estretament amb el
CJD7, com a representant de les entitats juvenils del nostre districte. Alhora continuarem treballant
per tal d’oferir espais de relació i activitat a la gent jove, tant per a l’associada com la que busca
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espais sense pertànyer a cap de les entitats del districte. També desenvoluparem polítiques
orientades a l’emancipació juvenil.

3.5.1 Estudiar com desenvolupar les polítiques de joventut derivades del procés participatiu
elaborat pel Consell de la Joventut el darrer mandat
3.5.2 Elaborar el Pla director de joventut del districte, en el marc del Pla jove de ciutat.
3.5.3 Vetllar per la progressiva aplicació del Pla director de joventut de la ciutat en l’àmbit del
districte.
3.5.3 Dinamitzar els nous equipaments destinats a gent jove
3.5.4 Seguir treballant amb el Consell de la Joventut per tal que tinguin representació en tots els
àmbits de la participació ciutadana del districte que es considerin oportuns.
3.5.5 Afavorir la presència de gent jove en tots els àmbits de la participació ciutadana per tal que
augmenti en el moviment associatiu.
3.5.6 Apostar per un punt d’informació juvenil de districte, plenament integrat a la Xarxa de la
ciutat, on es pugui accedir a un ventall més ampli de consultes.

3.6 INFÀNCIA

Els nens i les nenes són una part molt important de la nostra societat. Volem articular mecanismes
de participació per a aquesta franja d’edat. A més, impulsarem mesures per tal de permetre que la
seva formació i el seu lleure es desenvolupin en les millors condicions.

3.6.1 Reforçar els serveis de ludoteca i casals infantils existents i augmentar l’oferta.
3.6.2 Potenciar la participació dels infants en espais de debat com poden ser l’Audiència Pública
dels Infants de ciutat o altres àmbits al mateix districte.
3.6.3 Impulsar camins escolars en els casos en què es vegi possible.
3.6.4 Dissenyar espais públics més adients per als infants i escoltar les seves propostes en el
disseny d’espais i parcs. Millorar l’estat dels parcs infantils actuals.

3.7 DONES

La majoria de polítiques d’atenció a les persones requereixen, per a més efectivitat, que siguin
assumides i desenvolupades amb mesures transversals en les quals s’impliqui el conjunt de
l’Administració. Les polítiques de gènere en són un clar exemple, en tant que la lluita per la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes es construeix amb accions que es complementen: en l’àmbit
laboral, el familiar, el públic, etc.

Seguirem desenvolupant tots aquells projectes orientats a assolir un districte lliure de violència
contra les dones, desenvolupant nous programes en aquells sectors que poden ser més
vulnerables. Treballarem per combatre l’exclusió social i les situacions de risc. També donarem
suport a tots aquells projectes que estiguin destinats a posar en valor l’aportació de les dones al
districte i la seva projecció social, cultural i professional, així com els que combatin els estereotips
de gènere.

3.7.1 Donar suport a les entitats i grups de dones, així com a altres col·lectius que treballen pels
drets de les dones i fer difusió de les seves activitats.
3.7.2 Seguir desenvolupant i impulsant nous projectes contra la violència de gènere.
3.7.3 Donar suport a totes aquelles iniciatives que ajudin a millorar la qualitat de vida de les dones.
3.7.4 Fomentar la generació i difusió de projectes, tant municipals com del teixit associatiu, que
ajudin a posar en valor el paper de les dones al nostre districte.
3.7.5 Seguir treballant perquè en tota la comunicació del districte es faci servir un llenguatge no
sexista i no es faci un ús sexista de les imatges.
3.7.6 Donar suport a aquelles iniciatives que combatin els estereotips de gènere i fomentin la
conciliació de la vida personal, laboral i familiar i la coresponsabilitat.
3.7.7 Impulsar posar noms de dones a nous carrers i places del districte.
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3.7.8 Acostar, en la mesura del possible, l’atenció a les dones en matèria de violència de gènere a
través dels circuits de violència dels territoris (PIAD, Serveis Socials, CAP) en coordinació amb els
serveis especialitzats de la ciutat.
3.7.9 Estudiar línies de treball en matèria de gènere dins del Pla de lluita contra l’exclusió social de
ciutat i mesures en l’àmbit del districte.
3.7.10 Treballar per la posada en marxa de grups de suport i orientació a familiars de persones
que viuen en situació de violència.
3.7.11 Impulsar programes educatius i de salut comunitària adreçats a la prevenció de conductes
abusives i la formació sexual i emocional d’adolescents i joves.
3.7.12 Promoure polítiques de reconeixement de les dones en tots els àmbits i que posin en valor
el paper històric i social de les dones del districte.
3.7.13 Impulsar mesures per tal de millorar la coordinació i cooperació entre les diferents
institucions que impulsen o intervenen en polítiques de gènere.
3.7.14 Impulsar la constitució d’una comissió interdepartamental per a la igualtat d’oportunitats,
com a garantia de les polítiques transversals de gènere al districte.

