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A. Introducció i actuacions del Full de ruta 2011-2015 

B. Actuacions per àrees del govern del districte: 

 

1. Urbanisme, Conservació del Patrimoni, Manteniment de 

la Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat. 

2. Igualtat d’oportunitats i Qualitat de Vida 

3. Coneixement, infància, adolescència, joventut i esports 

4. Comerç, Mercats, Seguretat i Relacions de Proximitat 

5. Ciutadania, Emprenedoria, Cultura i Promoció del 

Districte 
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Actuacions del Full de ruta 

2011-2015 
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Introducció 

“Barcelona, la ciutat de les persones” 
 
Prioritats del Govern Municipal d’Horta-Guinardó: 

 

1. Qualitat de vida. Atenció a les persones més vulnerables 

2. Creixement econòmic i social 

3. Bon funcionament dels serveis 

                                       
Organització del Govern Municipal d’Horta-Guinardó 

 

Àrees de govern: 

 
1. Cultura, Ciutadania, Emprenedoria i Promoció del districte 

2. Coneixement, infància, adolescència i joventut 

3. Comerç, mercats i relacions de proximitat 

4. Igualtat d’Oportunitats, Qualitat de Vida i Seguretat 

5. Urbanisme, Conservació del Patrimoni, Manteniment de la Via pública, 

Mobilitat i Sostenibilitat. 
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Actuacions del full de ruta 2011-2015 

310 Actuacions  

97% de compliment 

9 actuacions substituïdes 

per altres 
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Actuacions del full de ruta 2011-2015 

1. Persones i famílies 

110 actuacions 

2. Entitats, associacions i  

agents esportius, socials i culturals 

15 actuacions 

4. Habitat Urbà 

129 actuacions 

3. Agents econòmics i centres de  

coneixement 

23 actuacions 

5. Recursos: pressupost; govern i recursos 

 humans; coneixement, tecnologia,...  
22 actuacions 
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Distribució de la inversió juny 2011-2015 

128 Actuacions  

150.373.365,9 € 

900,7 € per habitant  

Actuacions del full de ruta 2011-2015 
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Inversió en espai públic 2011-2015 

 43.417.037 € 

Actuacions del full de ruta 2011-2015 

38 Actuacions  
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Actuacions   a l’espai públic: 
 

• Urbanització Pl. Batet i entorns 

• Urbanització C. Santa Otília.  

• Urbanització àmbit Can Cortada.  

• Urbanització Pl. Isop.  

• Adquisició i urbanització de Pl. Font d'en Fargues i entorns.  

• Àmbit Tres Turons. Accessibilitat i condicionament 

• Bateries antiaèries Turó de la Rovira. Urbanització entorns 
i C/ Labèrnia i Marià Labèrnia 

• Remodelació de la Pl. Eivissa.  

• Àmbit Av. Mare de Déu de Montserrat, 87 - 107. 
Adquisició i condicionament parcel·la 

• Interior illa C. Sidó i Lledoner i asfaltat c. Jordà 

• Urbanització àmbit Can Baró.  

• Urbanització de Pl. Vista Park 

• Parc de Collserola. Prevenció incendis forestals 

• Urbanització Pl. Isop. i C. Plutó 

• Arranjament i millores a Montbau (Fase II) 

• Urbanització de l’Av. Estatut de Catalunya: Parc de les 
Rieres d’Horta  

 

 

 

• Plaça Raimon Casellas i entorns 
• Carrers fora àmbit de La Clota (fase 0 i fase 1A) 
• Urbanització de C. Garrotxa i C. Teodor Llorente.  
• Vista Park 
• Eixamplament Mühlberg-Ctra. Carmel 
• Urbanització carrers Carmel - centre 
• Reurbanització del C. Elies Pagès 
• Baixada de la Combinació 
• Jardins Princep de Girona (fase 1 (Ai B) i fase 2) 
• Parc del Laberint d'Horta.  
• Actuacions varies de millora de l’espai públic.  

Actuacions en mobilitat i millora de 
l’accessibilitat : 

 

• Entorns escolars  
• Entorns comercials 
• Passos de vianants i enllumenat: 
• Zones 30 
• Senyalitzacions per a vianants 
• Escales mecàniques del carrer Telègraf  
• Ascensors del Pg. del Vall Hebron i Raimon Casellas 
• Actuacions varies d’accessibilitat  (2013-2015) 

Actuacions del full de ruta 2011-2015 
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43 Actuacions  

44.184.312 € 

Inversió en equipaments 2011-2015 

Actuacions del full de ruta 2011-2015 
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Actuacions   en  equipaments  culturals: 

 

• Biblioteca Mercè Rodoreda.  

• Biblioteca Montbau.  

• Masia Can Fargues.  

• Casal d'entitats Mas Guinardó.  

• Escola bressol Guinardó.  

• Escola Bressol Marina 

• Camp de futbol Sant Genís.  

• Centre Esportiu Municipal  Velòdrom d'Horta.  

• Centre Esportiu Municipal Carmel.  

• Centre Esportiu Municipal Mundet.  

