Pla de Barris · Sant Genís dels Agudells i la Teixonera |

135

Bloc 3

Intervenció a Sant
Genís dels Agudells i
la Teixonera

Bloc 3>

10 11

Objectius
específics

Projectes
motor

Pla de Barris · Sant Genís dels Agudells i la Teixonera |

12 13
Propostes
i accions

Pressupost
desglossat
per conceptes

14

Visió
global

137

Bloc 3 >

10 | Objectius específics de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera

En la diagnosi s’apunta quines mancances
o debilitats té el territori, però també qui
nes oportunitats o fortaleses. A partir de
la diagnosi, el Pla de Barris proposa una
sèrie d’objectius específics que són els que
defineixen quins elements es volen abor
dar en el territori i fins on es vol arribar.
Per tant, els objectius donen resposta a la
diagnosi realitzada i indiquen quin és el fu
tur desitjat.

Dignificació
de l’hàbitat:
rehabilitació
d’edificis i
convivència
Empoderament
col·lectiu
en lògica
comunitària

S’agrupen d’acord amb l’estructura dels
quatre àmbits temàtics en què s’estructu
ra el Pla (drets socials, educació, activitat
econòmica i ecologia urbana), els quals es
devenen el fil conductor o leitmotiv de les
diferents propostes en què els objectius
s’acabaran concretant.
Tot seguit es mostren els objectius espe
cífics del Pla de Barris de Sant Genís dels
Agudells i la Teixonera.

Nous
equipaments
educatius,
esportius i
comunitaris

Dret a
viure
al barri

Millora de
l’espai públic

Formació i
ocupació en
salut, en cures
i en serveis
sanitaris

Drets socials
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A | Reduir les desigualtats socials en salut per contri
buir a la millora de la qualitat de vida dels veïns i veï
nes, especialment de la gent gran
Cal fomentar la salut i el benestar dels veïns i veïnes, po
sant èmfasi en la promoció de l’envelliment saludable.
B | Reduir les desigualtats existents en l’accés a la cul
tura, el lleure i l’esport del jovent del barri
Cal promocionar el desenvolupament integral dels ado
lescents i joves amb una mirada d’igualtat d’oportunitats.

C | Aconseguir una societat civil més forta, estructura
da i representativa
Cal potenciar les xarxes veïnals que promoguin noves di
nàmiques comunitàries i col·laboratives.
D | Millorar les condicions habitacionals a través de la
promoció de la rehabilitació dels habitatges
Cal millorar les condicions de l’habitatge a través de
l’acompanyament dels processos per a la rehabilitació
d’habitatges i la rehabilitació d’elements comuns a les co
munitats.
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E | Reduir les desigualtats existents en l’accés a l’edu
cació en la cultura, el lleure i l’esport per promoure la
igualtat d’oportunitats en els infants i els adolescents
del barri
Cal impulsar i desplegar mesures encaminades a millorar
la qualitat educativa, la participació i la innovació en el
procés d’ensenyament-aprenentatge, com a vies genera
dores d’inclusió social.
F | Ampliar l’oferta educativa per a la petita infància
(0-3 anys)
Cal ampliar l’oferta educativa per a la petita infància. Al
barri de la Teixonera no hi ha cap equipament educatiu
públic i hi ha una demanda real reiterada dels veïns i veï
nes per implantar una escola bressol per a infants de 0 a
3 anys.

Activitat econòmica
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G | 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 progra
mes orientats a 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
Cal desenvolupar mecanismes d’enfortiment de la xarxa
actual d’iniciatives locals d’economia cooperativa, social i
solidària (ECSS).

Ecologia urbana
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I | Millorar i crear nous espais públics
per potenciar l’ús comunitari

J | Connectar els barris entre ells i amb
la resta de la ciutat

Cal millorar l’espai públic, entès com un
espai de relació i de convivència que afavo
reix la qualitat de vida dels veïns i veïnes.
Per això, cal satisfer la necessitat d’espais
d’ús quotidià mitjançant processos comu
nitaris per afavorir-ne els usos i les gesti
ons veïnals, fent atenció a totes les franges
d’edat i a la diversitat cultural dels barris.

La topografia, sobretot els forts pendents,
i la forma urbana marquen de manera de
terminant l’accessibilitat, la mobilitat i les
connexions entre els barris de l’àmbit. Cal
avançar per millorar les connexions entre
els barris i la relació amb Collserola. Cal
millorar l’accés a partir de reformes ur
banes i acompanyar-les de processos que
generin nous usos socials i comunitaris.
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11 | Projectes motor a Sant Genís dels Agudells i la Teixonera

Els projectes motor són aquells que, per la
seva dimensió i transversalitat, són capa
ços de travessar i fer confluir tots els àm
bits d’intervenció del Pla de Barris: drets
socials, educació, activitat econòmica i
ecologia urbana. En aquest sentit, són pro
jectes temàtics que vertebren i articulen
totes les propostes i accions entorn a un
eix conductor del propi barri. A continu
ació es descriuen els projectes motor que
articulen el Pla de Barris de Sant Genís
dels Agudells i la Teixonera.

Millora dels
entorns de Can
Soler

Nova escola
bressol. Recupe
rem la Bòbila i
activem la
Campa

Gent gran
activa.
Envelliment
saludable
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Millora dels entorns de Can Soler
Sant Genís dels Agudells té un espai de
transformació que amaga un potenci
al enorme. A mig camí entre la ciutat i
Collserola, l’entorn de Can Soler i la seva
vall són un espai de transició entre la ciu
tat i el verd, que pot convertir-se en una
oportunitat per al barri i per al districte, ja
que constitueix un gran espai urbanorural
que es vincula a l’entorn de l’equipament
públic de la masia de Can Soler. Pot resol
dre dèficits d’equipaments esportius, de
lleure educatiu, d’espais comunitaris, dèfi
cits mediambientals..., alhora que pot vin
cular-se i connectar el barri amb Collse
rola. Aquest espai a l’aire lliure pot acollir
una àmplia diversitat d’usos amb una cla
ra vocació intergeneracional, de gènere, i
de diversitat cultural i funcional. Malgrat
que el Pla de Barris només abordi una pri
mera fase de millora i de 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 Natural
de la Serra de Collserola.

_Masia de Can Soler / Font: Ajuntament de Barcelona
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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 co
munitària dins del barri. El Pla de Barris
aposta clarament per millorar i ampliar
aquests espais a la Teixonera: la construc
ció d’una nova escola bressol resol una de
manda històrica del barri i permet cobrir
l’atenció a la infància des de l’educació pú
blica, 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 al carrer de Saturnino
Calleja o la Bòbila permet millorar l’acció
que ja fa el teixit associatiu del barri i per
met potenciar el treball en xarxa i l’acció
comunitària. Per últim, la millora de l’es
pai 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 interge
neracional.