3.8 MEDI AMBIENT

Cal seguir desenvolupant el pla d’Acció 21 de manera que ens permeti impregnar de sostenibilitat
totes les polítiques del Districte. És des de la gestió de l’urbanisme, del manteniment, de la qualitat
de l’espai públic, de la xarxa de transport públic, de la pacificació del trànsit, de l’educació... que
contribuïm a la millora de la qualitat de vida de la nostra gent i alhora a la millora de la qualitat
ambiental del nostre planeta.

3.8.1 Redactar un pla d’eficiència energètica dels edificis municipals.
3.8.2 Elaborar un pla de treball en educació ambiental a partir de Can Soler.
3.8.3 Seguir aplicant mesures de difusió de la sostenibilitat en activitats del districte (Mostra
d’Entitats) i fer-ho extensiu a altres activitats de les entitats.
3.8.4 Treballar amb BCNeta per augmentar la xarxa de recollida selectiva, la brossa orgànica i
augmentar el nombre de minideixalleries, començant per l’entorn dels mercats.
3.8.5 Treballar amb BCNeta per la millora el servei de punts verds mòbils, coordinant-ho amb
escoles, entitats o serveis del districte.
3.8.6 Implantar nous horts urbans al districte.
3.8.7 Impulsar el Consell de Medi Ambient del Districte.
3.8.8 Estudiar la implementació de sostres solars a diferents espais del districte.
3.8.9 Dur a terme campanyes als eixos comercials i mercats per promocionar que no es facin
servir bosses de plàstic.
3.9.10 Estudiar amb Parcs i Jardins la possibilitat de garantir el reg amb aigües d’origen freàtic.
3.9.11 Estudiar amb Parcs i Jardins la possibilitat d’impulsar un programa d’apadrinament
d’escocells.

3.9 CULTURA

Els nous equipaments culturals previstos al districte (Biblioteca Can Mariner, Masia de Can
Fargas, espai de creació en noves tecnologies...), juntament amb els equipaments ja existents,
signifiquen un nou potencial de promoció cultural que cal desenvolupar. També s’haurà de donar
suport a alguns dels projectes que sorgeixen des del ric teixit associatiu del nostre districte i seguir
donant suport a aquells projectes que generen treball en xarxa entre les entitats i als programes
dels centres cívics i de les biblioteques. Així mateix, haurem de desenvolupar polítiques actives de
suport a la llengua i a la cultura catalanes, començant per la programació de les activitats dels
equipaments municipals. Un dels aspectes fonamentals de la nostra activitat ha de ser continuar
fent difusió de la història dels nostres barris, potenciar el paper de l’Arxiu del Districte i potenciar
aquells aspectes de memòria històrica. El treball de recuperació del patrimoni cultural del districte
ha de fer un salt qualitatiu molt important.

