
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesura de govern  per al desenvolupament  

del  Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i de la 

Teixonera  

 

 

 

 

        Consell Plenari 

Districte d’Horta-Guinardó 

13 de Març de 2017 

 

 

 

 

 

 



 

1 
www.barcelona.cat 

 

Índex 
 

 

0. Preàmbul .....................................................................................2 

1. Justificació ...................................................................................2 

2. Àmbits d’intervenció on vol incidir el Pla de Barris ......................4 

3. Objectius generals.........................................................................5 

4. Objectius específics.......................................................................6 

5. Projectes motor del Pla de Barris  ................................................8 

6. Propostes i accions................ .......................................................9 

7. Distribució del pressupost ............................................................14 

8. Implicació ciutadana .....................................................................15 

9. Organització i gestió .....................................................................16 

10.  Avaluació i seguiment ..................................................................17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
www.barcelona.cat 

 

» 0. Preàmbul 

Barcelona la conformen els seus 73 barris, de molt divers origen històric i evolució. Tots ells 

tenen elements que sumen per fer de Barcelona un bon lloc on desenvolupar el projecte vital 

de la seva ciutadania, on fer efectiu el dret a la ciutat, en el seu sentit més ampli. Això no 

obstant, l’asimètric desenvolupament d’alguns d’ells al llarg del temps, ha generat importants 

desigualtats socioeconòmiques. En els últims anys, malgrat la recuperació que assenyalen 

molts indicadors, les diferències territorials han augmentat.  

 

Davant d’aquesta situació, el Govern pren el compromís de treballar per reduir aquestes 

desigualtats entre els barris, en àmbits fonamentals com els seus habitatges, l’espai públic, 

l’educació, la salut, i la creació de condicions per a la millora de l’activitat econòmica, definint 

accions per aconseguir territoris resilients, construïts de la mà de les veïnes i veïns. Cal 

combinar accions transversals, amb una visió holística i integral, multisectorial, i coordinada de 

totes les àrees del Govern. El que aquí es proposa constitueix un primer paquet de propostes 

que caldrà anar revisant i millorant. La reducció de les desigualtats esdevindrà una de les 

maneres de mesurar l'assoliment d'una Barcelona més justa i feta en comú. 

 

» 1. Justificació:  

Per què es proposa Pla de Barris als barris de la Sant 

Genís dels Agudells i de la Teixonera 

Els barris de de la Sant Genís dels Agudells i de la Teixonera, al districte d’Horta-Guinardó, 

formen part dels barris que configuren l’Eix Muntanya. En conjunt, són barris caracteritzats per 

unes dificultats derivades de la seva orografia i de la seva configuració a partir del creixement 

urbanístic no gaire planificat dels anys 60 als 80. Les dificultats d’accessibilitat s’agreugen amb 

l’envelliment de la població. D’altra banda, les diverses onades d’immigració, amb baixa 

formació i qualificació professional, fa més complexa encara la situació d’aquests barris.  

Un altre punt fonamental és la seva connectivitat amb els barris veïns: les dificultats del relleu, 

juntament amb una alta i alhora baixa densitat de població, dificulten la prestació de serveis i 

de disposar d’equipaments de proximitat. Unides al relleu i la manca de connexions entre 

barris, cal consignar dues altres barreres: la manca de permeabilitat de grans equipaments 

com la ciutat sanitària de la Vall d’Hebron així com la barrera arquitectònica peatonal de la 

gran infraestructura viària de la Ronda de Dalt dificulten la connectivitats entre els dos barris.   

La precarietat de part del parc edificat, afegeixen complexitat a la zona. La rehabilitació és una 

de les àrees fonamentals de treball en aquests barris, generant propostes innovadores i 

dirigides a la sostenibilitat energètica i mediambiental.  
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Les iniciatives dutes a la pràctica fins ara necessiten un canvi d’escala i una visió integral per 

incrementar i intensificar la incidència i concentrar els esforços en la lluita contra la 

vulnerabilitat. És per això que es proposa l’Eix Muntanya-Turons com a estratègia i nou espai 

de referència. En resum: la falda de Collserola ha de deixar de ser un límit i ha d’adquirir 

connectivitat urbana com a eix cívic vertebrador de la futura ciutat metropolitana. 

Aquest ha estat un territori on les diverses administracions hi han destinat recursos ordinaris i 

extraordinaris. Malauradament, l’any 2010 es va presentar el Projecte d’Intervenció Integral de 

Sant Genís dels Agudells–Teixonera, a la 7ª convocatòria per opositar als ajuts de la Llei de 

Barris (Llei 2/2004) amb el suport tècnic del Districte de Horta-Guinardó que finalment no a ser 

escollit.  

Tot i els esforços i les diverses actuacions de millora que s’han dut a terme al llarg dels anys, 

aquests barris encara segueixen tenint una realitat on cal intervenir-hi de forma intensiva i 

transversal, juntament amb les veïnes i veïns, entitats, organitzacions ciutadanes i la resta 

d’agents del territori, per tal de reduir indicadors de pobresa i desigualtat que avui per avui 

són vigents a Sant Genís dels Agudells i la Teixonera. 