• Centre Esportiu Municipal  Guinardó.  

• Pistes poliesportives municipals  Can Baró.  

• Camp de rugbi Teixonera. Renovació  

• Centre Esportiu Municipal  Horta.  

Actuacions en equipaments d’atenció social: 
 
• Residència Parc del Guinardó.  
• Centre de Serveis Socials Vall Hebron i sala polivalent. 
• Centre Serveis Socials Santes Creus 
 

Actuacions   en  altres equipaments : 
 

• Aparcament Salvador Allende.  

• Equipaments Horta-Guinardó. (varis) 

• Arxiu Prevenció, Seguretat i Mobilitat.  

• Habitatges Horta-Guinardó. Millores seguretat 

• Illa UA3 

• Mercat del Guinardó.  

• Mercat La Vall d'Hebron.  

• Centre d'atenció d'animals de companyia.  

Actuacions del full de ruta 2011-2015 
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47 Actuacions  

54.658.211 € 

Inversió en gestió del sòl i habitatge 

Actuacions del full de ruta 2011-2015 
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• Exprop. IP. C. Panorama, 29 
• Exprop.PIM. C. Mühlberg 39-41 
• Exprop. PIM. C. Bernat Bransi-Sigüenza, 26-28 
• Exprop. PIM. Pg. Mare de Déu del Coll, 228-234 
• Expropi. PIM. C. Agudells, 55 
• Exprop. PIM. Ctra. Horta-Cerdanyola, 45-49 
• Exprop. PIM. C. Lisboa, 37-63 
• Exprop.IM. C. Lluis M. Vidal 58 LB-Agudells 
• Exprop. PIM. C. Mühlberg, 39, baixos 
• Expropi. PIM. C. Marià Labèrnia 19-27 
• Exprop. PIM. Tres Turons (Fase “0”) 
• Exprop. PIM. Pg. Mirador les Aigües (Tram 5è) 
• Exprop.  IP. Camí de Sant Cebrià, 106-108 
• Exprop. IP. C. Penyal, 20-34 
• Exprop.  IP. C. Lisboa, 59 
• Exprop.  IP. C. Natzaret, 47 
• Exprop. IP. C. Jericó, 17 
• Expropi.  IP. C. Maurici Vilomara, 14-24 
• Exprop.  IP. C. Doctor Bové, 69 
• Exprop.  IP. C. Panorama, 29 
• Exprop.  IP. C. Lisboa, 37 
• Exprop.  IP. C. Can Xirot, 5 

• Exprop.  IP. Inst. de part de Llobregós 
• Exprop. IP. Pg. de Valldaura, 65 
• Exprop.   IP. Ctra. del Carmel, 92 LB 
• Exprop.  IP. C. Maurici Vilomara, 55 
• Exprop.  IP. Av. Mare de Déu Montserrat, 89-103 
• Exprop. PIM. C. Ciutadella, 2-6 
• Exprop.  PIM. C. Lletres, 5 (baixos) 
• Exprop.  IP. C. Coimbra, 9-13 
• Exprop. IP. C. Doctor Bové 49-51 
• Exprop.  IP. C. Serrallonga, 28-30 
• Exprop. IP. Ctra. del Carmel, 110 
• Exprop.  IP. C. Dr. Cadevall, 21 
• Exprop.  IP. C. Logronyo, 41-47 
• Exprop. PIM. C. Lepant, 369-371-Trav. de Gràcia, 377-379 
• Exprop. IP. C. Natzaret, 65B 
• Exprop. IP. C. Teodor Llorente, 2 
• Exprop.  IP. C. Lepant, 371, 2n 3ª 
• Exprop.  IP. Cementiri Collserola. Torre Doña Juana 
• Exprop.  IP. Av. Mare de Déu Montserrat, 89-103 
• Finca C. Iriarte, 14. Adquisició 
• Solar C. Mühlberg, 5-15. Adquisició 
• Solar Pl. Font d'en Fargues. Adquisició.  

Actuacions en gestió del sòl: 
 

Actuacions del full de ruta 2011-2015 
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Actuacions en habitatge: 
 

Urbanització: Can Cortada - Taxonera 2.065.309,00 €

Av. Estatut, 57. Can Cortada 19.939.572,41

Av. EStatut, 1-13. La Clota 9.310.420,00

Total promoció habitatge 29.249.992,41

Total 31.315.301,41 €

Promoció d'habitatge

Inversió

Urbanització

Promoció Adreça Tp Hab

Vall d'Hebron - La Clota Av. del Estatut de Catalunya, 1 HPO 132

Primer Cinturó UA3 Garrotxa, 40 HPO 44

Vall d'Hebron /Pg.Valldaura (Can Cortada) Av. del Estatut de Catalunya, 43-57 HPO 160

Total promoció 336

Teixonera PMU T1 polígon 1 Pl. Numen Mestre, 6 HPO 54

Promoció en construcció que finalitza a finals de 2015:  

Promocions finalitzades 2011-2014 

Ajuts a la rehabilitació (inclou ascensors) 2011-2014

Habitatges Pressupost Subvenció

4.584 21.136.187,13 € 6.274.294,68 €

Actuacions del full de ruta 2011-2015 
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Actuacions per àrees de govern 
del districte 
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El projecte contempla l’ampliació del parc amb l’alliberament dels terrenys ocupats 

per l’antiga caserna militar del c/. Lepant , uns 2.300 m2  més de parc. 