3.9.1 Dinamitzar la biblioteca de Can Mariner perquè esdevingui un referent cultural i social a
Horta.
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3.9.2 Fer el seguiment de la creació de l’escola de música del districte a Can Fargas.
3.9.3 Impulsar el diàleg intercultural en les activitats pròpies del districte i fomentar-ho entre les
entitats, amb especial incidència entre la infància.
3.9.4 Donar suport a la difusió d’iniciatives o equipaments culturals del districte que no siguin
públics (Museu Palmero, Museu Africà dels missioners combonians d’Horta...).
3.9.5 Donar suport a les iniciatives de les escoles de música del districte per crear la Jove
Orquestra d’Horta-Guinardó o altres projectes ja existents.
3.9.6 Donar suport a les iniciatives de defensa de la llengua i la cultura catalanes. Garantir, en la
mesura del possible, la presència destacada de la llengua i la cultura catalanes en els actes
subvencionats pel Districte, fent un seguiment d’aquestes activitats a través del Consell de Cultura.
3.9.7 Reforçar del paper de l’Arxiu del Districte, des de la seva nova ubicació, com a dinamitzador
de la recerca històrica dels nostres barris.
3.9.8 Continuar amb la tasca de difusió de la història dels barris amb publicacions específiques
(Guinardó, Baix Guinardó, Can Baró i barris de la Vall d’Hebron).
3.9.9 Elaborar un pla específic de difusió del conjunt de les Masies d’Horta.
3.9.10 Elaborar un projecte de recuperació de la importància de l’aigua al districte i crear la ruta de
l’aigua (torrents, bugaderes, torres d’aigua, carrer Aiguafreda...).
3.9.11 Impulsar conjuntament amb el Museu d’Història de la Ciutat i el moviment associatiu el
projecte de museïtzació del Turó de la Rovira i estudiar possibles nous espais d’interès històric a
Horta-Guinardó.
3.9.12 Estudiar possibles mesures per tal d’incorporar el patrimoni i arxiu de la Torre Garcini a
l’Arxiu Municipal.
3.9.13 Impulsar mesures per tal de fer complir la Llei de política lingüística.
3.9.14 Seguir amb el projecte d’alliberar parets per tal de fer actuacions d’art urbà.
3.9.15 Donar suport a la retirada de símbols i noms d’origen franquista al districte.
3.9.16 Dur a terme accions per a la formació i l’accés a les noves tecnologies, amb suport als
programaris lliures, i estudiar les possibilitats d’oferir nous espais d’internet gratuït.
3.9.17 Dinamitzar el Consell de Cultura i impulsar la participació de les entitats.
3.9.18 Donar suport a activitats de difusió de la cultura de la pau.
3.9.19 Dinamitzar la comissió de lectura del Districte.
3.9.20 Estudiar la possibilitat d’augmentar els espais d’assaig per a corals i grups musicals al
districte.
3.9.21 Donar suport als projectes desenvolupats des dels centres cívics (concurs cantautors,
Stripart, Setèart, Tarima, cicle de zona flamenca, desplaça’t, embrió, escena còmica)
3.9.22 Seguir impulsant els cicles ja existents a les biblioteques com el de Novel·la Negra (Albert
Pérez Baró), Narraeldors (Juan Marsé) i De pensament, paraula i obra (Mercè Rodoreda) i
impulsarem un nou cicle de Teatre (Can Mariner).

3.10 PERSONES AMB DISCAPACITAT

Cal treballar de forma clara en tots aquells aspectes que signifiquen eliminar totes les barreres
físiques i socials que es troben dia a dia les persones amb discapacitat i alhora desenvolupar totes
aquelles activitats, a partir del Consell de Persones amb Discapacitat del Districte que ajuden a
donar a conèixer totes les seves potencialitats. En aquests sentit, són de gran interès activitats
dutes a terme durant el darrer mandat, com ara el còmic adreçat a escolars.

3.10.1 Seguir treballant des del Consell de Persones amb Discapacitat per tal d’anar eliminant
totes les barreres arquitectòniques i socials del nostre districte, tant a la via pública com als
equipaments. Donar suport a mesures que afavoreixin l’accessibilitat als comerços.
3.10.2 Seguir incorporant criteris de plena accessibilitat a totes les activitats dutes a terme pel
Districte.
3.10.3 Continuar amb el suport a totes les iniciatives encaminades a la sensibilització de la
ciutadania envers les problemàtiques de les persones amb discapacitat.
3.10.4 Crear programes específics de suport a la pràctica esportiva per a les persones amb
discapacitat.
3.10.5 Treballar per garantir la plena accessibilitat del transport públic.
3.10.6 Ampliar el nombre de semàfors adaptats per a les persones invidents.
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3.10.7 Treballar per tal que totes les persones invidents disposin del comandament automàtic de
control dels semàfors.
3.10.8 Preveure actuacions urbanístiques d’accessibilitat que permetin aplicar al Pla de parades
d’autobús.

3.11 PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Cal oferir tots els instruments necessaris per tal de garantir una autèntica participació ciutadana a
Horta-Guinardó. Experiències positives com l’elaboració del Pla d’equipaments no poden obviar
que cal dur a terme una autèntica participació en tots els àmbits de la gestió municipal. En aquest
sentit la proximitat i la informació esdevenen claus, encara que també la creació d’instruments
realment eficaços que ens permetin afrontar processos participatius, tant per definir projectes clau
per als nostres barris com aquells temes que puguin generar més conflicte. Seguirem treballant
perquè el Consell Ciutadà continuï sent l’eix de la participació a Horta-Guinardó i l’espai de
seguiment del compliment del Pla d’Actuació del Districte i del Pla d’Equipaments. També
seguirem impulsant els consells sectorials i, si es veu oportú, en crearem de nous.