En el quadre adjunt es resumeix  en dades  aquells indicadors que destaquen, per sobre o sota 

de  la mitjana de ciutat , i que han de ser una alerta  per tal que totes  les accions a dur a terme 

en aquest Pla de Barris  tinguin com objectiu la seva millora. 

A la taula de sota es mostren les dades que  malgrat les diferències entre ambos barris, podem 

concloure que els barris pateixen baixos nivells de renda per càpita, que han millorat en 

aquests darrers dos anys, alts nivells d’atur de llarga durada, baixos nivells formatius, alts 

indicadors de població envellida i sobre envellida que viu sola, en especial, dones en un 

territori de grans relleus amb forts pendents i amb uns creixements i morfologia urbana 

desigual i diversa. En contrapunt, són barris amb una posició privilegiada per l’existència de 

dos grans espais naturals que els rodegen malgrat siguin de diferent caràcter i dimensió (serra 

de Collserola i Tres Turons). Així mateix, la seva relació és encara avui poc definida i poc 

utilitzada per la manca d’inversió, sobretot, en els seus accessos, mobilitat interna i usos. La 

població viu d’esquena a Collserola.  
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Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i La Teixonera 

Indicadors socioeconòmics 2015 

  
La 

Teixonera 
Sant Genís 
Agudells 

Districte 
Horta - 

Guinardó 
Barcelona 

Població (2015)   11.322 6.693 167.318 1.609.550 

Superfície (ha)   33,7 171,6 1.194,7 10.216,7 

Densitat neta (hab/ha residencial)  603,0 373,0 564,0 619,0 

Població per sexe  Dones 5.831 3.570 88.658 846.992 

  Homes 5.491 3.123 78.660 762.558 

Població per edat (%)  0-15 13,1% 12,3% 13,1% 13,4% 

 
16-64 64,9% 59,3% 62,8% 65,0% 

  65 i més 22,0% 28,4% 24,1% 21,6% 

Població per lloc de 
naixement (%)  

Barcelona  49,8% 49,9% 54,1% 52,0% 

  
Resta 
Catalunya 

4,2% 6,2% 6,2% 7,5% 

  
Resta 
Espanya 

27,6% 26,5% 22,6% 18,2% 

  Estranger 18,5% 17,4% 17,1% 22,3% 

Població per nacionalitat 
(%) (gener 2016) 

Espanyols 87,9% 88,9% 88,3% 83,4% 

  Estrangers 12,1% 11,1% 11,7% 16,6% 

Principals nacionalitats  
estrangeres (gener 2016) 

Pakistan, 
Itàlia, 
Bolívia 

Perú, 
Marroc, 

Itàlia 

Itàlia, 
Bolívia, 
Marroc 

Itàlia, 
Pakistan, 

Xina 

% Titulats superiors i 
CFGS (1) (2015) 

  14,3% 17,5% 22,1% 29,4% 

Taxa natalitat / 1000 hab 
(2014) 

  7,3 5,7 7,7 8,4 

Població de 65 anys o  
més que viu sola (%) (2) (2015) 

23,7% 23,7% 23,9% 25,5% 

Índex de 
sobreenvelliment (3)  

  50,2 61,0 53,8 53,3 

Turismes (persones físiques)/1000hab  340,0 428,0 340,0 354,0 

Motos (persones físiques) / 1000 hab  178,0 160,0 174,0 170,0 

Nombre d’aturats registrats (4) 
(desembre 2015) 

612 367 9.670 89.398 

Índex RFD per habitant    74,5 93,5 79,60 100,00 
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» 2. Àmbits d’intervenció on vol 

incidir el Pla de Barris 
 

La mesura de govern per a la implementació del programa de Pla de Barris contra la 

desigualtat presentada  al maig del 2016  ( punt 2, pàg. 4)  justifica  extensament el per què cal 

intervenir de forma transversal  així com quins són els àmbits estratègics on cal incidir  i quins 

són els principis que els han de regir, que de forma resumida queden exposats a continuació: 

 

 
 

El Pla de barris de Sant Genís dels Agudells i de la Teixonera pretén omplir de contingut  i 

accions cada un d’aquests àmbits, tenint en compte les característiques pròpies del seu 

territori  i les seves especificitats.  
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» 3. Objectius generals 

En la mesura de govern per a la implementació del programa de Pla de Barris contra la 

desigualtat  presentada al maig del 2016 es defineix quin és el  marc conceptual, els seus 

principals trets i quins són els objectius principals. A continuació es defineixen aquests 

objectius, comuns a tots els barris que tenen Pla de Barris:  

 Recuperar i impulsar l’activitat econòmica consolidant i reforçant l’activitat econòmica 

local i de proximitat, activant les iniciatives d’economia social i solidaria i impulsant 

projectes específics per fomentar l’ocupació.  

