Horta
Una aproximació al barri
Gener 2010

El barri d’Horta
 El document que ara presentem és una aproximació al barri
d’Horta. Comencem aquest treball sobre el barri amb l’objectiu
d’anar aprofundint en la seva configuració com a territori, així
com en les inquietuds concretes dels seus habitants.
 Es tracta d’una aproximació inicial que posteriorment ha de
seguir un procés dinàmic i participatiu, on tindrem en compte
les opinions i propostes de les entitats, associacions, veïns i
veïnes que formen part i configuren el barri.
 Entenem el barri com un espai de relacions humanes i un
referent emocional. Entès com a lloc de convivència, proximitat
i participació ens ha de servir de referència per analitzar el
moment actual i les possibles intervencions futures.

Una mirada enrere
 La primera referència a Horta és del 965, quan s'esmenta la
vall d'Horta en una donació de terres a l'església de Sant
Miquel de Barcelona. Entre les famílies que tingueren
propietats importants al terme, relacionades amb la
noblesa militar i l'Església, hi ha referències a la família
Horta des del 1034. Aquesta família va promoure la
parròquia de Sant Joan d'Horta, de la que ja es té notícia
l'any 1095.

(Foto antiga del
barri)
Passatge de la Plana (1953).
Autor: E.Regnart

 El creixement del nucli de població entre el segle XVI i
principis del segle XX està molt lligat a l'existència de grans
quantitats d'aigua a la zona, que va fer possible la
instal·lació de nombroses bugaderies, fins al punt que a
principis del XX s'hi rentava roba procedent de tot
Barcelona. La prosperitat es va accentuar amb l'arribada del
tramvia a partir de 1901.
 Actualment el barri manté l'estructura del nucli antic entorn
de la Plaça Eivissa, i té un eixample residencial d'edificacions
aïllades unifamiliars i plurifamiliars.

Una mirada enrere
 Un element patrimonial molt destacat d'Horta
és el Parc del Laberint, que acull el jardí més
antic de tots els que es conserven a
Barcelona. Començat el 1794 dins d'una finca
dels marquesos d'Alfarràs, és un magnífic
exponent dels jardins neoclàssics del segle
XVIII. Va ser adquirit per l'Ajuntament el 1967
i obert com a parc ciutadà el 1970. Han estat
necessàries
successives
restauracions
posteriors per mantenir en les condicions
adequades el delicat laberint vegetal i la resta
d'ornamentacions i jocs d'aigua.
 Altres edificacions remarcables són el
velòdrom construït amb motiu dels Jocs
Olímpics de 1992 i, d'altra banda, la masia de
Can Cortada, amb orígens al segle XI i
reformes del XVI i del XVIII.
Plaça Eivissa.
Autor: J. Mut

Situació geogràfica

El barri d’Horta té una superfície de 3,1 km2iuna densitat de població de 8. 991
Habitants/Km2

La gent del barri
Població per edats
Població per edats: Barri

Població per edats: Districte

Població per edats: Ciutat

Horta té una població de 27. 730 habitants dels quals 14.441 són dones i 13.310
són homes. La població majoritària del barri d’Horta, està compresa entre els 25
i 64 anys.
La població infantil i juvenil, suposa un 20,9 % del total de la població. Ens
trobem, per tant, amb una població gran, amb un gran sentiment de pertinença
al barri i molt implicada en el seu desenvolupament. Els valors, són,
comparativament amb el districte i la ciutat, molt similars, sense apreciar
variacions significatives

La gent del barri
Població per lloc de naixement

El barri d’Horta presenta un alt índex de persones nascudes a Barcelona, inclús
una mica per sobre de la resta del districte i de la ciutat. La majoria de veïns, són
nascuts a Horta, la qual cosa pot ser la causa del seu elevat grau de sentiment de
pertinença i estimació pel barri. Existeix, també, una gran identitat cultural.
Recentment, i coincidint amb el moviment immigratori general, s’observa un
increment de població estrangera, tot i que les dades són inferiors a la resta del
Districte i la ciutat.

La gent del barri
Taxa de natalitat
Població de més de 65 anys que viu sola

Taxa de natalitat/1000 habitants

Tot i l’elevat nombre de persones grans, l’índex de persones que viuen soles està
una mica per sota de la resta del districte i de la ciutat. La majoria de persones,
tenen una xarxa de suport familiar o estan vinculades a residencies de gent gran.
Tot i així un 21,5% de la població viu sola, i és una dada a tenir en comte, tot
atenent el progressiu envelliment general del barri, tal i com reflexa la taxa de
natalitat, que és d’un 7,7%, inferior a la resta del Districte i la ciutat.