3.11.1 Seguir impulsant i aprofundint en el Pla comunitari de Carmel Amunt.
3.11.2 Revisar el Pla d’equipaments al llarg del mandat.
3.11.3 Impulsar alguna experiència de gestió d’entitats en nous equipaments municipals del
districte.
3.11.4 Incrementar les polítiques de proximitat en favor dels barris. Estudiar quines mesures poden
facilitar una relació més propera entre el Districte i els barris (audiències, fulls informatius...).
Impulsar els consells de barri com a eina de participació ciutadana.
3.11.5 Seguir impulsant els Consells Sectorials i el Consell Ciutadà com a referents participatius
amb més capacitat de decisió.
3.11.6 Buscar mecanismes per permetre un millor ús dels equipaments públics per part de les
entitats dels barris, ampliant els horaris i corresponsabilitzant les entitats en el manteniment
d’aquests espais.
3.11.7 Promoure la participació de les entitats en coordinadores i federacions estables.

3.12. COMERÇ I PROMOCIÓ ECONÒMICA

El comerç de proximitat no és tan sols una forma d’activitat econòmica, sinó que és  alhora un eix
vertebrador del nostre model de ciutat. En aquest sentit la seva importància és cabdal per fer una
ciutat compacta i diversa, que generi complicitats ciutadanes. Caldrà desenvolupar polítiques
adreçades a la modernització d’aquest sector i a la consolidació dels eixos comercials del districte i
de les associacions de comerciants.

3.12.1 Aprofitar el nou Mercat del Guinardó i l’illa d’equipaments de la UA3 per fer un pla de
dinamització del comerç al Guinardó i Eix Maragall.
3.12.2 Traslladar el Mercat de la Vall d’Hebron a la Llosa, amb una oferta d’equipaments i comerç
que sigui atractiva.
3.12.3 Elaborar un pla de suport a les associacions de comerciants i de modernització del comerç.
Donar suport als eixos comercials i estudiar la possibilitat d’impulsar-ne algun de nou.
3.12.4 Impulsar mesures de difusió de punts turístics al districte.

3.13 PROMOCIÓ DE L’ESPORT

Continuarem promocionant la pràctica esportiva, ja que és una mesura de promoció d’estils de
vida saludables com també un model de convivència.

3.13.1 Donar suport a les activitats esportives no majoritàries, però amb força arrelament al
districte (voleibol, bitlles, judo, bàsquet femení ...).
3.13.2 Donar un suport especial a l’esport escolar.
3.13.3 Plantejar de nou la possible ubicació d’una pista d’skate.
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3.13.4 Aprofitar el projecte del Parc dels Tres Turons per crear nous espais de pràctica esportiva a
l’aire lliure i crear circuits esportius.
3.13.5 Seguir instal·lant aparells de gimnàstica per a la gent gran als parcs que són compatibles
com a jocs infantils.
3.13.6 Augmentar el nombre d’espais de pràctica esportiva lliure amb el programa d’obertura de
centres escolars fora de l’horari lectiu.
3.13.7 Donar un nou impuls al Consell de l’esport i plantejar la possibilitat de la celebració d’alguna
activitat (torneigs, trobades...) que permeti el treball en xarxa de les nostres entitats esportives.
3.13.8 Estudiar mesures de suport a aquelles entitats que tenen més dificultats per aconseguir
espais adequats per a la pràctica esportiva.
3.13.9 Promocionar la pràctica esportiva com a instrument de socialització de col·lectius amb risc
d’exclusió.

3.14 SALUT

Continuarem potenciant el Consell de Salut, adaptant-lo a les noves necessitats, com a espai de
participació i interrelació entre les entitats, els serveis, els equipaments de salut i la ciutadania i
aprofundint en tots aquells temes que siguin d’interès en l’àmbit de la salut. Cal continuar millorant
els programes de serveis sanitaris al districte, garantint-hi l’equitat i l’accessibilitat.