Aquesta actuació millorarà aspectes de seguretat i  de manteniment del parc, així 

com la neteja de la zona del llac . 

Pressupost: 1.073.887€ 
Actuació 3 fases: 
 Condicionament de la part superior del Parc, 

millores en els paviments, rampes i 
accessos; horts urbans lligats al Casal de 
gent gran i instal·lació de programador de 
reg  

 Arranjament del llac: millores en el 
manteniment del llac amb la instal·lació 
d’una depuradora  

 Propostes del procés de participació: 
Ampliació de l’àrea de gossos i nova àrea 
de joc a  l’espai dels antics habitatges de 
la caserna militar. 

Jardins Príncep de Girona - Ampliació i millora del parc 

1. Urbanisme, Conservació del Patrimoni, Manteniment de la 

Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat  
         Exemples de millora urbana 
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Plaça Raimon Caselles i entorns 

  Actuacions:  

 

- Construcció de rampes i 

renovació de la zona infantil 

existent, 

 

- Col·locació d'un ascensor, 

escales noves i modificació de 

la rasant del carrer,  C/. Cunit. 

 

- Renovació de l’accés rodat a 

la plaça.  

Pressupost: 865.897€ 

Millorar l’accessibilitat i permeabilitat  així com l’aspecte de l’espai públic: 

1. Urbanisme, Conservació del Patrimoni, Manteniment de la 

Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat  
         Exemples de millora urbana 
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Millores a la zona poliesportiva del carrer Tenerife en 2 fases 

Les millores d’aquesta zona esportiva de Can Baró ha consistit en l’arranjament i millora de la pista esportiva de 

Can Baró pròpiament, però també de tot el seu entorn. 

Actuació en 2 fases: 

 

Fase1 (330.000 €): 

• Pista esportiva Can Baró 

• Connexió c. Tenerife i c. Francesc Alegre, 

• Aparcament en superfície com espai polivalent 

• Diverses actuacions en els serveis i reg per la 

zona enjardinada. 

- Vestidors de la pista al c/. Francesca Alegre, 

 

Fase 2 (200.000 €): 

• Entorns de la pista esportiva 

• Àrea de jocs. 

Pressupost: 530.000 € 

1. Urbanisme, Conservació del Patrimoni, Manteniment de la 

Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat  
         Exemples de millora urbana 
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Tres Turons- Bateria antiaèria  

Actuació: 
-  Adequació dels accessos amb les escales 

existents;  
- Completar els recorreguts entre vessant 

Nord i Sud;  
- Tractament paisatgístic i de la vegetació;  
- Completar la restauració arqueològica i 

dels espais a museïtzar i adequar les 
edificacions existents. 

El projecte suposa la recuperació de l’espai públic de la bateria antiaèria i de les restes del posterior 

barraquisme per convertir aquest patrimoni en Espai de Memòria Històrica. En una primera etapa l'esforç s'ha 

centrat en dignificar l’espai, millorar-ne l’accessibilitat, garantir una millor seguretat i definir el projecte de 

museïtzació del Turo de la Rovira. 

Pressupost : 

913.249,42€ 

1. Urbanisme, Conservació del Patrimoni, Manteniment de la 

Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat  
         Exemples de millora urbana 
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Tres Turons– Urbanització de C/ Labèrnia i Marià Labèrnia 

Actuació: 

 

- Instal·lació de la xarxa de gas 

soterrada als carrers  

- Noves voreres 

- Noves  escales  

Pressupost :  

1.416.732,44€ 

L'àmbit d'actuació inclou aquests dos carrers, així com el carrer en sentit perpendicular 

que els uneix i el camí d'accés per a vianants situat a la pineda de l'extrem oriental de 

l’àmbit d'actuació.  

1. Urbanisme, Conservació del Patrimoni, Manteniment de la 

Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat  
         Exemples de millora urbana 



21 

 

Aquesta superfície preveu els 

següents usos:  

 

• 540m2 de plaça per a 

activitats cíviques.  

• 520m2 per a parc infantil.  

• 178m2 zona de jocs per a 

joves-adults.  

Reforma d’usos l’interior d’illa del carrer Bernat Bransi, 22 

Urbanització de l’espai amb la creació d’una plaça central i diverses zones de joc, dotant així de nous usos a 

un solar municipal de 1.467 m2 per cobrir les necessitats de cohesió del barri. Alhora s'instal·laran diferents 

elements florals, d’arbustiva, il·luminació i mobiliari urbà. 