Les entitats del barri

Horta és un barri amb gran presència d’entitats i associacions. De les 102 entitats
existents, cal ressaltar les 29 de caire social i les 26 de caire cultural. El paper de la
Coordinadora d‘Entitats ha estat decisiu per a la consolidació, implicació i participació
de les entitats dins el barri.
Cal dir que hi ha tres associacions de veïns vinculades a tres zones diferenciades:
Horta, Can Papanaps i Font del Gos.

Xarxa d’equipaments i
serveis al barri
 Accés a la cultura:
 Biblioteca Can Mariner,
El 3 de febrer del 2008 obre
les portes la Biblioteca HortaCan Mariner: disposa de
1.700m2 dividits en quatre
plantes que acullen la totalitat
dels serveis i de la variada
col·lecció documental, tant en
diferents matèries com en
diversos suports.

Xarxa d’equipaments i
serveis al barri
 Accés a la cultura:
 Biblioteca Can Mariner,
 La
Biblioteca
Horta-Can
Mariner acull també un fons
especialitzat en teatre, atesa
la presència històrica al barri
d’Horta
d’entitats
emblemàtiques del món de
l’escena catalana.

Xarxa d’equipaments i
serveis al barri
 Accés a la cultura:
 Biblioteca Can Mariner,
 La biblioteca organitza també
activitats
culturals
com
conferències,
xerrades
i
trobades amb autors teatrals,
el club de lectura de teatre,
etc.

Xarxa d’equipaments i
serveis al barri

 Promoció social i
associativa:
 Centre Cívic Matas i Ramis,
 La programació del centre compta amb diferents
projectes com són els tallers trimestrals, cicles
culturals, exposicions i foment de la creativitat,
activitats de difusió del calendari festiu (com la
Festa Major d´Horta, Carnestoltes, Sant Jordi,..) i
suport a entitats i grups.
 Durant l´any 2009 s´han realitzat 113 tallers amb
un nombre de 1.179 inscripcions, 21 exposicions i 7
cicles culturals propis (com la 13ena edició del
Concurs de Cantautors d´Horta-Guinardó, Teatre
Social, Concurs de Microrelats, Tradicionarius de
Dona, entre altres), així com la participació en
cicles d´àmbit de districte (cicle de Clàssica,
Flamenc, ).
 El centre acull actualment a 25 entitats amb seu /
activitats periòdiques i ha realitzat 870 cessions de
sales fixes i 115 cessions puntuals

Xarxa d’equipaments i
serveis al barri
 Promoció social
i associativa:.
Ludoteca El Galliner: 0 – 16 anys amb
una prestació diària
Al gener de l’any 2009 la ludoteca El
Galliner es traslladà des de la seva anterior
ubicació al Centre Cívic Matas i Ramis a la
Plaça Santes Creus, 8. Amb les noves
instal·lacions Incrementa l’horari i el
nombre de places que ara arriba a les 125.
La ludoteca és un projecte educatiu que
mitjançant el joc i la joguina contribueix al
desenvolupament dels infants en un espai
de joc que afavoreix la socialització.
Els pares i mares poden trobar un espai de
relació, informació i assessorament sobre
temes vinculats amb l’educació, el joc i la
joguina

Xarxa d’equipaments i
serveis al barri
Promoció social i
associativa:
 Casal de Gent Gran ,
 El Casal està dirigit per una Comissió Gestora,
integrada per la dinamitzadora, la
informadora, la Tècnica de gent gran del
Districte i un representant de cada comissió
d’activitats

 També existeix una Comissió d’Activitats,
integrada per voluntaris que volen
participar al casal amb activitats
concretes: informàtica, balls i festes,
excursions, informació, etc. Tenen un
representant a a la comissió gestora.
Nombre de socis
Nombre de voluntaris
Tallers ofertats
Places ofertades

2.998
106
52
784

Xarxa d’equipaments i
serveis al barri
 Promoció social i
associativa:

Horta 71:

•

Inclou: punt d'informació juvenil, activitats
de la llavor d’Horta,i sala d’estudi nocturna
(en funcionament des del gener
d’enguany). Existeix la possibilitat d’obrirlo a altres entitats del barri.
Consell de la joventut: Ofereix un servei
d’assessorament i informació als joves del
districte, en horari de tardes. Ubicat a
plaça Eivissa 18.