 

 Fer front als dèficits urbanístics que té el barri (degradació de l’espai públic, dificultats 

d’accessibilitat,...), a la baixa qualitat de l’habitatge i la manca d’equipaments, així com 

fomentar la seva accessibilitat i centralitat. També es treballarà en els dèficits de 

mobilitat i connexió entre barris. 

 

 Establir accions d’atenció i millora de les condicions de vida de la població que resideix 

als barri, amb especial atenció a aquells que més ho necessiten (gent gran, infants, joves 

en situació d’atur,...).  

 

 Apoderar els veïns i veïnes per tal d’organitzar-se i establir objectius i actuacions de 

millora de la vida col·lectiva als barris, tot impulsant les pràctiques d’innovació social i la 

coproducció de polítiques públiques.  

 

 Innovar i modificar les formes de treball de l’administració pública, generant espais de 

col·laboració i transversalitat per projectes, canviant la forma d’interacció amb la 

ciutadania. 
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» 4. Objectius específics 

DRETS SOCIALS 

A. Reduir les desigualtats socials en salut per tal de contribuir a la millora de la qualitat de 
vida de veïns i veïnes, en especial a la gent gran. 
 

Fomentar la salut i el benestar dels veïns i veïnes, posant èmfasi en la promoció de 

l’envelliment saludable. 

 
B. Reduir les desigualtats existents en l’accés a la cultura, el lleure i l’esport en els joves del 
barri. 
 

Promoció del desenvolupament integral dels adolescents i joves amb una mirada d’igualtat 

d’oportunitats. 

 

C. Aconseguir una societat civil més forta, estructurada i representativa.  
 
Potenciar xarxes veïnals que promoguin noves dinàmiques comunitàries i col·laboratives. 
 
D. Millorar les condicions habitacionals a través de la promoció de la rehabilitació dels 
habitatges. 
 
Millorar les condicions de l’habitatge a través de l’acompanyament dels processos per la 
rehabilitació d’habitatges i la rehabilitació d’elements comuns a les comunitats.  
 

EDUCATIUS 

E. Reduir les desigualtats existents en l’accés a l’educació en la cultura, el lleure i l’esport per 
promoure la igualtat d’oportunitats en els infants i d’adolescents del barri. 
 
Impulsar i desplegar mesures encaminades a millorar la qualitat educativa, la participació i la 
innovació en el procés d’ensenyament-aprenentatge com a vies generadores d’inclusió social.  
 
F. Ampliar l’oferta educativa per a la petita infància (0-3 anys). 
 
Ampliar l’oferta educativa per a la petita infància. Al barri de la Teixonera no existeix cap 
equipament educatiu públic. Existeix una demanda real reiterada dels ciutadans d’implantar 
una escola bressol de 0 a 3 anys.  
 

ACTIVITAT ECONÒMICA 

G. Augmentar l’ocupabilitat laboral dels veïns i veïnes, tenint en compte els recursos propis 
del barri. 
 
Augmentar les oportunitats d'inserció laboral dels veïns i veïnes, tenint en compte els recursos 
propis del barri. El pla de barris és una oportunitat per dissenyar programes orientats a 
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l'ocupació  que fomentin l'accés al mercat del treball  tenint en compte les potencialitats que 
ofereix el  territori. 
 
H. Impulsar un desenvolupament econòmic des de l’economia cooperativa, social i solidària. 
 
Desenvolupar mecanismes d’enfortiment de la xarxa actual d’iniciatives locals d’economia 
cooperativa, social i solidària (ECSS).  
 

ECOLOGIA URBANA  

I. Millorar i crear nous espais públics per potenciar l’ús comunitari. 
 
Millora de l’espai públic entès com a espai de relació i de convivència que afavoreix la qualitat 

de vida dels veïns/nes. Satisfer la necessitat d’espais d’ús quotidià mitjançant processos 

comunitaris per afavorir el seus usos i gestions veïnals fent atenció a totes les franges d’edat  i 

a la diversitat cultural dels barris.  

 

J. Connectar els barris entre ells i la resta de la ciutat. 

La topografia, sobretot els forts pendents, i la forma urbana marquen de manera determinant 

l’accessibilitat, la mobilitat i les connexions entre els barris que la conformen. Cal avançar per 

millorar les connexions entres els barris i la relació amb Collserola. Millorar l’accés a partir de 

reformes urbanes i acompanyar de processos que generin nous usos socials i comunitaris. 

 

» 5. Projectes motor  

Els projectes motors són aquells projectes transversals, capaços de travessar i fer confluir tots 

els àmbits d’intervenció del Pla de Barris (Educació, Drets Socials, Economia i Ecologia Urbana). 

En aquest sentit, són projectes temàtics que vertebren i articulen totes les propostes i accions 

entorn un eix conductor del propi del barri. 

1.- MILLORA DELS ENTORNS DE CAN SOLER 

 

Transformació dels entorns de l’antic camp de futbol de St. Genís per convertir-lo en un 

espai lúdic-esportiu pel barri on pugin conviure espais d’horts comunitaris,  la pràctica 

esportiva a l’aire lliure i l’oci saludable. La transformació ha de permetre, a la vegada, 

vertebrar la connexió a peu entre el barri i Collserola. 