3.14.1 Impulsar el Consell de Salut i fer-ne un espai d’interrelació entre entitats, ciutadania, serveis
i equipaments de salut.
3.14.2 Continuar els diversos programes de prevenció de salut que es duen a terme des dels
diferents serveis i equipaments sanitaris.
3.14.3 Seguir treballant, des del Consell de Salut, en el seguiment de la feina que duen a terme els
CAP.
3.14.4 Potenciar les programes d’atenció domiciliària de salut i de serveis socials.
3.14.5 Estendre la Reordenació de l’Atenció Especialitzada (RAE) al districte.
3.14.6 Estendre al districte el nou model d’atenció a la salut mental i addiccions, així com millorar
l’atenció d’aquests processos a l’atenció primària de salut.
3.14.7 Seguir treballant per l’atenció integral a les drogodependències i reclamar el compliment del
pla d’atenció a les drogodependències de la ciutat.
3.14.8 Garantir l’atenció maternoinfantil en l’àmbit assistencial corresponent amb èmfasi especial
sobre la prevenció dels embarassos no desitjats en la població adolescent.
3.14.9 Continuar el desplegament i consolidar el Programa salut i escola.
3.14.10 Millorar la coordinació entre els diferents serveis sanitaris que actuen al districte.
3.14.11 Potenciar la participació dels professionals sanitaris en programes com el circuit de
violència de gènere o el projecte Interxarxes i potenciar les relacions estables entre serveis socials
i serveis sanitaris al districte.
3.14.12 Potenciar des del Consell de Salut la possibilitat de crear comissions de treball temàtiques
o per barris.
3.14.13 Promocionar menjars saludables als espais de restauració i a les màquines de vending de
menjar dels equipaments municipals.
3.14.15 Instal·lar màquines de preservatius i de productes d’higiene als equipaments amb més
presència de gent jove.

3.15 SOLIDARITAT I COOPERACIÓ

L’anterior mandat vam dur a terme el projecte d’agermanament amb BuCraa (Sàhara), i és una
bona mostra de la tasca a fer: suport a la cooperació que duen a terme les nostres entitats. És per
això que cal seguir donant suport a aquest agermanament alhora que impulsem un nou projecte
de cooperació en matèria d’educació amb un centre escolar de Xile i replantegem l’agermanament
amb Boyeros. Cal seguir donant suport a la xarxa d’entitats que treballen en el camp de la
cooperació i la solidaritat a Horta-Guinardó.

3.15.1 Seguir donant suport a l’agermanament amb BuCraa al Sàhara.
3.15.2 Donar suport al projecte d’agermanament amb un centre educatiu de Xile.
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3.15.3 Impulsar el Consell de Cooperació i Solidaritat del Districte.
3.15.4 Seguir potenciant els actes de memòria històrica que es celebren al nostre districte, com
l’homenatge a Salvador Allende o l’acte en record dels brigadistes internacionals.
3.15.5 Estudiar els recursos que el Districte pot destinar a projectes de cooperació.

3.16 EDUCACIÓ

Cal seguir donant suport a aquelles iniciatives que permetin, treballant en xarxa al si del sistema
públic educatiu, millorar l’educació als nostres centres des de la perspectiva d’un procés integral
que es desenvolupa durant tota la vida d’un individu i en el qual l’escola no està sola. Apostem per
un model d’escola oberta i de proximitat, arrelada al barri, relacionada amb altres agents educatius
de l’entorn i que esdevé recurs comunitari de primer ordre. Això suposa teixir una xarxa educativa
no formal i potenciar programes per a l’ús social de les instal·lacions escolars i de dinamització per
a la participació de sectors com ara les famílies i l’alumnat.

3.16.1 Seguir impulsant el Projecte educatiu de ciutat amb la implementació dels projectes del
Districte, amb el seguiment i la informació corresponents.
3.16.2 Treballar des del Districte donant suport als Serveis Educatius Integrals.
3.16.3 Donar suport a les experiències de treball com la Xarxa 0-18.
3.16.4 Fer un pla de suport a les AMPA del districte i afavorir-ne la coordinació.
3.16.5 Potenciar programes d’educació no formal.
3.16.6 Estudiar la possibilitat d’impulsar una Pla educatiu d’entorn a algun barri del districte.
3.16.7 Col·laborar en la posada en marxa del Mapa de l’educació especial de la ciutat.
3.16.8 Col·laborar amb la resta d’administracions per fer de l’IES Vall d’Hebron un centre de
referència en formació esportiva.
3.16.9 Fomentar la formació i participació dels diferents sectors educatius i l’associacionisme
estudiantil.
3.16.10 Donar suport a les escoles d’adults per tal que disposin d’instal·lacions adequades, així
com donar suport a la difusió d’aquests centres.