Pressupost: 

158.493,21 €  

Estat anterior 

Estat actual 

1. Urbanisme, Conservació del Patrimoni, Manteniment de la 

Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat  
         Exemples de millora urbana 
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Carrers fora d'àmbits urbanístics de la Clota 

L’objectiu principal d’aquest projecte és executar la infraestructura de sanejament necessària als carrers 
Amor, Puríssima, Capcir i del Passatge Sant Jaume abans de realitzar  les actuacions d’arranjament i 
reurbanització. Les obres de clavegueram i urbanització d’aquests carrers es realitzen en varies fases. 

Pressupost:  
 

- Clavegueram C/. Capcir, Puríssima, Amor i Ptge. St Jaume: 449.033 € 

- Clavegueram i obres complementàries al Ptge. Feliu  600.371 € 

Xarxa de clavegueram : 
 
• Implantació d'uns col·lectors 

per millorar la xarxa de 
clavegueram de la zona;  

•  Execució d’escomeses de 
clavegueram als habitatges  

•  Nous embornals  
• Reposició del paviment 

1. Urbanisme, Conservació del Patrimoni, Manteniment de la 

Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat  
         Exemples de millora urbana 
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Masía de Can Fargues- Iniciar la rehabilitación de la masía per a una 

futura escola de música 

L’actuació proposa la rehabilitació de l’edificació existent amb l’objectiu de ubicar-hi una 
escola de música i l'arranjament de la part de jardí com a nou espai d'ús públic. La proposta 
d'enjardinament plantejada preserva la part de “Jardí Romàntic” i rehabilita la resta de jardí 
de forma molt conservadora. 

Pressupost: 2.230.000€ 

Aquesta obra a més de proporcionar un nou equipament 
pel barri i una escola de musica per al districte, també 
recupera un patrimoni històric i cultural important per a la 
ciutat. El projecte d'enjardinament que proposa 
l'arranjament de la part de jardí de la finca oferiria un nou 
espai verd d’ús públic  pel barri. 

1. Urbanisme, Conservació del Patrimoni, Manteniment de la 

Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat  
         Exemples de millora urbana 
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Illa UA3 i Nou Mercat del Guinardó 

El nou mercat del Guinardó, amb el centre comercial, 
inaugurat al desembre de 2014, té un accés principal 
per la nova plaça oberta de 2.000 m2, i l’altre pel 
c/.Teodor Llorente.   
 
•  S’ha mantingut la torre amb façana a la cruïlla de 

Passatge de Llívia i del c/.  Oblit.  
•  S’han instal·lat escales mecàniques i ascensors; 

plaques fotovoltaiques i un sistema de refrigeració 
d'aire fred i calent.  

• Cada parada disposa d'una cambra frigorífica i de la 
possibilitat d'afegir un obrador. 

 Aportacions municipals 2012-2014:  

4,5 milions 

L’Illa UA3, pol de centralitat del barri, agrupa un conjunt d’equipaments actualment en fase final d’execució 
d’obres: el  CAP, el mercat amb un centre comercial, la Residència , el Casal de Joves i l’aparcament. Les obres 
d’urbanització de l’interior de l’illa, previstes per fases, tenen previst  acabar al mateix temps que les 
edificacions, a la primavera 2015. 

1. Urbanisme, Conservació del Patrimoni, Manteniment de la 

Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat  
         Exemples de millora urbana 
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Urbanització de l’Avinguda Estatut de Catalunya- Parc de les Rieres 

d’Horta 

La urbanització de l’avinguda de l’Estatut de Catalunya , inaugurada el juliol de 2013, ha donat lloc  a la 
creació d’un dipòsit pluvial; un centre de neteja; i la urbanització de l’avinguda, del carrer Jeréz i de la 
zona verda situada entre els dos vials i les places Botticelli i de l’Estatut; el Parc de les Rieres d’Horta, que 
acull moltes activitats i actuacions d’aquests barris i del districte. 

1. Urbanisme, Conservació del Patrimoni, Manteniment de la 

Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat  
         Exemples de millora urbana 
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Remodelació de la plaça Eivissa i entorns 

La reurbanització de la plaça i dels carrers Baixada del Mercat, Fulton i Horta, així com de la placeta 
triangular situada entre aquests dos últims vials ha suposat una ampliació de l'actual espai públic en 
uns 528 m2. El projecte és fruit del debat iniciat a l'estiu de 2010 amb els veïns de l'entorn, que hi 
han participat portant  idees i requeriments per mantenir el caire històric d'aquest espai emblemàtic 
del barri d'Horta. Les obres contemplen una plaça amb tres àmbits diferenciats: un per a actes 
públics, una zona de lleure sota la vegetació i finalment l'àrea de terrasses de bars. 

Actuacions: 
• Col·locació de nou paviment i 

mobiliari urbà 
• Plantació d’arbrat  
• Renovació de l’enllumenat públic i 

de la xarxa de serveis 
 

Pressupost: 1.045.512,77€ 

1. Urbanisme, Conservació del Patrimoni, Manteniment de la 

Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat  
         Exemples de millora urbana 



27 

Placetes de Montbau 

Aquesta actuació a l’espai públic comprés entre els carrers Vayreda, Harmonia i Joan Sales, al barri de 
Montbau,  s’engloben dins d’una sèrie d’actuacions de millora al sector de Montbau, per aconseguir  
una millor accessibilitat amb la continuïtat de tots els recorreguts .amb voreres segures i rampes 
adaptades, una renovació del mobiliari urbà i una millora de la il·luminació. 