Sant Genís dels Agudells té un espai de transformació que amaga un potencial enorme. A mig 

camí entre la ciutat i Collserola, Can Soler i la seva vall, és un espai de transició entre la ciutat i 

el verd que pot convertir-se en una oportunitat pel barri i pel districte. Un gran espai 

urbanorural que es vincula a l’entorn de l’equipament públic de la masia de Can Soler. Es pot 

resoldre dèficits d’equipaments esportius, de lleure educatiu, d’espais comunitaris (horts, 

vinya i fruiters), mediambiental, alhora que pot vincular-se i connectar el barri amb Collserola. 

Aquest espai a l’aire lliure pot acollir diversitat d’usos amb una clara vocació intergeneracional, 
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de gènere, de diversitat cultural i funcional. Malgrat el Pla de Barris abordi una primera fase de 

millora i dinamització dels entorns de l’actual camp de futbol, caldria entendre el projecte com 

un primer pas en la connexió del barri amb el Parc de Collserola. 

 

2. NOVA ESCOLA BRESSOL, RECUPEREM LA BÒBILA I ACTIVEM LA CAMPA 

 

Les necessitats de nous equipaments educatius, socials i esportiu es concreten en la 

construcció i millora de: 

- Construcció d’una escola bressol.  

- Nou equipament per les entitats.  

- Millora de l’espai esportiu La Campa.  

Els espais i els equipaments comunitaris i educatius són bàsics per l’enfortiment del teixit 

associatiu i per promoure una acció comunitària dins el barri. El PdB aposta clarament per 

millorar i ampliar aquests espais a la Teixonera: La creació 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 entitats al c/Saturnino Calleja o 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 de La Campa, busca convertir 

aquest espai a l’aire lliure en un catalitzador de projectes comunitaris vinculats a l’esport, que 

puguin atraure diferents col·lectius, amb una mirada especial a l’acció intergeneracional. 

 

3.- GENT GRAN ACTIVA. ENVELLIMENT SALUDABLE 
 

Sant Genís dels Agudells és el segon barri de Barcelona amb l’índex d’envelliment més elevat 

de Barcelona. Aquest projecte vol millorar la qualitat de vida de la gent gran a partir de 

promoure un envelliment actiu i saludable com per exemple promoure projectes Inter 

generacionals i de recuperació de la memòria històrica i millorar els serveis a la gent gran a 

partir de l’economia de les cures. 

La gent gran, als barris de Sant Genís i la Teixonera, és un col·lectiu important i a la vegada és 

un col·lectiu vulnerable. El PdB pretén potenciar la qualitat de vida de la gent gran. Cal garantir 

un envelliment saludable, fent un acompanyament a la gent gran ja sigui a través de projectes 

que els vinculin amb la vida social i comunitària del barri, o ja sigui a través de serveis que 

millorin la seva qualitat de vida. El Pla de Barris plantejarà un seguit de projectes seguint les 

orientacions de la diagnosi del Pla d’Acció per a les persones grans, per a un envelliment 

saludable. A més, s’exploraran actuals i nous serveis i programes de formació encarats a 

l’economia de les cures o als serveis sociosanitaris que puguin vincular-se al propi hospital i 

que en un futur puguin revertir a la població del propi barri.  
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» 6. Propostes i accions 

DRETS SOCIALS 

1. Disseny i Implementació d’accions concretes per millorar la qualitat de vida de la gent 
gran. 
Dissenyar i implementar accions que incideixin en la salut i la qualitat de vida de la gent gran, 

especialment les persones grans que viuen en situació d’aïllament.  

 

Accions: 

 

 Creació d’una diagnosi acurada de la gent gran dels barris. Conèixer les condicions de 
vida de les persones majors de 65 anys (nombre, on viuen, quants tenen serveis de 
suport de serves socials, quants viuen sols i per sexe, quants tenen dificultats físiques, 
psíquiques, etc.).  
 

 Implementar accions concretes per la gent gran a través de projectes existents i/o de 
nous. 

 
2. Promocionar l’oci saludable, en especial, als joves.  
Es tractaria de dinamitzar el procés de disseny i construcció de les instal·lacions. Aquest 
projecte es vincularà a una formació i promoció de l’ocupació de monitoratge juvenil i 
esportiu. 
 

 Creació d’espais físics pels joves a través de l’esport saludable en la creació de 
recorreguts i pistes (basquet, skates, rocòdrom, cal·listènia, parkour, tirolines) a l’entorn 
de Can Soler. Formació en l’esport i l’ocupació juvenil en l’economia circular en el disseny 
i gestió dels espais i els seu mobiliari urbà.  
 

 Suport als col.lectius juvenils: creació d’espais pels adolescents (12-16 anys), i joves (16-
30 anys al Centre Cívic Casa Groga. 