3.17 CONVIVÈNCIA I PREVENCIÓ

La prevenció i la mediació són dues de les eines més importants a promoure per tal de garantir
una bona convivència, especialment a l’espai públic

3.17.1 Impulsar el Consell de Seguretat i Prevenció del Districte com a espai d’interlocució i debat
entre la ciutadania, les entitats, els cossos de seguretat i el Districte.
3.17.2 Impulsar el paper dels educadors i les educadores de carrer i crear noves fórmules de
mediació i pacte per a l’espai públic.
3.17.3 Impulsar accions d’inspecció i vigilància de l’espai públic per promocionar el bon ús
d’aquests espais (gossos, pintades, aparcament irregular...).
3.17.4 Col·laborar en el desplegament del model de guàrdia urbana de proximitat per tal de
millorar la seguretat i la prevenció als barris.
3.17.5 Continuar treballant en el marc de la Taula de Coordinació Policial per tal de millorar la
prevenció al Districte i per l’aplicació de campanyes conjuntes entre els diferents cossos de
seguretat.
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4. ARRANJAMENT I MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC

4.1 CONNEXIÓ, MOBILITAT 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 alguns indrets, fins i tot escales mecàniques o ascensors. Dins d’aquest àmbit, caldrà
fer un important seguiment del transport públic, per tal de demanar que se’n millori el servei
(optimitzant els itineraris, ampliant el servei els dies festius i millorant la connectivitat amb altres
districtes, entre altres aspectes).

4.1.1 Estendre les zones 30 a tots els llocs del districte on sigui possible, excloent-hi les vies
bàsiques preferents i les zones de prioritat per als vianants.
4.1.2 Estendre espais per a vianants i itineraris per anar a peu i camins escolars.
4.1.3 Avançar en la reducció del soroll ocasionat pel trànsit. En aquells llocs on es consideri oportú
avançarem en la implementació d’asfalt sonoreductor. En el cas de la Ronda de Dalt estudiarem
les millors solucions possibles per reduir el soroll amb les entitats de l’entorn, tenint en compte els
aspectes tècnics i el cost econòmic de les inversions.
4.1.4 Fer un seguiment des del disseny urbanístic i el manteniment per tal de millorar
l’accessibilitat de l’espai públic i fer carrers i places amables i segurs (mobiliari urbà, enllumenat...).
4.1.5 Crear una xarxa de carrils bici segregats que permeti unir alguns dels barris del districte i
amb la resta de la ciutat. Alguns carrers on es podria fer possible serien passeig de la Vall
d’Hebron, Tajo, Lisboa, Ronda del Guinardó, Pi i Margall...
4.1.6 Augmentar el nombre d’aparcaments de bicicletes al districte, especialment en els
equipaments municipals, centres d’ensenyament...
4.1.7 Crear parades de Bicing al districte, començant pel Baix Guinardó, Guinardó i passeig de
Maragall.
4.1.8 En alguns llocs del districte, estudiar la possibilitat d’implantar l’Àrea Verda com a mesura
dissuassòria de l’ús del cotxe privat i prioritzar, alhora, l’aparcament de veïns i veïnes,
especialment en zones molt properes a grans equipaments (Montbau, Sant Genís, Guinardó...).
4.1.9 Estudiar la possibilitat d’ampliar l’oferta de bus de barri i connectar diferents equipaments.
4.1.10 Implantar aparcaments per a motos a la calçada en carrers de voreres estretes.
4.1.11 Garantir per part de la Generalitat una informació acurada de l’evolució de les obres del
metro en marxa al districte.
4.1.12 Finalitzar l’estudi de la mobilitat del barri del Guinardó i sotmetre’l a debat públic.
4.1.13 Estudiar propostes de millora d’accessibilitat per creuar caminant la Ronda de Dalt.
4.1.14 Estudiar en cada cas les millors solucions per a la pacificació del trànsit i la disminució de
velocitat (passos vianants elevats, bandes, senyalitzacions...).
4.1.15 Impulsar amb TMB un estudi a fons per tal de garantir les millores del servei públic de
transport als nostres barris. Cal prioritzar també aquells barris que no disposen de servei de metro.
4.1.16 Avançar en la implementació d’escales mecàniques i ascensors en els carrers del districte
de més pendent que ho requereixin.

4. 2 URBANITZACIONS, MANTENIMENT I ESPAI PÚBLIC.