Pressupost : 

2.283.847,00 € 

Actuacions: 
 

• Voreres segures  

• Rampes adaptades, 

• Renovació del mobiliari 

urbà i  

• Millora de la il·luminació. 

de serveis 

 

1. Urbanisme, Conservació del Patrimoni, Manteniment de la 

Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat  
         Exemples de millora urbana 
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Ampliació i millora de la biblioteca de Montbau 

La biblioteca existent està situada en 
una edificació dels anys 60 inicialment 
concebuda com a centre escolar. L’espai 
és petit i poc pràctic per les funcions i 
serveis, que li corresponen com a 
equipament cultural, per a una població 
d’uns 20.000 habitants allunyada del 
centre i doncs de molts dels 
equipaments culturals de la ciutat. 
Aquesta ampliació  de la biblioteca 
facilitarà més i millor servei. 

L’actuació es planteja per a l’ampliació, millora i reforma de la Biblioteca de Montbau – Albert Perez Baró 
per donar resposta a les necessitats d’ús actuals. Aquesta actuació proposa la rehabilitació de les 
edificacions existents i la construcció d’un cos que uneixi l’antic edifici de la Creu Roja amb la Biblioteca. 
Aquesta proposta suposa un increment de superfície de l’equipament de 307m2, respecte als 533,50m2 
actuals (un 57% més de superfície). 

Pressupost: 1.320.000€ 

1. Urbanisme, Conservació del Patrimoni, Manteniment de la 

Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat  
         Exemples de millora urbana 
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Remodelació dels interiors de l‘Illa Sidó- Lledoner 

La reurbanització de l’interior de l’illa situada entre 
els edificis d’habitatges dels carrers Sidó, Lledoner i 
l’Av.Jordà preveu  millorar l’espai actual, 
l’accessibilitat, la connectivitat de l’interior d’illa amb 
els carrers que l’envolten i potenciar els usos que s’hi 
realitzen. L’actuació preveu 7 àmbits d'intervenció. 

Pressupost: 2.283.847 € 

L’actuació preveu:  
 
• Sanejar la zona , 
• Eliminar barreres arquitectòniques i  
• Fer accessibles també els seus edificis. 

1. Urbanisme, Conservació del Patrimoni, Manteniment de la 

Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat  
         Exemples de millora urbana 
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Plaça Isop i entorns 

El 5 de novembre de 2011, una 

canonada del clavegueram va provocar 

un esvoranc  a la plaça d’Isop. 

L’incident va obligar a desallotjar 14 

veïns durant tres dies. En un primer 

moment es va tapar el forat i es van fer 

obres per modernitzar el clavegueram i 

mirar d’evitar nous ensurts. Les obres 

de remodelació de la plaça Isop i dels 

seus entorns ha suposat la reordenació 

del trànsit i la millora de la mobilitat de 

la zona donant prioritat als vianants tot i 

mantenint el pas de vehicles.  

La reurbanització de la Plaça Isop i el carrer Plutó  han consistit en: 

- la col·locació d'un nou paviment de llambordes donant prioritat als vianants però permetent el 

pas de vehicles i conservant els sentits de circulació 

- la col·locació d’un nou mobiliari urbà  

- l' arranjament general de l'espai amb la inclusió d'una font central. 

Pressupost: 650.000 € 

1. Urbanisme, Conservació del Patrimoni, Manteniment de la 

Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat  
         Exemples de millora urbana 
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Urbanització de l'espai de l'Av. Can Marcet i entorns habitatges de Can 

Cortada 

Fase 2: enjardinament, reg i el mobiliari urbà 

(562.354,23 € )  

L'actuació consisteix en la urbanització de l'espai públic 

a l’entorn dels habitatges construïts per Bagursa a l'Av. 

Can Marcet: 

Fase 1: mitjançant l'adequació i pavimentació del terreny 

com a zona d'estada amb una àrea de jocs infantils i 

diversos jocs de psicomotricitat (146.398,54 €).  

1. Urbanisme, Conservació del Patrimoni, Manteniment de la 

Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat  
         Exemples de millora urbana 



32 

Ampliació del casal de barri del Vall Hebron 

Ampliació del casal amb més i millors serveis i possibilitats de tallers als usuaris 

del casal:  

- Una nova aula taller: amb pica, nevera, forn i microones 

- Una nova sala de tecnologia: amb 12 ordinadors. 