 
3. Impulsar programes de recuperació en difusió de la cultura i la memòria històrica del barri 
en clau intergeneracional i de gènere. 
Aquesta proposta pretén promoure la cultura en un sentit ampli amb l’objectiu de generar 
l’apoderament social i la seva transformació, incidint així positivament en l’autoestima i la 
construcció de la identitat col·lectiva i inclusiva del barri. 
 
El sentiment d’identitat ajuda i promou la imatge positiva del barri i facilita canviar certes 
dinàmiques. Sant Genís i La Teixonera són barris desconeguts i infrautilitzats per la resta de ka 
ciutat, alhora són barris amb una forta identitat construïda des dels seus orígens i per tant, 
recuperar la seva memòria col·lectiva i l’autoestima és una qualitat que cal posar en valor per 
reivindicar els barris a la ciutat.  
 

Accions: 

 

 Projecte de recuperació de la memòria dels Agudells i de la Teixonera. Aquest 

projecte està orientat especialment a recuperar la memòria del barri i promoure una 
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transformació de la imatge d’aïllament que actualment predomina a través de 

l’evolució històrica mil·lenària, poblacional i urbanística, en especial de l’onada 

immigratòria dels anys 50-80 als barris). Cal comptar amb la Taula de la Memòria 

històrica del Districte. Així mateix pretén generar una interacció intergeneracional 

posant en relació les entitats, en especial l’Associació de Dones de la Teixonera i les 

dues Associacions de Veïns, l’escola i l’institut amb les fonts orals de les persones grans 

del barri. El producte final d’aquest projecte pot ser molt divers: exposicions, 

documentals, jornades de debat, publicació, pàgina web interactiva, etc.  

 

 Projecte de recuperació memòria dels moviments socials del barri. La història del 

barri està plena de mobilitzacions veïnals que han donat lloc a molts serveis i 

equipaments actuals que contribueixin a posar en valor la memòria social i el seu 

paper i contribució a la història de la resta de la ciutat. 

 
4. Enfortir i promoure el teixit associatiu-entitats a través de projectes comunitaris. 
El teixit associatiu-entitats necessita de projectes comunitaris que fomentin noves relacions 
entre el veïnat. La participació ciutadana és un element essencial per a la coproducció de 
polítiques públiques, teixint ponts de diàleg constants dins-fora de l’Ajuntament, consolidant i 
reforçant la cogestió ciutadana d’equipaments i serveis públics i la col·laboració amb la 
ciutadania en el disseny, seguiment i avaluació de les polítiques i en la prestació de serveis. Per 
avançar en aquesta direcció, és necessari l’enfortiment democràtic de la ciutadania, de les 
seves pràctiques socials i polítiques, i de les seves organitzacions. 
 
Accions: 

 

 Adequació del nou Local d’Entitats al carrer Saturnino Calleja o a la Bòbila, a la 
Teixonera. 

 
5. Promoure la rehabilitació i millora de l’accessibilitat als habitatges i la millora de la 
convivència a les comunitats de veïns i veïnes. 
Es tracta de detectar i diagnosticar situacions de vulnerabilitat, d’infrahabitatge, i problemes 

de convivència en els habitatge. I d’aquesta manera, definir i executar accions per garantir el 

dret a un habitatge digne i la millorar la convivència en els espais comuns.   

 
Accions: 

 

 Programa de rehabilitació específic per a finques d’alta complexitat que permeti 

abordar (de forma tutelada) els processos de rehabilitació o instal·lació d’ascensors en 

finques amb un alt nivell de vulnerabilitat (social i residencial). 

 

 Facilitació en la tramitació i l’acompanyament de les comunitats de propietaris que 
vulguin beneficiar-se de les ajudes ordinàries i la reducció de la pobresa energètica. 

 
Accions: 
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 Promoure un programa de rehabilitació específic per a finques d’alta  

complexitat. Abordar (de forma tutelada) els processos de rehabilitació o 

instal·lació d’ascensors en finques amb un alt nivell de  vulnerabilitat (social i 

residencial). 

 

 Detecció i diagnosi dels habitatges de persones en situació de vulnerabilitat i 

accions de millora dels mateixos, (manca de manteniment; llicències d’obres, 

antiguitat de l’edifici, expedients de conservació...)  

 
ÀMBIT EDUCACIÓ 
 

6. Generar accions i/o programes complementaris que millorin les tasques socioeducatives 
que ja realitza l’escola, així com la relació dels infants i adolescents i les seves famílies.  
Facilitar el desplegament de programes socioeducatius, parant una atenció especial a 
l’educació en el lleure i les arts, buscant la vinculació d’entitats del lleure, escoles artístiques o 
professionals del món escènic en els programes educatius dels centres de La Teixonera i Sant 
Genís dels Agudells. Estudiar una oferta educativa no reglada lligada al lleure.  
 
Accions: 

 

 Donar suport al Projecte Integra Sons (orquestra d’infants i joves) lligat al CEIP i a 
l’IES dels barri) i, si s’escau, establint nous vincles amb projectes de la gent gran.  
(Centre Cívic Casa Groga i Centre Cívic La Teixonera).  
 