Durant aquest mandat hem d’afrontar temes d’espai públic de gran format com són la segona fase
de la remodelació de l’avinguda de la Mare de Déu de Montserrat, l’obertura de Teodor Llorente o
el possible enderroc del viaducte de la Ronda del Guinardó. Alhora, però, cal seguir afrontant
aquelles mesures que ajuden a millorar de forma significativa l’espai públic (escales mecàniques,
reurbanitzacions, enjardinaments, augment del nombre de bancs, eliminació d’obstacles de les
voreres on sigui possible...), ampliar el nombre de semàfors allà on es consideri necessari i seguir
treballant activament en el manteniment de l’espai públic. Això també significa tenir cura de la
retirada de cotxes abandonats i la millora dels mecanismes de neteja.
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• BAIX GUINARDÓ Reurbanitzar el parc del Príncep de Girona.
Instal·lar semàfor a Sardenya-Encarnació.
Instal·lar semàfor a Marina-Taxdirt.
Instal·lar semàfor a Padilla-Rosalia de Castro.
Continuar amb les accions de millora del Túnel de la
Rovira.
Avançar en la millora de voreres al barri.

• GUINARDÓ Construir escales mecàniques a Telègraf (entre Varsòvia i
Doctor Cadevall).
Estudiar la construcció de possibles noves escales
mecàniques.
Urbanitzar la rambla de la Muntanya.
Reurbanitzar els jardins de Frederica Montseny i plaça de
Salvador Riera amb la remodelació del Mas Guinardó.
Arranjar el carrer de Varsòvia.
Fer seguiment urbanització de la plaça de Maragall.
Urbanitzar parterres del carrer del Mas Casanovas (Ronda
del Guinardó damunt l’hospital).
Estudiar mancances del clavegueram al barri.
Estudiar possible urbanització de carrers i places del barri
(Pare Roldós, Vinyals, La Bisbal, passatge Garcini...).
Fer seguiment de l’accessibilitat de les obres dutes a
terme a Mare de Déu de Montserrat.
Estudiar la millora de l’arbrat al barri.

• CAN BARÓ Dur a terme 2a Fase de Mare Déu de Montserrat.
Fer la coberta-mirador de l’aparcament de la Font
Castellana.
Fer actuació als interiors de Raimon Casellas.
Estudiar la connexió del carrer de Joan Cortada amb
Josep Yxart.
Fer el seguiment de la urbanització nova de la plaça de
Sanllehy.
Estudiar la remodelació de la plaça Vista Park.
Estudiar la reurbanització de carrers del barri com Polònia,
avinguda de Can Baró, plaça de Torre Dulac...
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• CARMEL
Fer la urbanització de la 2a fase de Mare de Déu del Coll
(Lorda – Fastenrath).
Fer al 2a fase de l’Eix Fastenrath (Calderón de la Barca-
Hortal).
Fer la 4a fase de l’Eix Fastenrath (Llobregós-Hortal).
Urbanitzar la plaça Salvador Allende pel nou aparcament i
els seus entorns.
Estudiar millores al carrer de Gran Vista.
Continuar amb la implementació d’escales mecàniques al
barri per millorar l’accessibilitat.
Fer seguiment de les urbanitzacions de les obres de la
Línia 5 del metro a Pastrana i Batet.
Urbanitzar la plaça del Carmel i l’entorn.
Urbanitzar el carrer Murtra entre Llobregós i Sigüenza.
Urbanitzar el camí de Can Xirot (accés al camp de futbol).
Reurbanitzar l’entorn de la plaça Pastrana.
Finalitzar l’obertura i reurbanitzar el carrer Llobregós.
Reurbanitzar el carrer Pantà de Tremp entre Llobregós i
Coll i Alentorn.
Reurbanitzar el passatge Passerell.
Millorar l’accessibilitat d’Alguer per accedir a la biblioteca.
Instal·lar un semàfor a Santuari-Gran Vista.
Establir mecanismes per a l’arranjament de mitgeres
d’edificis.

• HORTA
Fer l’estudi de la reurbanització i possibles canvis a zones
de vianants de la zona vella d’Horta i dur a terme algunes
de les fases.
Reurbanitzar la plaça d’Eivissa.
Connectar la baixada de la Plana amb Tajo pel trànsit.
Remodelar el parc de la Unitat.
Fer ascensor a Lisboa amb rambla del Carmel.
Estudiar connexió d’Eduard Toda amb Torrent de Can
Mariner.
Seguir impulsant mesures de conservació al carrer
d’Aiguafreda.
Vetllar per la conservació de la Torre del Moro.
Instal·lar un semàfor davant el CAP d’Horta.
Estudiar l’obertura de Palafox.