- Una nova sala polivalent  

Pressupost: 175.000 € 

1. Urbanisme, Conservació del Patrimoni, Manteniment de la 

Via Pública, Mobilitat i Sostenibilitat  
         Exemples de millora urbana 
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2. Igualtat d’oportunitats i qualitat de 

vida                                                                            

2.1. Gent Gran 

2.2. Persones amb discapacitat 

2.3. Dona 

2.4. Salut 

2.4. Pla d’inclusió social 

2.5. Integració, Convivència i Diversitat 

 

Consell Plenari | 18 de març de 2015 
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2.1. GENT GRAN 

Consell Plenari | 18 de març de 2015 

ACCIONS: 

 Projecte Radars. Execució del programa al 

Guinardó i Baix Guinardó 

 42 persones han acceptat ser 

acompanyades des de Radar 

 S’ha adherit 26 comerços, 12 farmàcies 

i 108 persones voluntàries com a 

Radars veïnals. 

 Fomentar l’activitat física 

 Instal.lació de circuits gimnàstics a 

l’espai públic 

 Inici sessions dinamització de les àrees 

i circuits per a gent gran. 

 Trobada esportiva: Gent Gran en forma 
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Els Casals de Gent Gran 

 

Tenim 3 casals municipals de gent gran: 

- Horta 

- Baix Guinardó  

- Vall d’Hebron. 

Mitjana anual de 2.800 activitats amb una 

participació de més de 95.000 usos. 

 

 

GENT GRAN 

Pressupost destinat als tres casals 

en el període 2011-2015: 

950.000 € 

Consell Plenari | 4 de març de 2014 

2011 2012 2013 2014

Nombre d’activitats de dinamització i promoció social de 

gent gran realitzades a l’espai públic 13 18 23 15

Nombre d’activitats de dinamització i promoció social de 

gent gran realitzades en equipaments 247 256 292 333

Nombre d’usuaris d’activitats de dinamització i promoció 

social de gent gran 6.113 6.902 10.393 11.263

Mitjana mensual
Promoció d'activitats per a la gent gran

2.1. GENT GRAN 
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2.4. PLA D’INCLUSIÓ SOCIAL 

. 

Consell Plenari | 18 de març de 2015 

SERVEI D’AJUDA AL DOMICILI 

(SAD) 

Segueix l’augment de persones i llars 

amb atenció domiciliaria municipal. 

Es preveu un creixement durant 2015 

vinculat al desplegament del grau i 

de LAPAD 

2012 2013 2014 

Nombre de persones beneficiàries 2.595 2.633 2.706 

Ateses 
SAD 

Dins període 2013 2014 % 

Persones  2.206 2.441 2.511 2,9 % 

Llars 2.109 2.289 2.378 3,9 % 
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2.4. PLA D’INCLUSIÓ SOCIAL 

. 

Consell Plenari | 18 de març de 2015 

AJUTS ORIENTATS AL SUPORT ECONÒMIC D’INCLUSIÓ (IMSS) 

Ajudes 2011 2012 2013 2014 

Número 1.784 2.541 3.167 4.939 

Import  355.942,00 € 430.765,80 € 784.585,34 € 1.072.255,87 € 

Dades del període 2011-2014 

 108,3 % Increment de la despesa 

 134,3 % Increment del nombre d’ajudes 

La despesa i el nombre d’ajuts atorgats directament pels centres de 

Serveis Socials a Horta-Guinardó és el més alt de Barcelona. 
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3.  Coneixement, infància, adolescència, 

joventut i esports 

3.1. Educació 

3.2. Infància i adolescència 

3.3. Joves 

3.4. Esports 

   
 

Consell Plenari | 18 de març de 2015 
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3.1. EDUCACIÓ 

Consell Plenari |  18 de març de 2015 

ACCIONS: 

 Impulsar una taula de treball amb les escoles 

d’educació especial per compartir 

experiències de cada centre i treballar en la 

millora de la qualitat en l’atenció 

personalitzada. 

 Donar continuïtat al projecte de Patis Oberts, 

amb 4 nous patis oberts: 

 El Districte compta amb un total 

d’11 patis oberts 

 Participar activament en la comissió 

d’absentisme escolar. 

 

Evolució de l’absentisme al Districte d’Horta-Guinardó 

CURS 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014 

%/Total alumnes 0,66 % 0,48 % 0,30 % 0,28 % 

PROGRAMES PER  A LA MILLORA DE L’ÈXIT 

ESCOLAR i DE SUPORT A LES FAMÍLIES 

 

ACCIONS: 

 Programa “Suport a l’Estiu, Èxit al Setembre” 

 Programa “Ja sé llegir” 

 PAE, Programa d’Activitats Educatives a la 

Ciutat 

 Suport Educatiu a les famílies 

 Redacció del Pla Èxit Escolar al districte 

Horta-Guinardó 

 

Els 11 patis oberts 
tenen un total de 
69.170 usos/any 

A la ciutat: 0,45 % 

http://vignette2.wikia.nocookie.net/ssbb/images/b/ba/Visto_bueno_Icono.png/revision/latest?cb=20131111002256&path-prefix=es
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3.1. EDUCACIÓ 

Consell Plenari |  18 de març de 2015 

PLA D’INVERSIONS MUNICIPALS ALS CENTRES EDUCATIUS D’HORTA GUINARDÓ 

2012 2013 2014 2015 (estimat) 2012-2015 

TOTAL INVERSIÓ 1.708.334 € 580.955 € 1.808.321 € 2.348.134 € 6.445.744 € 

NOVA ESCOLA BRESSOL DEL 
GUINARDÓ 
Obertura curs 2015-2016 
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4. Comerç, Mercats, Seguretat i 

