CONSELL DE BARRI DE D’HORTA
DEBAT SOBRE EL PAD

A continuació trobaràs totes les actuacions que actualment ja estan recollides al
PAD pel barri d’Horta.
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ACTUACIONS PREVISTES A HORTA

Pla d'ascensors i escales mecàniques del districte: Millora del parc d'escales mecàniques i ascensors
existents i construcció de nous. El Pla inclourà la renovació del parc actual d'escales mecàniques i
ascensors antics, com la gran reparació de l' ascensor del c/. Telègraf i les necessitats de construcció de
noves escales mecàniques o ascensors al Districte, com al c/ Llobet i Vall-Llosera, rampa mecànica al c/
Poesia, o a Torrent Can Mariner.
Portar a terme la primera edició del programa Dones Trencant la Precarietat als barris de la Teixonera i
Horta i fer la segona edició al Carmel.
Projecte de la Superilla Horta: c/. Eduard Toda; Chapi i canvis de sentit. Millores de trànsit per optimitzar
el funcionament de la superilla d'Horta.
Introduir la recollida d’escombraries porta a porta al nucli antic d’Horta. Adaptar la recollida
d’escombraries al nucli antic d’Horta, amb carrers estrets i plataformes úniques, al model “porta a
porta”.
Consolidació i suport als Mercats de pagès al Guinardó i Horta i obrir-ne de nous a altres barris, com a la
Teixonera, per tal de promoure el consum sostenible i de proximitat.
Reforçar Ca N'Andalet com a centre de referència de Barcelona Activa i de les accions d’ocupació al
Districte i fer-ne una difusió més efectiva del mateix al Districte i especialment als barris adjacents.
Fer les obres de remodelació i millora del Mercat Municipal d'Horta.
Revisió del pla d’usos a la zona comercial d’Horta
Executar un projecte de reforç de l'estructura de les edificacions del Palau del Marqués d'Alfarràs, que
dona accés al Parc del Laberint d'Horta i avançar en el projecte de rehabilitació.
Projecte de rehabilitació de la finca de Pl. Eivissa, 17 (Bloc 17) d'acord als usos previstos. Rehabilitació
d'habitatges per ús d'emergència social i dels espais dedicats i cedits al Consell de Joventut del Districte,
les associacions juvenils i els grups de joves.
Cilindre d’Horta: Desenvolupar al mateix espai un centre d’investigació i d’experimentació sobre l’art del
grafitti i de l’art mural.
Constituir, juntament amb l’Espai Boca Nord i la plaça Botticelli, un eix vertebrador d’art al Districte
Renovació d'equipaments esportius del Districte depenent de l' Institut Barcelona Esports o construcció
de nous equipaments esportius.
Revisió del Pla d’Equipaments vigent 2006-2020
Revisar el model de gestió dels equipaments per millorar aspectes de gestió i de participació social
Definició d'usos dels espais de la Plaça Botticelli

Trobes a faltar alguna actuació? TENS ALGUNA PROPOSTA?