_La Bòbila / Font: Ajuntament de Barcelona
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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. El Pla
de Barris pretén potenciar la qualitat de
vida de la gent gran. Per això, cal garantir
un envelliment saludable, fent un acompa
nyament a la gent gran, ja sigui a través de
projectes que els vinculin amb la vida soci
al i comunitària del barri o a través de serveis que millorin la seva qualitat de vida.
El Pla de Barris plantejarà 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’eco
nomia de les cures o als serveis sociosani
taris que puguin vincular-se al propi hos
pital i que en un futur puguin revertir en la
població del propi barri.

_Gent gran participant en una activitat al carrer /
Font: Ajuntament de Barcelona
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12 | Propostes i accions a Sant Genís dels Agudells
i la Teixonera
Pla de Barris · El Raval Sud i el Gòtic Sud |

Les propostes són les eines emprades per
assolir els objectius. Es desplegaran de
forma comunitària al llarg dels propers
anys i, generalment, comportaran l’execu
ció de més d’una acció en el territori.

Pàgina A
educació

2016-2020
Pressupost
800.000 €

06

Objectius
vinculats
B·C·D·E·I·J
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Potenciació de projectes culturals i d’educació en el lleure i comunitària

Aposta per l’educació no reglada promoguda pel teixit professional i associatiu del territori per
potenciar des d’una mirada intercultural, de gènere i intergeneracional, la vessant comunitària
de la cultura i el lleure i la implicació dels infants, joves, famílies, centres i entitats en l’apropiació
de l’espai públic per desenvolupar aquestes activitats i aproﬁtar recursos existents (patis, aules,
etc.).

Dades generals de
la proposta
Descripció de la
proposta

Accions a desplegar

6.1 | Suport al procés “Educació Comunitària” i desplegament d’accions per reforçar
la relació de les famílies amb els centres educatius.

En aquest document es concreten algunes
de les accions que caldrà executar per al
desenvolupament de les propostes corres
ponents. Tanmateix, cal entendre que el
desplegament de les accions és un procés
viu, inherent a la implementació del propi Pla de Barris, de manera que es poden
redefinir i en poden aparèixer de noves al
llarg del temps, respecte de les previstes
inicialment.
Per tant, les propostes i les accions, juntament amb els projectes motor que, atès
el seu caràcter transversal, tenen entitat
pròpia, constitueixen les bases del marc
operatiu del Pla, que no s’ha d’interpretar
com un document tancat, sinó com un full
de ruta per seguir.
Tot seguit es mostren les propostes i les
accions del Pla de Barris de Sant Genís
dels Agudells i la Teixonera.

Programes de relació famílies-escoles: treball conjunt amb el procés de “Educació Comunitària” i
desplegament, entre d’altres, d’accions especíﬁques per reforçar la relació de les famílies amb els
centres educatius i els sabers que es poden transmetre entre sí. Per exemple, promovent la diversi
tat lingüística: fomentant l'aprenentatge de les llengües minoritzades (activitats extraescolars per
l’aprenentatge de les llengües familiars a les escoles i vinculant les AFA, incorporació de llibres d’al
tres llengües a les biblioteques dels centres escolars i municipals...).

6.2 | Redisseny d’espais de relació famílies-escoles.

Accions que cal
desplegar

Redisseny d’espais de relació famílies-escoles: redisseny participat entre famílies, joves i centres
educatius dels espais d’entrada als centres educatius com a “avant-sala de l’escola” per afavorir més
i millor la interrelació centre-famílies. Plantejar amb els centres i les famílies camins escolars inno
vadors adaptats a les necessitats i especiﬁcitats urbanes i socials dels barris.

Agents municipals
implicats

- Districte de Ciutat Vella
- ICUB
- IBE
- Institut Infància

- Comissionat d’Immigració,
Interculturalitat i Diversitat
- Equipaments culturals
- CEB

A qui no ens
podem deixar

- Entitats
- Fundacions
- Agrupacions culturals, religioses,
esportives ...

- AFAs
- Comunitat educativa
- Ciutadania no associada

Agents implicats
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Pàgina B
06

Potenciació de projectes culturals i d’educació en el lleure i comunitària

6.3 | Impulsar projectes amb el teixit professional i associatiu que treballin l’educació i la cultura.
Cultura i cohesió social: impulsar projectes amb el teixit professional i associatiu del territori que treballin l’educació, la cultura i l’acompanyament des
de la lògica comunitària amb especial mirada intercultural, intergeneracional i de gènere i una atenció especial a aquells de caire educatiu i d’acompa
nyament fora d’hores lectives i caps de setmana.

Accions que cal des
plegar (continuació)
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drets
socials

01

2016-2020
Pressupost
262.000 €

Objectius
vinculats
A·C·G·H·I

147

Disseny i implementació d’accions concretes per millorar la qualitat de vida de
la gent gran

Cal dissenyar i implementar accions que incideixin en la salut i en la qualitat de vida de la gent gran,
especialment de les persones grans que viuen en situació d’aïllament.
Accions a desplegar

1.1 | Creació d’una diagnosi acurada de la gent gran.
Cal crear una diagnosi acurada de la gent gran dels barris per conèixer les condicions de vida de les
persones majors de 65 anys (nombre, on viuen, quants tenen serveis de suport dels serveis socials,
quants viuen sols i quina és la distribució per sexes, quants tenen dificultats físiques o psíquiques,
etc.).

1.2 | Implementació d’accions concretes per a la gent gran a través de projectes existents i/o nous.

Agents municipals
implicats

- Districte d’Horta-Guinardó
- Gerència de Drets Socials
- IMSS
- ASPB

- IMEB
- ICUB
- Equipaments de proximitat

A qui no ens
podem deixar

- Associacions veïnals
- Associació de dones
- Parròquies

- Entitats, penyes i clubs
- Veïnat no associat
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drets
socials

2016-2020
Pressupost
200.000 €

02

Objectius
vinculats
B·C·E·G·H·I
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Promoció de l’oci saludable, especialment entre les persones joves

L’oportunitat que ha generat l’alliberació d’espai al Centre Cívic Casa Groga, fins ara destinat a la
gent gran, així com el nou espai aparegut com a conseqüència del trasllat del camp de futbol, perme
ten oferir a les persones joves un espai de trobada on poden dur a terme activitats de lleure, culturals,
esportives... destinades a aquesta franja de població.
Accions a desplegar

2.1 | Creació d’espais físics per a joves a través de l’esport saludable a Can Soler.
Cal crear espais físics amb la participació dels propis joves en el disseny, la gestió i la posterior dina
mització de l’espai de Can Soler.