Relacions de Proximitat 

4.1. Comerç i mercats 

4.2. Seguretat 

4.3. Relacions de proximitat 

4.4. Civisme 

  

    

Consell Plenari |  18 de març de 2015 
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4.1. COMERÇ I MERCATS 

Consell Plenari | 18 de març de 2015 

PLA D’ACCIÓ COMERCIAL “HORTA-GUINARDÓ AIXECA LA PERSIANA” 

Elaboració del Pla d’Acció Comercial de districte d’Horta- Guinardó 2012-
2015 Pla de Comerç del districte:  
6 objectius, 10 línies estratègiques programes i 43 línies d’actuació.  

http://www.bcn.cat/horta-guinardo/comerc
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4.1. COMERÇ I MERCATS 

Consell Plenari | 18 de març de 2015 

ACCIONS D’IMPULS I SUPORT 

 Impulsar la creació de l’Assoc. Comerciants de la 

Teixonera 

 S’han renovat convenis de col·laboració amb les 

associacions de comerciants per valor de 30.000 €/any 

 Suport a les activitats de promoció comercial: 

 Festes del comerç 

 Fires gastronòmiques i nit de botigues 

 Actes d’encesa de llums 

 Time Out Day a Horta 

 Suport a comerços afectats per obres de llarga durada 

 

PLA D’ACCIÓ COMERCIAL “HORTA-GUINARDÓ AIXECA LA PERSIANA” 

La taula tècnica del sector comercial es va constituir el 19 d’abril de 2012, amb l’objectiu d’afavorir el 

diàleg i la participació 

ACCIONS DE DESENVOLUPAMENT  

COMERCIAL I URBANISME 

 Inauguració del NOU MERCAT DEL GUINARDÓ 

 Pla de Millores al  MERCAT DE LA VALL HEBRON 

 Planificar el nou MERCAT D’HORTA 

 Senyalització pels vianants de les zones comercials 

dels barris del Carmel, Horta, Guinardó i Can Baró 

 Millora de l’accessibilitat en les zones comercials i als 

entorns dels mercats municipals 

S’han donat suport a més de 84 activitats 

Ajuts de més de 200.000 €/any a 
les associacions de comerciants 

http://comerc.horta-guinardo.info/actualitat/1185
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4.1. COMERÇ I MERCATS 

Consell Plenari | 18 de març de 2015 

PLA D’ACCIÓ COMERCIAL “HORTA-GUINARDÓ AIXECA LA PERSIANA” 

PROGRAMES DE FORMACIÓ A LES ENTITATS 

COMERCIALS 

 Programa de formació “Obert al Futur” 

 Programes específics de formació per professionals i 

dinamitzadors d’associacions i eixos comercials 

 Assessorament tècnic, programes de gestió,.... 

ACCIONS PROMOCIONALS 

 Dissenyar el web del comerç del districte 

 Vídeo promocional Horta-Guinardó aixeca la persiana 

 Dissenyar campanyes de promoció comercial 

 Ruta de les Tapes 

 Associa’t amb el comerç d’Horta Guinardó 

 APP rutes del districte 

 

RUTA DE LES TAPES 

- 5 itineraris 

- 35 establiments 

participants 

51 càpsules i 

tallers formatius 

gratuïts de 3 hores 

375 participants 
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5. Ciutadania, Emprenedoria, Cultura i 

promoció del Districte 

5.1.  Promoció de la cultura popular catalana i de les 

nostres entitats 

5.2. Celebració diades assenyalades 

5.3. Estratègia de promoció econòmica i cultural 

     d’Horta-Guinardó 

5.4. Equipaments municipals 

5.5. Participació 

   

Consell Plenari | 18 de març de 2015 
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5.1. PROMOCIÓ DE LA CULTURA POPULAR CATALANA I DE 

LES NOSTRES ENTITATS 

Consell Plenari | 18 de març de 2015 

SUPORT AMB INFRAESTRUCTURES A LES ENTITATS 

2011 2012 2013 2014 

Núm. actes Import Núm. actes Import Núm. actes Import Núm. Actes Import 

457 255.325,74  456 236.598,77 524 271.414,02  500 288.179,37 

COMPARATIVA NOMBRE D’ACTES I DESPESES 

ACTIVITATS PER BARRI ANY 2014 

En total s’han fet 
1.937 actes 

I s’han destinat 
1.051.517,9 € 

http://vignette2.wikia.nocookie.net/ssbb/images/b/ba/Visto_bueno_Icono.png/revision/latest?cb=20131111002256&path-prefix=es
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5.1. PROMOCIÓ DE LA CULTURA POPULAR CATALANA I DE 

LES NOSTRES ENTITATS 

Consell Plenari | 18 de març de 2015 

Edició Guia d’activitats de Nadal 

 Per donar a conèixer activitats impulsades per les entitats del 

districte 

 Fer més visible la feina que fan 

 Entregada a tots els alumnes de les nostres escoles 

 Eina pedagògica 

 Per promoure el comerç d’Horta-Guinardó 

 