 Escoles Enriquides: suport en el marc de l’educació reglada a les accions 
proposades pel CEB/IMEB per avançar cap el model d’escoles enriquides, amb una 
dotació extraordinària de professionals de l’àmbit psicosocial als centres.  

 
7. Donar suport als projectes existents de lleure (esplais o agrupaments escoltes) de caps de 
setmana.  
La tasca socioeducativa que realitzen les associacions de lleure és primordial per transformar i 

potenciar les sortides vitals i laborals dels infants i adolescents.  

 

Accions: 

 

 Es tractaria de donar suport i impuls a l’Esplai de Sant Cebrià per renovar-se i 
millorar, així com si s’escau, potenciar la implantació d’una associació de lleure 
educatiu a Sant Genís dels Agudells (Projecte Baobab de l’IMEB). 
 

8. Millora dels equipaments a la infància. Nova Escola Bressol  a la Teixonera  
Al barri no existeix un equipament públic infantil. S’estudia la necessitat d’implantar una escola 
bressol de 0 a 3 anys. Consens i valoració amb l’IMEB i CEB.  
 
Accions: 

 

 Construcció d’una escola bressol de 0 a 3 anys, i si s’escau, un nou espai familiar. 

 
ÀMBIT ACTIVITAT ECONÒMICA 
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9. Promoure projectes de formació i ocupació en l’àmbit prioritari de la salut, les cures i els 
serveis sanitaris a la gent gran. 
Es tracta d'activar projectes que donin oportunitats formatives i professionals als veïns i veïnes 
vinculats al benestar físic, mental i social de les persones grans i/o depenents , als serveis 
sanitaris actuals (Hospital Vall d’Hebron i els Centres residencials), de salut i de les cures. 
Promoure noves oportunitats davant de la diversitat d’envelliments.  
Accions: 
 

 Projectes d'impuls de l'ocupació vinculats als serveis sanitaris i de les cures.  
 

10. Promoure l'economia cooperativa, social i solidària (ECSS) 
Des del Pla de barris s'aposta per impulsar i donar suport a projectes des de l'economia social i 
solidària, on les necessitats de les persones i del territori estiguin al centre; en aquest cas, es 
planteja incidir de manera especial en àmbits com els serveis a la gent gran o la dinamització 
dels espais esportius i de lleure.  
Accions: 

 

 Projectes d’acompanyament en iniciatives al voltant dels serveis a la gent 
gran i la dinamització Can Soler i la Campa. 

 Difusió de l'ECSS al territori. 
 

ÀMBIT ECOLOGIA URBANA 
 

11. Desenvolupar nous usos comunitaris a l’entorn de Can Soler (ex camp de futbol). 
Agroecologia, lleure, esport, joves, ocupació.... 
Sant Genís dels Agudells té un espai de transformació que amaga un potencial enorme. A mig 
camí entre la ciutat i Collserola, l’entorn de Can Soler i la seva vall, és un espai de transició 
entre la ciutat i el verd que pot convertir-se en una oportunitat pel barri i pel districte. Un gran 
espai urbanorural que es vincula a l’entorn de l’equipament públic de la masia de Can Soler. Es 
pot resoldre dèficits d’equipaments esportius, de lleure o espais comunitaris (horts, vinya i 
fruiters), alhora que pot vincular-se i connectar el barri amb Collserola.  
 
Accions: 

 

 Aquest projecte està orientat a la creació d’usos comunitaris a l’entorn de 
l’equipament públic de Can Soler. La Taula de treball serà el marc establert entre els 
agents i equipaments públics i les entitats del barri per definir els usos i les activitats 
futures lligades a l’esport, l’educació, la salut, el medi natural i l’economia col·laborat 
iva, social i solidaria, i que resolgui el lligam del barri amb la muntanya de Collserola. Es 
treballar per grans temes: usos, activitats, accessos i altres.   

 
12. Millora dels espais esportius 
La fortalesa i capacitat de transformació d’un barri depèn de la cohesió dels seus veïns i veïnes 

i l’esport és una potent eina de treball en aquest sentit. Això permet pensar en un sistema de 

recorreguts i d’instal·lacions d’ús lliure esportius i en contacte amb els parcs urbans dels 

equipaments esportius de la Vall d’Hebron, que poden facilitar la pràctica de l’esport o el 

gaudiment d’una simple passejada de forma natural i propera.    
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Accions: 

 

 Millora de l’espai esportiu comunitari de La Campa. Creació duna pista d’atletisme 
amateur dins una zona verda gestionada pels mateixos veïns i veïnes,que busqui la 
relació inter-generacional i la igualtat de gènere en l’esport. 
 

13. Reformar l’espai públic existent promovent espais de trobada 
L’espai públic és l’espai de relació per excel·lència. Un espai públic de qualitat facilita la vida 
comunitària i promou la convivència.  

 
Accions: 

 

 Re-urbanització del Carrer Olvan, a Sant Genís dels Agudells. 