2.1

2.2 | Adequació d’un nou espai per a adolescents i joves al Centre Cívic Casa Groga.

2.2

Agents municipals
implicats

- Districte d’Horta-Guinardó
- IMEB
- CEB
- IMSS

- Àrea de Drets Socials i Jo
ventut
- Àrea d’Ecologia Urbana
- ICUB
- Equipaments de proximitat

A qui no ens
podem deixar

- Associacions veïnals
- Associació de joves
- Associació esportiva

- Entitats, penyes i clubs
- Veïnat no associat
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socials

03

2016-2020
Pressupost
200.000 €

Objectius
vinculats
A·C·H
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Impuls de programes de recuperació i difusió de la cultura i de la memòria històrica dels
barris en clau intergeneracional i de gènere

Aquesta proposta pretén promoure la cultura en un sentit ampli, amb l’objectiu de generar apoderament social i transformació, cosa que ha d’incidir positivament en l’autoestima i la construcció de la
identitat col·lectiva i inclusiva dels barris.
El sentiment d’identitat ajuda i promou la imatge positiva dels barris i facilita el canvi de certes dinàmiques. Sant Genís i la Teixonera són barris desconeguts i infrautilitzats per la resta de la ciutat.
Alhora, són barris amb una forta identitat, construïda des dels seus orígens. Per tant, recuperar-ne
la memòria col·lectiva i l’autoestima és una qualitat que cal posar en valor per reivindicar els barris
a la ciutat.
Accions a desplegar

3.1 | Projecte de recuperació de la memòria històrica.
Aquest projecte està orientat especialment a recuperar la memòria dels barris i a promoure una
transformació de la imatge d’aïllament que actualment hi predomina, a través de l’evolució històrica
mil·lenària, poblacional i urbanística, en especial l’onada immigratòria que hi va haver als barris
entre els anys 50 i 80.
El producte final d’aquest projecte pot ser molt divers: exposicions, documentals, jornades de debat,
publicacions, pàgina web interactiva, etc.

3.2 | Projecte de recuperació de la memòria dels moviments socials.
La història del barri està plena de mobilitzacions veïnals que han donat lloc a molts serveis i equipaments actuals, que contribueixen a posar en valor la memòria social, i el seu paper i la seva contribució a la història de la resta de la ciutat.

Agents municipals
implicats

- Districte d’Horta-Guinardó
- ICUB
- Direcció de Serveis a les Persones del Districte d’HortaGuinardó

A qui no ens
podem deixar

- Associacions veïnals
- Associació de dones
- Casal d’entitats
- Centres de culte

- Entitats
- Clubs esportius
- Taula de Memòria Històrica del districte
- Veïnat no associat
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2016-2020
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2.200.000 €

Objectius
vinculats
A·B·C·D
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Nou local d’entitats per enfortir i promoure el teixit associatiu a través de projectes co
munitaris

Apostem per projectes comunitaris que enforteixin les entitats i fomentin noves relacions entre el
veïnat. La participació del veïnat és un element essencial per a la coproducció de polítiques públi
ques, ja que teixeix ponts de diàleg constants dins i fora de l’Ajuntament, i consolida i reforça la
cogestió veïnal d’equipaments i serveis públics i la col·laboració amb els veïns i veïnes en el disseny,
el seguiment i l’avaluació de les polítiques i la prestació de serveis. Per avançar en aquesta direcció,
és necessari l’enfortiment democràtic dels veïns i veïnes, de les seves pràctiques socials i polítiques,
i de les seves organitzacions.
Accions a desplegar

4.1 | Adequació del nou local d’entitats al carrer de Saturnino Calleja o a la Bòbila, a la
Teixonera.

4.1

Agents municipals
implicats

- Districte d’Horta-Guinardó
- BIMSA
- Direcció d’Acció Comunitària

A qui no ens
podem deixar

- Associacions veïnals
- Associació de joves
- Associacions esportives

- Entitats
- AFA
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

154

Bloc 3 | Propostes i accions

Pla de Barris · Sant Genís dels Agudells i la Teixonera |

drets
socials

05

2016-2020
Pressupost
1.250.000 €

Objectius
vinculats
A·C·D·G·H
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Promoció de la rehabilitació i la millora de l’accessibilitat als habitatges, i de la millora de
la convivència a les comunitats de veïns i veïnes

Es tracta de detectar i diagnosticar situacions de vulnerabilitat o d’infrahabitatge i problemes de
convivència en els habitatges. D’aquesta manera es podran definir i executar accions per garantir el
dret a un habitatge digne i per millorar la convivència en els espais comuns.
Accions a desplegar

5.1 | Programa de rehabilitació o instal·lació d’ascensors.
Cal desenvolupar un programa de rehabilitació específic per a finques d’alta complexitat que permeti
abordar (de forma tutelada) els processos de rehabilitació o d’instal·lació d’ascensors en finques amb
un alt nivell de vulnerabilitat (social i residencial).

5.2 | Acompanyament de les comunitats que vulguin beneficiar-se d’ajuts i reducció de
la pobresa energètica.
Cal facilitar la tramitació i l’acompanyament de les comunitats de propietaris que vulguin beneficiar-se dels ajuts ordinaris i de reducció de la pobresa energètica.

Agents municipals
implicats

- Districte d’Horta-Guinardó
- Consorci d’Habitatge
- IMSS

- BIMSA
- BAGURSA

- Associacions veïnals
- Veïnat no associat
A qui no ens
podem deixar
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06

2016 - 2020
Pressupost
300.000 €

Objectius
vinculats
A·B·C·E·H
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Generació d’accions i/o de programes complementaris que millorin les tasques socioeducatives que ja realitza l’escola, així com la relació dels infants i els adolescents amb les
seves famílies
Cal facilitar el desplegament de programes socioeducatius, parant una atenció especial a l’educació
en el lleure i les arts, i 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.
Accions a desplegar

6.1 | Suport al projecte Integra Sons.
Cal donar suport al projecte Integra Sons (orquestra d’infants i joves), lligat a l’escola i a l’institut
dels barris. Si s’escau, també cal establir nous vincles amb projectes de la gent gran (al Centre Cívic
Casa Groga i al Centre Cívic Teixonera).

6.2 | Suport a les accions per avançar cap al model d’escoles enriquides.
Cal reforçar els equips docents dels centres educatius públics per millorar i potenciar projectes pedagògics (singulars i transformadors) avançant cap al model d’escoles enriquides.