Edició de la Guia d’activitats de Sant Jordi 

 

2012 2013 2014 2015 

Atorgades 236 239 251 277 

Import 307.480 € 319.565 € 319.840 € 329.980 € 

Subvencions atorgades 

En total s’han atorgat 
1.003 subvencions  

I s’han destinat 
1.276.865 € 

http://vignette2.wikia.nocookie.net/ssbb/images/b/ba/Visto_bueno_Icono.png/revision/latest?cb=20131111002256&path-prefix=es
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5.2. CELEBRACIÓ DIADES ASSENYALADES 

Consell Plenari | 18 de març de 2015 

Sant Jordi  

 Promoció de la nostra cultura popular 

 Presencia de més de 2.000 persones 

 Participació de més de 40 entitats del districte 

 Més de 20 entitats exposen una mostra de les seves 

activitats 

 

4 Cavalcades de reis 

 

Cavalcada del districte 

 La segona més llarga de Barcelona 

 Amb la participació de  

 14 entitats i 400 col·laboradors 

 53.000 assistents 

  Disminució de la despesa d’un 20 % 
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5.3. ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 

Consell Plenari | 18 de març de 2015 

DIFUSIÓ I PROMOCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL 

DEL DISTRICTE 

 Museïtzació del turó de la Rovira i les bateries 

antiaèries 

 Difusió del patrimoni històric de les masies del 

districte 

 Difusió del patrimoni històric entorn el tema de l’aigua 

 Desenvolupament del PMU del carrer Aiguafreda i 

donar a conèixer l’antic ofici de les bugaderes 

 Rehabilitació de la Masia de Can Fargas per a ús 

previst d’escola de música 

 Commemoració del Tricentenari al Mas Guinardó 

 Horta de Cinema 

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https%3A%2F%2Ffontsaigua.wordpress.com%2F2014%2F06%2F28%2Fel-carrer-aiguafreda-de-barcelona-un-carrer-amb-pous-safareigs-i-bugaderes%2F&ei=h14JVaGYCoXyULPvgpAG&bvm=bv.88198703,d.d2s&psig=AFQjCNEYwsoYWKNBuw8VpFCLxbtqico3Iw&ust=1426763778260242
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5.3. ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 

ACCIONS D’INFORMACIÓ SOBRE EL PLA DE TURISME 

 Realització del Mapa-Guia Turisme en català, castellà i anglès 

 Definició i oferta de diverses rutes per donar a conèixer el 

territori: 

  Rutes històriques 

  Rutes de temàtica literària 

  Rutes el Rastre de l’Aigua 

 Projecte adreçat a les escoles: “La ciutat de l’aigua” 

 Presència destacada del districte al Saló Internacional de 

Turisme 

 Tour del Laberint d’Horta 

 Pla de senyalització turística per a vianants 

 Cros Tres Turons 

 Actuacions per recolzar la posada en valor del Turó de la 

Rovira 

 Recull de fotografies del Guinardó “L’Abans Guinardó” i “La 

Vall d’Horta” 

 

Consell Plenari | 18 de març de 2015 
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5.3. ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 

Consell Plenari | 18 de març de 2015 

PRINCIPALS PROJECTES D’OCUPACIÓ 

OCUPACIÓ 

 Pla compromís per a l’ocupació:  

 22 milions d’ajuts a Pimes que contractin 

persones empadronades a Barcelona. 

 Incrementar la contractació del districte amb 

clàusules socials. 

 Projecte integració i convivència amb Trini Jove 

 Plans d’ocupació 2012-2015 

 Pla d’accés a microcrèdits:  

 Programa per a l’acompanyament a 

l’autoocupació i la creació d’empresa i del 

seu finançament inicial 
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5.3. ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 

Consell Plenari | 18 de març de 2015 

Accions de formació per a l’ocupació 

Accions de suport al Comerç 

Programa mixt de treball i formació 

55 sessions informatives amb 382 participants 
287 capsules formatives amb 2100 participants 

Es va fer acompanyament a unes 300 persones 

28 capsules formatives al 2013 
23 capsules formatives al 2014 

12 participants al 2013 
10 participants al 2014 

 Projecte Activa’t 

 

 Programes per a la recerca de feina 

 Obert al futur 

 Plans d’ocupació 

OCUPACIÓ 
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Programa d’integració al mercat laboral 

Casa d’oficis de l’espectacle 

Punt d’informació i assessorament en 

matèria d’ocupació a l’OAC 

S’han format 42 persones 
24 han trobat feina (anys 2013-2014) 

Participen 40 joves/any 
El 45 % aproximat han trobat feina 

Iniciat al 2015 

 Projecte per empreses d’inserció 

social (Trini Jove) 

 Formació i inserció laboral per a joves 

com  

      tècnics d’espectacle 

5.3. ESTRATÈGIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I CULTURAL 

OCUPACIÓ 




