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El Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la
Teixonera actuarà sobre salut i gent gran, educació i
millora dels entorns urbans
» La millora dels entorns de Can Soler serà un dels projectes motor de Sant
Genís, amb accions vinculades a l’educació, l’esport, la salut i el medi ambient

» El Pla de Barris proposa també diversos projectes vinculats a salut i gent gran
a Sant Genís, segon barri de Barcelona amb l’índex d’envelliment més elevat

» A la Teixonera es construirà un escola bressol, es rehabilitarà la Bòbila per
ubicar les entitats del barri en un mateix centre, i la Campa esdevindrà un espai
esportiu que mediarà entre joves i gent gran

» L’Ajuntament de Barcelona inverteix 15 milions d’euros en aquest Pla de Barris
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El Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera, al districte d’Horta-Guinardó,
s’executa actualment amb projectes motor vinculats a l’educació, la salut i la gent gran i
actuacions de millora de diversos espais dels dos barris.
A Sant Genís dels Agudells, el Pla de Barris posarà l’accent en els entorns de Can Soler.
Aquest projecte motor farà una remodelació de l’espai que integrarà accions vinculades a
l’educació, l’esport, la salut i el medi ambient. A la Teixonera, hi ha tres grans projectes que
sustenten el Pla de Barris amb l’objectiu de reforçar el teixit associatiu i millorar les condicions
del barri en matèria d’educació i esport: la Bòbila ubicarà totes les entitats del barri en un
mateix centre; la Campa serà un esportiu que farà de mediador entre els joves i la gent gran, i
també es construirà una escola bressol.
Altres accions destacades d’aquest Pla de Barris són l’impuls de programes de recuperació i
difusió de la cultura i de la memòria històrica, la promoció de la rehabilitació i millora de
l’accessibilitat als habitatges, o el suport al projecte cultural Integrasons.
L’Ajuntament de Barcelona invertirà un total de 15 milions en aquest pla de barris, que
actualment es troba en un 10% d’execució.

» Pla de Barris de Sant Genís i La Teixonera: projectes motor
Millora dels entorns de Can Soler
A mig camí entre la ciutat i Collserola, l’entorn de Can Soler i la seva vall són un espai de
transició entre la ciutat i el verd, un gran espai urbanorural que es vincula a l’entorn de
l’equipament públic de la masia de Can Soler. Aquest projecte motor resoldrà dèficits
d’equipaments esportius, de lleure educatiu, d’espais comunitaris i mediambientals, i permetrà
vincular-se i connectar el barri amb Collserola. Aquest espai a l’aire lliure acollirà una àmplia
diversitat d’usos amb una clara vocació intergeneracional, de gènere, i de diversitat cultural i
funcional. El Pla de Barris abordarà una primera fase de millora i de dinamització dels entorns
de l’actual camp de futbol, un primer pas en la connexió del barri amb el Parc Natural de la
Serra de Collserola.
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Nova escola bressol. Recuperem la Bòbila i activem la Campa
Els espais i els equipaments comunitaris i educatius són bàsics per enfortir el teixit associatiu i
per promoure una acció comunitària dins del barri. El Pla de Barris aposta clarament per
millorar i ampliar aquests espais a la Teixonera: la construcció d’una nova escola bressol resol
una demanda històrica del barri i permet cobrir l’atenció a la infància des de l’educació pública,
a la vegada que possibilita treballar i enfortir la comunitat educativa del barri. De la mateixa
manera, l’adequació del nou local per a entitats a la Bòbila permet millorar l’acció que ja fa el
teixit associatiu del barri i permet potenciar el treball en xarxa i l’acció comunitària. Per últim, la
millora de l’espai esportiu a l’aire lliure de la Campa busca convertir-lo en un catalitzador de
projectes comunitaris vinculats a l’esport, que puguin atraure diferents col·lectius, amb una
mirada especial a l’acció intergeneracional.

Gent gran activa. Envelliment saludable
Als barris de Sant Genís i la Teixonera la gent gran és un col·lectiu important i, a la vegada, és
un col·lectiu vulnerable. Sant Genís dels Agudells és el segon barri de Barcelona amb l’índex
d’envelliment (nombre de persones més grans de 65 anys/nombre de persones joves 0-14
anys) més elevat per darrera del barri de Montbau. La Teixonera i Sant Genís dels Agudells
compten amb 4.403 persones grans, de les quals el 34% té 80 anys i més.
El Pla de Barris pretén millorar la qualitat de vida de la gent gran acompanyant-los amb
projectes que els vinculin amb la vida social i comunitària del barri. El Pla de Barris planteja un
seguit de projectes per a un envelliment saludable, a partir de les orientacions de la diagnosi
del Pla d’acció per a les persones grans. A més, s’exploraran serveis i programes de formació,
actuals i nous, encarats a l’economia de les cures que puguin vincular-se als equipaments i
serveis sociosanitaris de la Vall d’Hebron que en un futur puguin revertir en la població del propi
barri.
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» Pla de Barris de Sant Genís i La Teixonera: actuacions destacades
Com tots els plans de barri que s’estan duent a terme a la ciutat, les accions a Sant Genís i la
Teixonera es distribueixen en quatre àmbits d’actuació, dret socials, educació, activitat
econòmica i ecologia urbana. Les accions més destacades de cada àmbit són les següents:
Drets Socials
 01| Millorar la qualitat de vida de la gent gran a través de projectes-programes
d’envelliment saludable.
 02| Promoció de l’oci saludable pels adolescents i joves a Sant Genís
 03| Creació de projectes de memòria històrica i dels moviments socials
 04| Adequació d’un nou Local d’Entitats a la Teixonera
 05| Promoció de la rehabilitació d’habitatges i la millora de l’accessibilitat
Educació





06| Creació de dues orquestres (infantil i juvenil). Projecte Integrasons
07| Donar suport al programa Escoles Enriquides
08| Suport i impuls a l’Esplai de Sant Cebrià de la Teixonera
09| Construcció d’una escola bressol a la Teixonera

Activitat econòmica
 10| Promoció de projectes de formació i d’ocupació en l’àmbit de la salut,
les cures i els serveis sanitaris per a la gent gran
 11| Promoure projectes a iniciatives comunitàries al voltant dels serveis a la gent gran,
la dinamització agroecològica de Can Soler i de l’espai esportiu de la Campa

Ecologia urbana
 12| Desenvolupament de nous usos comunitaris a l’entorn de Can Soler
 13| Millora dels espais esportius de la Campa
 14| Reforma de l’espai públic: re-urbanizació C/Olvan, Av. Elies Pagès, Plaça Meguidó
(entorns Casal Gent Gran) i enjardinament C/ Tir i Judea a Sant Genís i la reurbanització de la Plaça Maties Guiu i noves escales mecàniques al Passatge
Canadencs i al carrer Mª de Déu dels Àngels/St. Dalmir
 15| Millora de l’accessibilitat als barris i entre els barris per facilitar la mobilitat (C/Nínive)
i realitzar arranjament puntuals a l’espai públic.
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