Agents municipals
implicats

- Districte d’Horta-Guinardó
- IMEB
- CEB
- ICUB

- Equipaments de proximitat
A qui no ens
podem deixar

- Associació de joves
- Entitats, fundacions i AFA
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

158

Bloc 3 | Propostes i accions

Pla de Barris · Sant Genís dels Agudells i la Teixonera |

educació
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2016 - 2020
Pressupost
200.000 €

Objectius
vinculats
B·C·E·H
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Suport als projectes existents de lleure en caps de setmana (esplais)

La tasca socioeducativa que realitzen les entitats de lleure és primordial per contribuir al desenvo
lupament integral d’infants i joves, ja que promouen l’adquisició de valors i d’actituds. Són una bona
eina per promoure la construcció d’un veïnat més respectuós, crític, just i inclusiu en la correspon
sabilitat, el compromís col·lectiu, l’equitat i la diversitat.
Accions a desplegar

7.1 | Suport i impuls de l’esplai de Sant Cebrià.

7.1

Agents municipals
implicats

- Districte d’Horta-Guinardó
- IMEB
- CEB
- Equipaments de proximitat

A qui no ens
podem deixar

- Associacions veïnals
- Associació de joves
- Entitats i fundacions
- Veïnat no associat
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educació

08

2016 - 2020
Pressupost
1.500.000 €

Objectius
vinculats
B·C·E·F

161

Millora dels equipaments per a la infància. Nova escola bressol a la Teixonera

L’escola bressol és un equipament de proximitat de primer ordre. L’escolarització dels infants com
pleix una funció educativa clau durant els primers anys de vida. Alhora, l’escola compleix una impor
tant funció social que ajuda a conciliar la vida familiar i la vida laboral.
Accions a desplegar

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

8.1

Agents municipals
implicats

- Districte d’Horta-Guinardó
- IMEB
- CEB
- BIMSA

- Associacions veïnals
- Veïnat no associat
A qui no ens
podem deixar

Bloc 3 | Propostes i accions
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activitat
econòmica

09

2016 - 2020
Pressupost
893.000 €

Objectius
vinculats
A·C·G

163

Promoció de projectes de formació i d’ocupació en l’àmbit prioritari de la salut, les cures i
els serveis sanitaris per 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 dependents, i als serveis sanitaris
actuals (Hospital de la Vall d’Hebron i centres residencials), de salut i de cures. Cal promoure noves
oportunitats davant la diversitat d’envelliments.
Accions a desplegar

9.1 | Projectes d’impuls de l’ocupació vinculats als serveis sanitaris i de cures.

Agents municipals
implicats

- Districte d’Horta-Guinardó
- Barcelona Activa
- Comissionat d’ECSS i Consum
- Equipaments de proximitat

A qui no ens
podem deixar

- Associacions veïnals
- Associació de comerciants
- Residències de gent gran

- Fundacions i entitats
- Veïnat no associat
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activitat
econòmica

10

2016 - 2020
Pressupost
245.000 €

Objectius
vinculats
A·B·C·E·I·J

165

Promoció de 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, en els quals 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 dedicats a l’esport, el lleure i l’agroecologia.
Accions a desplegar

10.1 | Projectes d’acompanyament a iniciatives al voltant dels serveis a la gent gran i la
dinamització agroecològica de Can Soler i la Campa.
10.2 | Difusió de l’ECSS al territori.

10.1

10.1

Agents municipals
implicats

- Districte d’Horta-Guinardó
- Barcelona activa
- ECSS
- IBE

- Equipaments de proximitat
A qui no ens
podem deixar

- Associacions veïnals
- Associació de comerciants
- Residències de gent gran

- Fundacions i entitats
- Veïnat no associat
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ecologia
urbana

11

2016 - 2020
Pressupost
1.500.000 €

Objectius
vinculats
B·C·E·G·H·I

167

Desenvolupament de nous usos comunitaris a l’entorn de Can Soler

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 són un espai de transició entre la ciutat
i el verd, que pot convertir-se en una oportunitat per al barri i per al districte, ja que constitueix un
gran espai urbanorural que es vincula a l’entorn de l’equipament públic de la masia de Can Soler. Pot
resoldre dèficits d’equipaments esportius, de lleure, d’espais comunitaris..., alhora que pot vincu
lar-se i connectar el barri amb Collserola.
Accions a desplegar

11.1 | Creació d’usos comunitaris a l’entorn de Can Soler, proposats en el marc d’una
taula creada per a aquest fi, en l’àmbit mediambiental, de l’esport i el lleure.
11.2 | Millora dels accessos a Can Soler.

11.1 11.2 11.3

11.3 | Millora de l’entorn proper a Can Soler.

Agents municipals
implicats

- Districte d’Horta-Guinardó
- IBE
- IMEB
- ICUB
- IMMB

- Àrea d’Ecologia Urbana
- Barcelona Activa
- ECCS
- BIMSA
- Barcelona Regional

- Consorci del Parc de
Collserola
A qui no ens
podem deixar

- Associacions veïnals
- Associació de joves
- Fundacions i entitats

- Ciutadania no associada
- Veïnat no associat
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ecologia
urbana

12

2016 - 2020
Pressupost
220.000 €

Objectius
vinculats
A·B·C·E·J

169

Millora dels espais esportius

La fortalesa i la capacitat de transformació d’un barri depenen de la cohesió dels veïns i veïnes, i l’es
port és una potent eina de treball en aquest sentit. Això permet pensar en un sistema d’instal·lacions
i de recorreguts esportius d’ús lliure, en contacte amb els parcs urbans i els 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.
Accions a desplegar

12.1 | Millora de l’espai esportiu comunitari de la Campa.
12.2 | Ampliació de l’oferta esportiva per donar cabuda a una mirada interseccional.
12.3 | Impuls de la gestió cívica de l’espai.

12.1

Agents municipals
implicats

- Districte d’Horta-Guinardó
- Àrea d’Ecologia Urbana
- Barcelona Regional
- Consorci del Parc de Collserola

- BIMSA
- Equipaments de proximitat
A qui no ens
podem deixar

- Associacions veïnals
- Fundacions i entitats
- Associacions esportives
- Veïnat no associat
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ecologia
urbana

13

2016 - 2020
Pressupost
3.442.000 €

Objectius
vinculats
A·C·E·G·I·J

171

Reforma de 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 comuni
tària i promou la convivència. Cal promoure la transformació urbana que faciliti la vida comunitària
des d’una perspectiva intercultural, de gènere, de diversitat funcional i intergeneracional.
Accions a desplegar

13.1

13.1 | Reurbanització del carrer d’Olvan, a Sant Genís dels Agudells.