Xarxa d’equipaments i
serveis
 Promoció social i associativa:
 Festes Majors:
 La d’Horta, organitzada per la Coordinadora
d’Entitats, la primera quinzena de setembre.
 La de La Font del Gos, al juny, organitzada per
L’AAVV.

Equipaments i serveis que donen
serveis a tots els barris
 Oficina d'atenció al ciutadà
 Serveis educatius integrats: Equip d'assessorament i orientació
Psicopedagògic , Centre de Recursos Pedagògics, Llengua Interculturalitat
i Cohesió Social-LIC Equip d'atenció a la infància i a l'adolescència
 Espai Boca Nord
 Centre de Normalització Lingüística
 Punt d'informació i atenció a les dones
 Arxiu Municipal
 Programa Nous Veïns i Veïnes
 Barcelona Activa
 Projecte Interxarxes, de treball en xarxa en l'àmbit de la infància i de
l'adolescència
 Centre de curta estada-Programa Respir per a la gent gran-LLars

Xarxa d’equipaments i
serveis
 Educació:
Centres Públics
 2 escoles bressol, al carrer Rectoria i al Pg. Valldaura
 1 Escola d’Educació Infantil i Primària (Mare Nostrum)
 1 Institut ( collserolla)









Centres concertats (Centres de segon cicle d’Educació Infantil i Primària)
Inmaculada Concepció, al carrer Granollers 28
La Salle Horta, al carrer Doctor Letamendi
Providencia del Cor de Jesús, al carrerEscala Dei, 1-13
Regina Carmeli, a Eduard Toda 37
Sagrada Família d’Horta,a Peris Mencheta 26
Sant Joan Bosco d’Horta, a Pg. Vall d’Ebron 258
Santa Caterina de Siena al carrer 49

 Centres d’educació especial
 Centre Especial Carrilet

Xarxa d’equipaments i
serveis
 Foment de l’Esport:
 2 Camps de futbol (Camp Municipal de futbol Horta, i
Camp Municipal de futbol Canyelles)
 7 Espais esportius urbans
 Cistella de Bàsquet (Cardenal vidal i Barraquer-LisboaCoimbra), Taula de ping-pong (a Pl. Bacardí i Jardí de
l’Amistat), Petanques (Coimbra, Pl. Boticcelli ) i bitlles
(Camí Església)
 1 Centre esportiu

Xarxa d’equipaments i
serveis
Atenció sanitària:
1 Centre d’atenció primària de salut (CAP) al carrer
Lisboa

 Acció Social:
 1 Centre de serveis socials, a la Pça Santes. Creus
 1 Centre d’atenció integral, al carrer Camí de
l'Església, 4
 1 punt d’informació i atenció a la dona (PIAD), que
dona servei a tot el Districte d’Horta Guinardó

 Atenció ciutadana:
 Punts accés WiFi en tots els centres públics
 1 Punt atenció ciutadana (punt BCN)

Xarxa d’equipaments i
serveis
 Comerç:
 1 Mercat Municipal
 L’eix comercial “Federació de comerç Cor d’Horta i Mercat”

 Sostenibilitat:

-

 Punt verd (de zona) , compartit amb el barri del Carmel, a la Rambla del
Carmel/Dante
El seu horari és:
de dilluns a dissabtes, de 8.30 a 14 h i de 16 a 19.30h.

 Espai públic:
 Plaça Major (La plaça Eivissa)
 3 Espais verds (Parc del Laberint d’Horta (zona de Pic nic, Parc del
Laberint, Parc de Collserolla)
 10 Jocs infantils

Xarxa d’equipaments i
serveis
 Mobilitat:





Accessos a metro i bus – 57
Bus de barri (parades) – 3
Estacions bicing – 2
Aparcament municipal – 1

 Seguretat i prevenció ciutadana:
 Policia de proximitat – Desplegament des de novembre
 Policía comunitària (mossos)

Xarxa d’equipaments i
serveis
 Projectes i actuacions
singulars(municipals):
 Centre Cívic Matas i Ramis:
 Concurs de Cantautors
d’Horta Guinardó
 Teatre Social
 Contes a les places (en
coordinació amb la
biblioteca Can Mariner)

 Biblioteca Can Mariner:
 Club de lectura de teatre.