 Re-urbanització de l’Avinguda Elies Pagès, a Sant Genís dels Agudells. 

 Re-urbanització dels entorns del Casal de Gent i dotació del seu equipament. 
Plaça Meguidó+horts, a Sant Genís dels Agudells. 

 Millora de la urbanització i l’accessibilitat de la Plaça Maties Guiu, a la Teixonera. 

 Millora dels jardins C/Tir 5/C/Judea 7X, a Sant Genís dels Agudells.  
 
14. Millorar l’accessibilitat al barri i entre els barris per facilitar la mobilitat. 
El relleu, el pendent i la forma urbana condicionen les connexions entre els barris que la 
conformen. Cal avançar en la millora de les connexions entre els barris així com promoure les 
condicions que afavoreixen la mobilitat interna dels veïns i veïnes.  
 
Accions: 

 

 Facilitar la connexió entre el barri de Sant Genís dels Agudells amb Montbau. 
Accés per dins la Ciutat Sanitària de la Vall d’Hebron. Estudiar l’accés pel Carrer 
Nínive, darrera de l’edifici de traumatologia. 

 

 Escales mecàniques a La Teixonera. Creació d’escales mecàniques al Passatge dels 
Canadencs i Carrer de Mª de Deu del Àngels-Sant Dalmir. 

 

 Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic per fer-lo més accessible. 
Determinades zones dels barris experimenten un estat de deteriorament de l’espai 
públic que cal abordar per promoure l’ús i la convivència a l’espai públic 

 

» 7. Distribució del pressupost  
 

El pressupost previst per el Pla de barris de Sant Genís dels Agudells i de la Teixonera és de 

15.000.000 €, dels quals 12.500.000 € es destinaran a inversió en equipaments comunitaris o 

millora de l’espai públic i habitatge i 2.500.000 € es destinaran a programes socials, educatius, 

de salut, culturals i esportius, de convivència o de dinamització econòmica. 

8. Implicació ciutadana:  
Participació, Coproducció i Acció Comunitària 



 

15 
www.barcelona.cat 

 

Una de les línies estratègiques del programa del Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la 

Teixonera és l’apoderament veïnal com un dels elements que pot contribuir a la millora del 

barri i a la reducció de les desigualtats. La implicació dels veïns i veïnes, així com del teixit 

associatiu o els agents i serveis del barri en la transformació de l’àmbit local és indispensable 

per a l’èxit del programa i ha de respondre a una nova lògica relacional que inclogui la 

participació, la coproducció i l’acció comunitària. 

» 8.1. Elaboració participada del Pla de Barris  

La participació ciutadana és present en tota l’execució del projecte, però de forma especial 

durant el període d’elaboració.  

Els consells de barri de Sant Genís dels Agudells i de la Teixonera van ser el punt de partida per 

a la participació ciutadana, en aquest es va presentar el pla de barris, els primers elements de 

diagnosi que destacaven del barri i es va començar a treballar la proposta d’un grup impulsor 

que anés definint el pla.  

S’han realitzat diverses sessions de participació ciutadana  

 02.11.16. Consell de Barri de SGA. Presentació PdB. Centre Cívic Casa Groga. Participació: 
100 persones  

 03.11.16. Consell de Barri de LT. Presentació PdB. Centre Cívic Teixonera. Participació: 70 
persones.  

 17.11.16. Constitució del Grup Impulsor amb entitats de SGA. AVVA Sant Genís. 
Participació: 40 persones. 

 22.11.16. Constitució del Grup Impulsor amb entitats de LT. Centre Cívic de la Teixonera. 
Participació: 20 persones. 

 29.11.16. 1ª Reunió del Grup Impulsor conjunt amb La Teixonera i Sant Genís a l’IES Vall 
d’Hebron. Participació: 50 persones. S’explica la diagnosi i les primeres propostes 
(esborranys) dels 3 projectes motor.  

 01.02.17. 2ª Reunió del Grup Impulsor conjunt amb La Teixonera i Sant Genís a l’Institut 
de la Vall d’Hebron. Participació: 30 persones. S’ha informat de les propostes i actuacions 
del PdB. 

 25-26-30.01.17. Recorregut pels barris amb un carro informatiu pels dos barris. Recollida 
peticions ciutadania. 

 14.02.17. Sessió Participada oberta amb els veïns/nes dels dos barris a l’IES Vall 
d’Hebron. Participació: 60 persones. 

 17.02.17. Reunió de la ciutadania dels barris de Sant Genís dels Agudells i de Montbau 
amb l’alcaldessa, Ada Colau a l’IES Vall d’Hebron de Sant Genís. Participació: 225 
persones. 

 22.02.17. 3ª Reunió del Grup Impulsor de la Teixonera i de Sant Genís dels Agudells. 
Consens de les prioritats relatives a la inversió en l’àmbit d’ecologia urbana respecte les 
actuacions del pressupost en inversions i despesa corrent. Participació: 30 persones. 