13.2

13.2 | Reurbanització de l’avinguda d’Elies Pagès, a Sant Genís dels Agudells.
13.3 | Reurbanització dels entorns del casal de gent gran, a la plaça de Meguidó, a Sant
Genís dels Agudells.

13.3

13.4 | Millora de la urbanització i l’accessibilitat de la plaça del Doctor Matias Guiu, a
la Teixonera.
13.5 | Millora dels jardins dels carrers de Tir, 5, i de Judea, 7X, a Sant Genís dels Agu
dells.

13.5

13.4

Agents municipals
implicats

- Districte d’Horta-Guinardó
- Àrea Ecologia Urbana
- BIMSA

A qui no ens
podem deixar

- Associacions veïnals
- Associació de joves
- Entitats, fundacions, penyes i clubs
- Veïnat no associat
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ecologia
urbana

14

2016 - 2020
Pressupost
2.590.000 €

Objectius
vinculats
A·C·E·G·I·J

173

Millora de l’accessibilitat als barris i entre els barris per facilitar la mobilitat

El relleu, el pendent i la forma urbana condicionen les connexions entre les diverses zones dels barris
i amb els barris veïns. Cal avançar en la millora d’aquestes connexions entre els barris i promoure les
condicions que afavoreixin la mobilitat interna dels veïns i veïnes.
Accions a desplegar

14.1 | Facilitació de la connexió entre Sant Genís i Montbau.
Cal crear un accés per dins de la ciutat sanitària de la Vall d’Hebron: cal estudiar l’accés pel carrer
de Nínive, que actualment és un cul-de-sac, només dóna accés a dos aparcaments particulars i acull
una parada d’autobús a l’entrada del carrer. Es tracta d’un carrer que neix a l’avinguda del Jordà i
descendeix amb un fort pendent (25 % de mitjana) fins a l’aparcament de la zona de la bugaderia del
recinte hospitalari.

14.1

14.2 | Creació d’escales mecàniques al passatge dels Canadencs i al carrer de la Mare
de Déu del Àngels.
Cal instal·lar escales mecàniques a la Teixonera, concretament al passatge dels Canadencs i als car
rers de la Mare de Déu del Àngels i de Sant Dalmir.

14.3 | Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic.
Determinades zones públiques dels barris experimenten un estat de deteriorament que cal abordar
per promoure l’ús i la convivència a l’espai públic.

14.2
14.2

Agents municipals
implicats

- Districte d’Horta-Guinardó - BIMSA
- Àrea d’Ecologia Urbana
- Equipaments de proximitat
- IMEB

- Entitats veïnals
- Veïnat no associat
A qui no ens
podem deixar
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Resum i localització de totes les accions del Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera
1.1 | Creació d’una diagnosi acurada de la gent gran
1.2 | Implementació d’accions concretes per a la gent gran a través de projectes exis
tents i/o nous

2.1 | Creació d’espais físics per a joves a través de l’esport saludable a Can Soler
2.2 | Adequació d’un nou espai per a adolescents i joves al Centre Cívic Casa Groga
3.1 | Projecte de recuperació de la memòria històrica
3.2 | Projecte de recuperació de la memòria dels moviments socials
4.1 | Adequació del nou local d’entitats al carrer de Saturnino Calleja o a la Bòbila, a la

13.2

13.1

Teixonera

5.1 | Programa de rehabilitació o instal·lació d’ascensors
5.2 | Acompanyament de les comunitats que vulguin beneficiar-se d’ajuts i reducció de
la pobresa energètica
6.1 | Suport al projecte Integra Sons
6.2 | Suport a les accions per avançar cap al model d’escoles enriquides.
7.1 | Suport i impuls de l’esplai de Sant Cebrià
8.1 | Construcció d’una escola bressol de 0 a 3 anys i, si escau, un nou espai familiar
9.1 | Projectes d’impuls de l’ocupació vinculats als serveis sanitaris i de cures
10.1 | Projectes d’acompanyament a iniciatives al voltant dels serveis a la gent gran i la
dinamització de Can Soler i la Campa
10.2 | Difusió de l’ECSS al territori
11.1 | Creació d’usos comunitaris a l’entorn de Can Soler, proposats en el marc d’una
taula creada per a aquest fi, en l’àmbit mediambiental, de l’esport i el lleure
11.2 | Millora dels accessos a Can Soler
11.3 | Millora de l’entorn proper a Can Soler
12.1 | Millora de l’espai esportiu comunitari de la Campa
12.2 | Ampliació de l’oferta esportiva per donar cabuda a una mirada interseccional
12.3 | Impuls de la gestió cívica de l’espai
13.1 | Reurbanització del carrer d’Olvan, a Sant Genís dels Agudells
13.2 | Reurbanització de l’avinguda d’Elies Pagès, a Sant Genís dels Agudells
13.3 | Reurbanització dels entorns del casal de gent gran, a la plaça de Meguidó, a Sant
Genís dels Agudells
13.4 | Millora de la urbanització i l’accessibilitat de la plaça del Doctor Matias Guiu, a la
Teixonera
13.5 | Millora dels jardins dels carrers de Tir, 5, i de Judea, 7X, a Sant Genís dels Agu
dells
14.1 | Facilitació de la connexió entre Sant Genís i Montbau
14.2 | Creació d’escales mecàniques al passatge dels Canadencs i al carrer de la Mare
de Déu del Àngels
14.3 | Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic

2.1 10.1 11.1 11.2 11.3
2.2 13.3
14.1

13.5

4.1

7.1

8.1

14.2

12.1 10.1

13.4
14.2
_Plànol amb la ubicació de les primeres accions a desplegar. Les
que no estan marcades al plànol afecten la totalitat de l’àmbit /
Font: Urbaning
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13 | Pressupost desglossat per conceptes de Sant Genís dels
Agudells i la Teixonera
El pressupost del Pla de Barris es divideix
en dues grans partides: la despesa corrent
i la inversió.
D’una banda, la despesa corrent correspon a les despeses relacionades amb els
aspectes següents:
- Organització d’esdeveniments concrets
(festes populars, jornades, fires, debats,
processos participatius, etc.).
- Projectes o campanyes educatives (d’edu
cació no formal o informal, però no d’edu
cació formal o reglada) i de sensibilització.
- Projectes de salut comunitària.
- Processos d’apoderament de col·lectius
determinats (gent gran, joves, dones, im
migrants).
- Exposicions i intervencions urbanes ar
tístiques o socials efímeres (no inventaria
bles, com per exemple senyalística no vial;
decoració de mitjaneres, persianes, murs,
zones verdes; il·luminacions efímeres pun
tuals; camins escolars, etc.).
- Dinamització de teixit associatiu, veïnal,
educatiu i esportiu.