• MONTBAU Urbanitzar el Pla de Montbau.
Seguir amb el procés de substitució del paviment de les
voreres allà on sigui més prioritari.
Ubicar horts urbans a l’entorn del CEIP Baloo.
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• SANT GENÍS Urbanitzar l’avinguda del Jordà.
Iniciar les gestions per adquirir un solar per a la
construcció d’un casal de gent gran.
Fer el projecte d’obertura i urbanització dels vials a l’entorn
del carrer del Lledoner i del mateix carrer.
Dur a terme la 2a fase del mur de Cànoves.
Millorar el parc infantil del carrer d’Idumea.
Urbanitzar l’espai de les escales entre l’avinguda de Jordà
i Idumea.
Avançar en el pla especial de Sant Genís per delimitar els
espais públics i solucionar els problemes d’accessibilitat.
Regularitzar la situació del solar d’aparcament improvisat a
l’avinguda de Jordà, sota Perea.
Millorar les condicions d’accés al CEIP Mare Déu de
Montserrat.

• TEIXONERA Urbanitzar les cruïlles Santa Rosalia-Castellbisbal.
Urbanitzar les cruïlles Santa Rosalia-Besòs.
Arranjar els jardins de Santa Rosalia.
Fer el seguiment de les urbanitzacions L-5 plaça d’Isop i
plaça de la Teixonera-Sant Crispí.
Fer la 3a fase de l’Eix Fastenrath (Llobregós-Sant Crispí).
Urbanitzar la coberta de l’aparcament del carrer d’Arenys.
Fer l’arranjament i la millora de talussos de l’espai de
Josep Sangenís carrer dels Cortada i entorns.
Construir escales mecàniques entre Arenys i Fastenrath.

• FONT DEL GOS Millorar el paviment del Torrent de cal Notari.
Urbanitzar Germans Desvalls.
Dur a terme millores de l’enllumenat al barri.
Remodelar el parc de les Cotxeres per fer-lo més adaptat
als nens i les nenes.

• FONT D’EN FARGUES Urbanitzar el carrer Alt de Pedrell.
Urbanitzar Arc Iris a l’entorn de l’escola.
Estudiar la viabilitat de l’aparcament a la plaça de la Font
d’en Fargas i la remodelació de la plaça.
Estudiar possibles escales mecàniques a Davallada de
Gallecs i la plaça de Font de la Mulassa.
Estudiar un pla de millora de voreres i espais al barri.

• VALL D’HEBRON Urbanitzar el carrer de Can Travi.
Fer el projecte d’urbanització i enjardinament dels entorns
de Can Marcet un cop acabi l’edifici del Patronat de
Valldaura.
Fer un nou vial des de la Meiland fins a Can Cortada.
Instal·lar un semàfor a Jorge Manrique-Ventura Rodríguez.
Dur a terme millores en el manteniment dels paviments
dels espais interiors (Isadora Duncan).
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• LA CLOTA Dur a terme l’estudi de millores de manteniment al barri.
Definir sentits de circulació i control d’aparcament al carrer
d’Alarcón.
Dur a terme la reparació de la tanca de la zona de
vianants del passatge Feliu.
Ampliar la vorera de l’avinguda de l’Estatut entre la Riera
d’en Marcel·lí i Deixalleria en el marc de la remodelació de
l’avinguda.

4.3 HABITATGE

Les polítiques d’habitatge tenen una importància cabdal per tal de garantir la cohesió social. Cal
impulsar, en el marc de les polítiques que impulsarà l’Ajuntament de Barcelona, actuacions que
permetin fer més assequible l’accés a l’habitatge a aquelles persones que ho necessiten, millorar
les condicions dels qui ja tenen habitatge i donar suport a aquelles persones amb risc de perdre’l.
En aquest sentit, el Districte d’Horta-Guinardó ha d’aprofitar l’impuls dels plans de millora urbana
per tal de generar nou habitatge protegit.

4.3.1 Dur a terme la promoció d’habitatge públic de Valldaura.
4.3.2 Dur a terme la promoció d’habitatge públic de La Clota.
4.3.3 Finalitzar la promoció d’habitatge públic de l’antiga fàbrica de la Cosmos.
4.3.4 Dur a terme habitatge públic a la nova plaça del Carmel.
4.3.5 Continuar la campanya de rehabilitació d’habitatges del Carmel, mitjançant convenis amb la
Generalitat i l’Administració General de l’Estat per a l’aportació d’ajuts a fons perdut.
4.3.6 Continuar amb la campanya de suport a la rehabilitació d’habitatges al nucli antic d’Horta.