 Ludoteca El Galliner
 Casal d’estiu

Xarxa d’equipaments i
serveis
 Projectes i actuacions singulars (entitats):





Fort tradició cultural vinculada
al teatre, amb el desenvolupament
de centres culturals, amb iniciativa
social (Foment Hortenc, Ateneu,
Lluïssos d’Horta).
Aula d’Extensió Universitària.
Gran tradició artística,

L’acció Municipal al barri, pla
d’actuació de dte. 2007-2011
 Projectes Urbanístics d'Interès de Ciutat
 Iniciades les obres de construcció del Dipòsit d'aigües
pluvials i Parc Central de Neteja, a l'Avinguda de l'Estatut,
 S’ha iniciat el Projecte de remodelació de l'Avinguda de
l'Estatut que permetrà guanyar un gran espai públic pel
barri d’Horta.

 Dotació d’equipaments per a les persones:
 S’ha obert el punt d’informació juvenil i seu del grup Llavor
d’Horta al local Horta 71 i sala d’estudi nocturna.

L’acció Municipal al barri, pla
d’actuació de dte. 2007-2011.
 Gent Gran
 S’ha posat en funcionament
el nou casal de gent gran.

Cultura
 S’ha obert la Biblioteca de Can
Mariner.

 Infants, adolescents i joves
 S’està donant suport al Consell de Joventut en la reorientació de la
seu de la Plaça Eivissa.
 Increment en la cessió d’espais a entitats juvenils al Centre Cívic
Matas i Ramis.
 Trasllat i ampliació de la Ludoteca El Galliner al Centre de SSPP
Santes Creus.

L’acció Municipal al barri, pla
d’actuació de dte. 2007-2011.
 Salut
 S’ha realitzat l'ampliació del CAP d'Horta.

 Prestació Serveis Públics a les persones
 Dinamització de la biblioteca d’Horta - Can Mariner per tal
de què esdevingui un referent cultural i social a Horta
 Servei WiFi en tots els equipaments públics (Centre Cívic
Matas i Ramis, Biblioteca Can Mariner, Centre de Serveis
Personals Santes Creus).

L’acció Municipal al barri,pla
d’actuació de dte. 2007-2011.
 Arranjament i millora de l'espai públic
 S’ha fet l'estudi de re urbanització i i canvis a zones de
vianants de la zona vella d’Horta.
 Remodelació del Parc de la Unitat
 Instal·lació de l’ascensor a
Lisboa amb Rambla del
Carmel

L’acció Municipal al barri, pla
d’actuació de dte. 2007-2011.
 Altres actuacions:
 Senyalització vertical d’equipaments i punt d’interès pel
barri.
 Remodelació carrers Rivero, Pere pau, Fulton, La Plana, i
Fontanet .
 Impalantació “zona 30” al cas Antic d’Horta.
 Recobriment asfàltic al carrer Salses (entre Feliu i
Codina i Venècia), i Canigó (entre Dr. Letamendi i Pssg.
Valldaura). I Rectoria.
 Remodelació integral del Complex esportiu Municipal
d’Horta.

Espai públic
 Espai públic i convivència:
 Segons l’informe del Servei de Gestió de conflictes d’àmbit
social a l’espai urbà, no hi ha conflictes significatius al barri
d’Horta., tot i que en el barri es detecten alguns punts amb
presència de persones sense sostre.

Punts forts
 Percepció general de bona convivència, seguretat i civisme
 Bona oferta comercial i cultural
 Ric teixit associatiu que ha contribuït al valor i identitat cultural del
barri amb projectes propis
 Coordinadora d’Entitats potent, amb el reconeixement del teixit
associatiu
 Associació de Veïns representativa i reivindicativa
 Forta participació veïnal compromesa amb la millora del barri
 Estimació i identitat de pertinença al barri
 Creixement de l’associacionisme i participació del moviment juvenil.

Punts febles





Falta de places amb jocs infantils
Mancança d’habitatges socials
Falta d’aparcaments públics
Pocs espais verds al Casc antic d’Horta

Continuarem treballant
Pla estratègic de barri
Revisió Pla d’equipaments
d’Horta-Guinardó 2006-2011
Revisió del Pla d’actuació
al barri
Consell de barri