- Enquestes o estudis.

- Aplicacions informàtiques i propietat intel·lectual.

- Serveis que han de realitzar entitats sense ànim de lucre, empreses, cooperatives
o autònoms.

- Serveis de competència o abast de ciutat o superior
(xarxa de transport públic, formació reglada, serveis bà
sics de salut, guàrdia urbana, serveis de neteja i recollida
de residus, serveis d’adequació de parcs i jardins).

- Planificació d’una possible futura inver
sió.
D’una altra banda, la inversió correspon
a les despeses relacionades amb els aspec
tes següents:
- Creació de noves infraestructures o repo
sició d’infraestructures existents (urbanit
zació, mobiliari urbà, enllumenat, parcs,
jardins, zones verdes, adequació de solars,
fonts, remodelació de voreres o asfaltat,
senyalística vial, passos a nivell, etc.).
- Compra, construcció o reforma d’edifi
cis.
- Construcció o adequació d’equipaments
(escoles, centres de salut, centres de dia,
centres cívics, casals de barri, bibliote
ques, etc.).
- Adquisició o reposició d’elements de
transport.

- Subvencions i ajuts a associacions, institucions, funda
cions i empreses amb o sense ànim de lucre.
- Subvencions i ajuts a famílies i individus.
- Concessió de beques, crèdits o altres tipus d’assistència
econòmica.
El Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera
té un pressupost assignat de 15.002.000 € per al perío
de 2016-2020, que es divideix en 2.500.000 € de despesa
corrent (que representa un 16,7 % del pressupost total) i
12.502.000 € d’inversió (que representa un 83,3 % del pres
supost total).
Si es desglossa el pressupost segons l’àmbit d’actuació, a
l’àmbit de drets socials s’hi destinen 4.112.000 € (un 27,4 %
del pressupost total); a l’àmbit d’educació, 2.000.000 € (un
13,3 % del pressupost total); a l’àmbit d’activitat econòmi
ca, 1.138.000 € (un 7,6 % del pressupost total), i a l’àmbit
d’ecologia urbana, 7.752.000 € (un 51,7 % del pressupost
total).
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27,4 %

51,7 %

Inversió

D. corrent

Total

Drets socials

3.250.000 €

862.000 €

4.112.000 €

Educació

1.500.000 €

500.000 €

2.000.000 €

-€

1.138.000 €

1.138.000 €

7.752.000 €

-€

7.752.000 €

12.502.000 €

2.500.000 €

15.002.000 €

Activitat
econòmica
Ecologia
urbana

100 %

177

13,3 %

7,6 %
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Bloc 3 | Pressuport desglossat per conceptes

Despesa corrent

Inversió

Drets socials

3.250.000 €

Total

862.000 €

4.112.000 €

1 Disseny i implementació d’accions concretes per millo
rar la qualitat de vida de la gent gran

1.1 | Creació d’una diagnosi acurada de la gent gran
1.2 | Implementació d’accions concretes per a la gent gran a través
de projectes existents i/o nous

-€

262.000 €

262.000 €

2 Promoció de l’oci saludable, especialment entre les per
sones joves

2.1 | Creació d’espais físics per a joves a través de l’esport saludable
a Can Soler
2.2 | Adequació d’un nou espai per a adolescents i joves al Centre
Cívic Casa Groga

-€

200.000 €

200.000 €

3 Impuls de programes de recuperació i difusió de la cul
tura i de la memòria històrica

3.1 | Projecte de recuperació de la memòria històrica
3.2 | Projecte de recuperació de la memòria dels moviments socials

-€

200.000 €

200.000 €

4 Nou local d’entitats per enfortir i promoure el teixit
associatiu a través de projectes comunitaris

4.1 | Adequació del nou local d’entitats al carrer de Saturnino Calleja
o a la Bòbila

2.000.000 €

200.000 €

2.200.000 €

5 Promoció de la rehabilitació i la millora de l’accessibili
tat als habitatges

5.1 | Programa de rehabilitació o instal·lació d’ascensors
5.2 | Acompanyament de les comunitats que vulguin beneficiar-se
d’ajuts i reducció de la pobresa energètica

1.250.000 €

-€

1.250.000 €

Educació

1.500.000 €

500.000 €

2.000.000 €

6 Generació d’accions i/o de programes complementaris
que millorin les tasques socioeducatives que ja realitza
l’escola

6.1 | Suport al projecte Integra Sons
6.2 | Suport a les accions per avançar cap al model d’escoles enri
quides

-€

300.000 €

300.000 €

7 Suport als projectes existents de lleure

7.1 | Suport i impuls de l’esplai de Sant Cebrià

-€

200.000 €

200.000 €

8 Millora dels equipaments per a la infància

8.1 | Construcció d’una escola bressol

1.500.000 €

-€

1.500.000 €
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Inversió

Despesa corrent

Activitat econòmica
9 Promoció de projectes de formació i d’ocupació en l’àm
bit de la salut, les cures i els serveis sanitaris per a la
gent gran
10 Promoció de l'ECSS

179

Total

1.138.000 €

1.138.000 €

9.1 | Projectes d’impuls de l’ocupació vinculats als serveis sanitaris
i de cures

-€

893.000 €

893.000 €

10.1 | Projectes d’acompanyament a iniciatives al voltant dels serveis a la gent gran i la dinamització agroecològica de Can Soler i la
Campa
10.2 | Difusió de l’ECSS al territori

-€

245.000 €

245.000 €

Ecologia urbana

7.752.000 €

7.752.000 €

11 Desenvolupament de nous usos comunitaris a l’entorn
de Can Soler

11.1 | Creació d’usos comunitaris a l’entorn de Can Soler
11.2 | Millora dels accessos a Can Soler
11.3 | Millora de l’entorn proper a Can Soler

1.500.000 €

-€

1.500.000 €

12 Millora dels espais esportius

12.1 | Millora de l’espai esportiu comunitari de la Campa
12.2 | Ampliació de l’oferta esportiva
12.3 | Impuls de la gestió cívica de l’espai

220.000 €

-€

220.000 €

13 Reforma de l’espai públic existent promovent espais de
trobada

13.1 | Reurbanització del carrer d’Olvan
13.2 | Reurbanització de l’avinguda d’Elies Pagès
13.3 | Reurbanització dels entorns del casal de gent gran, a la plaça
de Meguidó
13.4 | Millora de la urbanització i l’accessibilitat de la plaça del Doc
tor Matias Guiu
13.5 | Millora dels jardins dels carrers de Tir, 5, i de Judea, 7X