 07.03.17. 4ª Reunió del Grup Impulsor a La Teixonera. Consens en el conjunt de projectes 

i accions a desenvolupar en el pla de barris. Participació: 16  persones. 

 08.03.17. 4ª Reunió del Grup Impulsor a Sant Genís dels Agudells. Consens en el conjunt 

de projectes i accions a desenvolupar en el pla de barris. Participació: 25  persones 
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El grup impulsor ha anat definint i concretant el conjunt de propostes des del mes de 

Desembre fins al mes de Març.  

La redacció del pla es va començar a treballar partir d’una diagnosi compartida, creada amb les 

aportacions i estudis tècnics del Districte i de les àrees municipals, així com de les propostes 

recollides en el procés del PAM/PAD i de trobades amb entitats del barri.  

Durant el mes de Gener es van realitzar accions de dinamització a al via pública per tal de 

preguntar i valorar amb els veïns i veïnes quines propostes i accions alia incorporar.  

Al mes de Febrer es va dura  terme una sessió oberta a tots els veïns i veïnes del barri , en la 

que es van treballar el conjunt de propostes i accions sorgides.  

Finalment és amb el grup impulsor que s’ha tancat el document que es presentarà a finals de 

març.  

 

» 8.2. L’execució col·lectiva: Participació, coproducció i acció comunitària  

L’execució del pla de barris es vol fer de forma participada. Per això es tenen en compte les 

següents premisses: 

»Treball amb els serveis del barri. 

»Potenciar i articular les experiències ja existents. 

»Enfortiment del teixit associatiu. 

»Treball amb col·lectius. 

»Treballar per projectes. 

 

Amb això és vol implicar a les persones del territori i a les entitats. 

Per tal d’implicar a la ciutadania en el Pla de barris existiran tres nivells de participació: 

El Grup impulsor del pla de barris. És l’òrgan de seguiment del Pla, que té per objecte 

fer el seguiment del conjunts dels projectes i vetllar pel desplegament global del pla. 

Està format per aquelles entitats sorgides de l’acord del Consell de Barri.  

Grups de treball. Es configuraran els grups de treball específics a partir de les diferents 

propostes d’actuació, amb l’objectiu de dissenyar i planificar les actuacions i accions 

concretes. En els grups de treball es preveu la incorporació d’aquells altres agents, 

entitats o associacions que tinguin a veure amb l’àmbit corresponent. 

Processos concrets. Són aquells processos que es duen a terme per projectes o accions 

concretes quan ja estan en la fase d’execució. En formen part els veïns i veïnes més 

directes o persones interessades. És creen i es dissolen un cop l’actuació ja està 

executada.  
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» 9.  Organització i gestió 

A nivell de Ciutat: 

Per capitalitzar l’experiència, difondre i vetllar per la consecució dels objectius estratègics s’ha 

creat el Consell Assessor del Pla de Barris, format per experts de diversos camps que 

aportaran coneixements i experiències imprescindibles per al positiu desenvolupament dels 

projectes 

I alhora, amb l’objectiu d’assolir la màxima transversalitat i integració de les actuacions del 

conjunt de tots els plans de barri a nivell de ciutat, creant sinèrgies entre departaments i 

ciutadania i aconseguir la màxima coordinació entre operadors municipals, s’estableix un 

òrgan específic, el Comitè Municipal de Pilotatge per assegurar que el projecte del Pla de 

Barris esdevingui un veritable projecte de ciutat, on s’impliquin totes les estructures 

municipals a l’hora de mobilitzar recursos, accions i acords.    

A nivell de Districte: 

S’ha constituït la Taula de Seguiment Tècnic, format pels tècnics del conjunt d’àrees i 

departaments implicats en el desenvolupament del Pla de Barris de la Trinitat Vella, per tal de 

vetllar per la transversalitat del desplegament, coordinant tots els agents necessaris per a 

l’execució de les diferents actuacions. 

I el Grup Impulsor del Pla de Barris de de Sant Genís dels Agudells i de la Teixonera, al qual 

ens hem referit abans com a òrgan de seguiment i participació del Pla, que té per objecte fer el 

seguiment del conjunts dels projectes i vetllar pel desplegament global del pla; format per 

aquelles entitats sorgides de l’acord del Consell de Barri.  

 » 10. Avaluació i seguiment 

L’avaluació dels plans de barris a nivell de ciutat estarà liderada pel Consell Assessor. Aquesta 

avaluació ha de permetre valorar el projecte en la seva globalitat, és a dir, qualitativa i 

quantitativament i en totes les fases del projecte. Ha de poder valorar el grau de definició del 

projecte, el grau d’implementació, els resultats i l’impacte d’aquests plans.  

El seguiment de tots el Pla de Barris el fa el comitè de pilotatge, l’òrgan en el que estan 

representats les diferents àrees i districtes de l’Ajuntament. 

Finalment, el Grup Impulsor del Pla de Barri de de Sant Genís dels Agudells i de la Teixonera, 

que ha d’esdevenir el màxim òrgan de concertació i debat sobre l’execució del programa 

concret al barri.  

 