3.442.000 €

-€

3.442.000 €

14 Millora de l’accessibilitat als barris i entre els barris per 14.1 | Facilitació de la connexió entre Sant Genís i Montbau
14.2 | Creació d’escales mecàniques al passatge dels Canadencs i al
facilitar la mobilitat

2.590.000 €

-€

2.590.000 €

12.502.000 €

2.500.000 €

15.002.000 €

carrer de la Mare de Déu del Àngels
14.3 | Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic

Total
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14 | Visió global

Diagnosi

Objectius específics

Drets socials
·
·
·
·
·

Alta taxa de població envellida i sobreenvellida que viu sola, especialment dones
Demanda d’espais esportius a l’aire lliure
Diversitat cultural no problemàtica i fort sentiment de pertinença al barri
Davallada del teixit associatiu
Habitatge envellit i amb dificultats d’accessibilitat

A | Reduir les desigualtats socials en salut, especialment
de la gent gran
B | Reduir les desigualtats existents en l’accés a la
cultura, el lleure i l’esport del jovent
C | Aconseguir una societat civil més forta, estructurada
i representativa
D | Millorar les condicions habitacionals

Educació
· Baix nivell formatiu
· Poc pes de les AFA
· Manca d’espais educatius per a la infància

E | Reduir les desigualtats existents en l’accés a
l’educació en la cultura, el lleure i l’esport
F | Ampliar l’oferta educativa per a la petita infància

Activitat econòmica
·
·
·
·
·

Renda familiar baixa
Alta taxa d’atur de llarga durada
Falta de població jove
Teixit productiu escàs
Teixit comercial empobrit i condicions precàries al mercat

G | Augmentar les oportunitats d’inserció laboral
H | Impulsar un desenvolupament econòmic des de l’ECSS

Ecologia urbana
·
·
·
·

Entorn natural privilegiat
Espais públics degradats i amb baix manteniment
Pendents elevats i configuració urbana que dificulten l’accessibilitat i la mobilitat
Ronda de Dalt: ofereix bona connectivitat, però actua com a barrera entre barris i és una font de
contaminació atmosfèrica, acústica i lumínica

I | Millorar i crear nous espais públics
J | Connectar els barris entre ells i amb la resta de la ciutat
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Projectes motor

Propostes

Accions

Pressupost

01 Disseny i implementació d’accions concretes per millorar la qualitat de vida de la gent gran
02 Promoció de l’oci saludable, especialment entre les persones joves
03 Impuls de programes de recuperació i difusió de la cultura i de la memòria històrica
04 Nou local d’entitats per enfortir i promoure el teixit associatiu a través de projectes
comunitaris
05 Promoció de la rehabilitació i la millora de l’accessibilitat als habitatges

Gent gran
Reactivem
activa. Envelliment
la zona nord
saludable

NovaElescola
passadís
bressol.
de Trinitat,
Recuperem
un nou
la Bòbila
espai per
i activem
a la cultura
la Campa

Camí de Ronda,
Millora
un nou
delseix
entorns
d’espais
deesportius
Can Solera l’aire lliure

4.112.000 €

1.1 | 1.2
2.1 | 2.2
3.1 | 3.2
4.1
5.1 | 5.2

2.000.000 €

06 Generació d’accions i/o de programes complementaris que millorin les tasques
socioeducatives que ja realitza l’escola
07 Suport als projectes existents de lleure
08 Millora dels equipaments per a la infància

6.1 | 6.2
7.1
8.1

1.138.000 €

09 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
10 Promoció de l’ECSS

9.1
10.1 | 10.2

7.752.000 €

11 Desenvolupament de nous usos comunitaris a l’entorn de Can Soler
12 Millora dels espais esportius
13 Reforma de l’espai públic existent promovent espais de trobada
14 Millora de l’accessibilitat als barris i entre els barris per facilitar la mobilitat

11.1 | 11.2 | 11.3
12.1 | 12.2 | 12.3
13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5
14.1 | 14.2 | 14.3

Bloc 3 | Visió global
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La comunicació
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Bloc 4 >

15 | Gestió i governança

L’Ajuntament de Barcelona ha encarregat
a Foment de Ciutat la gestió i la coordinació del Pla de Barris. Foment de Ciutat és
una societat municipal, amb llarga expe
riència en la gestió de projectes integrals,
vinculats als territoris i que requereixen la
coordinació de múltiples agents, interns i
externs.
Foment de Ciutat no executa directament
totes les actuacions que inclou el Pla de
Barris, sinó que és la responsable d’aglu
tinar la governança municipal necessària
per poder-les desenvolupar amb el major
grau de transversalitat possible.
A aquest efecte, s’ha creat un departa
ment propi dins de la societat que té dedi
cació exclusiva en el Pla de Barris de cada
àmbit. A més, tots els serveis transversals
de Foment de Ciutat (contractació, recur
sos, comunicació, etc.) estan a disposició
del Pla de Barris. Cal destacar que s’ha
creat la figura del cap de projecte per a
cadascun dels plans, que és la persona que

lidera i coordina amb dedicació exclusiva
al pla. L’equip de Foment de Ciutat treballa
conjuntament amb tots els tècnics munici
pals de totes les àrees de l’Ajuntament de
Barcelona i amb tots els tècnics dels dis
trictes que han de tenir una vinculació en
les actuacions del Pla de Barris.
Per articular aquesta governança s’ha es
tablert un marc de coordinació. Cal posar
de relleu que aquest marc té múltiples de
rivacions en el dia a dia de la gestió dels
plans. El marc de coordinació estableix
tres nivells:
- Òrgans de seguiment polític.
- Governança interna de l’Ajuntament.
- Territori: veïns i veïnes, i entitats.
En paral·lel a aquest marc s’ha constituït
un Consell assessor per assistir en el dis
seny i l’aplicació del Pla de Barris.
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Consell assessor
La voluntat del Pla de Barris de ser una política transformadora ha provocat la creació d’un Consell assessor. La seva funció
és aconsellar sobre el desenvolupament
dels plans i contribuir a la difusió dels resultats, en especial de les actuacions que
puguin ser de major interès per a altres
barris o àrees urbanes. Els membres del
Consell assessor són els següents: Carme
Borrell (salut pública, sanitat), Andreu
Domingo (demografia, immigració), Francesc Muñoz (urbanisme, disseny d’estratègies urbanes), Carles Llop (urbanisme,
àrea metropolitana), Carlos Losada (empresa, formació), Pere Serra (rehabilitació, habitatge), Marina Subirats (educació,
estructura social), Mercè Tatjer (patrimoni, associacionisme veïnal), Carme Trilla
(habitatge, entitats del tercer sector) i Ismael Blanco (polítiques públiques).

_Sessió de treball en el marc del Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera /
Font: Ajuntament de Barcelona
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Òrgans de seguiment polític
El lideratge del projecte és del govern
municipal i de l’alcaldessa de Barcelona.
L’òrgan de seguiment polític és el Consell
d’administració de Foment de Ciutat, en el
qual hi estan representats tots els grups
municipals, de manera que s’hi reprodueix
la mateixa distribució que al ple municipal.
Dins de l’estructura tècnica, la responsabi
litat recau en la gerència municipal, que és
qui efectua l’encàrrec a Foment de Ciutat.

Governança interna de l’Ajuntament
El Comitè municipal de pilotatge és l’òr
gan de coordinació municipal en el qual hi
estan representades totes les àrees i dis
trictes.
Per a alguns temes d’especial rellevància
s’han creat taules específiques, també en
l’àmbit municipal, com la Taula sectorial
d’educació, la Taula sectorial d’habitatge
i la Taula sectorial d’activació econòmica.
Aquestes taules són els espais de definició
estratègica en els quals l’àrea, els agents o

operadors que hi estan vinculats, els dis
trictes, Foment de Ciutat i la gerència mu
nicipal defineixen les prioritats comparti
des respecte dels temes tractats.
A cada districte s’ha creat una Taula de
seguiment tècnic, que és l’espai de segui
ment i de presa de decisions estratègiques
en el qual hi ha tots els tècnics del districte
vinculats al Pla de Barris i les àrees que tenen un paper més important en aquell ter
ritori. De les Taules de seguiment tècnic
se’n desprenen les Taules de treball tècnic
informal, que conformen múltiples espais
de treball per anar definint i executant
cadascuna de les línies del Pla de Barris.
En el dia a dia, hi ha un equip més execu
tiu, la Taula executiva, liderada pel Cap de
projecte del Pla i formada per les persones
més vinculades a cada barri.
Cal destacar el valor afegit que generen
aquesta transversalitat i aquest treball
compartit en l’àmbit municipal. També cal
posar en valor la creació de nous proces
sos de coordinació que no existien prèvia
ment. En aquest escenari, el Pla de Barris
actua com a ròtula per articular aquests
nous processos i per garantir-ne el funci
onament correcte. I això és així perquè un

dels objectius del Pla de Barris, més enllà
de la transformació dels barris, és impul
sar un canvi de treball en l’àmbit munici
pal, basat en compartir els objectius i ali
near tots els agents implicats en la manera
de resoldre’ls.

Territori: veïns i veïnes, i entitats
El Pla de Barris posa molta èmfasi en què
la transversalitat interna es traslladi al
treball als barris i a vincular tots els nous
espais de treball municipal interns amb les
dinàmiques de participació i coproducció
que, al mateix temps, s’impulsen amb els
veïns i veïnes. Aquí és on tenen un paper
important el Grup impulsor, com a espai
de seguiment, i les taules de treball, que
són els espais amb els veïns i veïnes en els
quals es coproduiran les accions.

Òrgans de seguiment
polític
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Consell d’administració de Foment de Ciutat
Espai de seguiment polític del Pla de Barris

Consell d’administració de
Foment de Ciutat

Alcaldia - Gerència municipal
Definició estratègica del Pla de Barris

Alcaldia / Gerència

Governança interna de l’Ajuntament

Comitè de pilotatge
Òrgan de seguiment gerencial en l’àmbit de tot
l’Ajuntament
Taules sectorials
Espais de definició estratègica d’àmbit general
del Pla de Barris. Espais de coordinació secto
rial entre les gerències de districte, les àrees i la
gerència municipal
Taula de seguiment tècnic
Espai de seguiment tècnic del Pla de Barris i
de presa de decisions estratègiques. Espai de
coordinació entre el districte, Foment de Ciutat
i les àrees
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Consell assessor

Comitè de pilotatge

Taula sectorial
d’educació

Taula sectorial
d’habitatge

Taula sectorial
d’activitat
econòmica

Interculturalitat
i convivència
econòmica

Taula de seguiment tècnic de districte
Nou Barris

Sant Andreu

Sant Martí

Ciutat Vella

Horta - Guinardó Sants - Montjuïc

Treball tècnic informal
Espais, grups i/o reunions de treball (districte,
àrea o qui convingui) per a la definició o desple
gament de temes concrets

Territori , veïns i
veïnes, i entitats

Taula executiva permanent
Grup executiu transversal que pilota el dia a dia
del Pla de Barris. Espai de rendiment de comptes
permanent
Grup impulsor
Grup de veïns i veïnes que tenen per objecte fer el
seguiment i vetllar pel desenvolupament del Pla
de Barris
Taules de treball
Espais de treball permanent que executen i donen
contingut a les accions del Pla de Barris, formats
per entitats i veïns i veïnes

_Esquema general de la governança del Pla de Barris
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16 | Participació i coproducció

Una de les línies estratègiques del progra
ma del Pla de Barris és l’apoderament ve
ïnal com un dels elements que pot contri
buir a la millora del barri i a la reducció de
les desigualtats. La implicació dels veïns
i les veïnes, així com del teixit associatiu
o dels agents i els serveis del barri, en la
transformació de l’àmbit local és indis
pensable per a l’èxit del programa i ha de
respondre a una nova lògica relacional que
inclogui la participació i la coproducció.
En aquest sentit, cal tenir en compte dos
moments importants del procés: la defini
ció del procés i l’execució del Pla.

_Sessió de treball en el marc del Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera /
Font: Ajuntament de Barcelona
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Presentació als Consells de Barri
Participació en la definició del Pla de Barris de Sant
Genís dels Agudells i la Teixonera
La participació del veïnat en la definició del Pla de Barris
de cada territori, tot i partir d’una metodologia general,
s’ha adaptat a cadascuna de les realitats dels barris sobre
els quals actua.

2 de novembre de 2016: Sant Genís dels Agudells
3 de novembre de 2016: La Teixonera
Grup impulsor
17 de novembre de 2016: Constitució a Sant Genís dels Agudells

La presentació pública del Pla de Barris es va dur a terme
en el marc dels Consells de Barri, com a òrgans de parti
cipació oberts al veïnat. En un segon moment, es va treba
llar amb les entitats per validar la diagnosi i poder iniciar
les propostes.

22 de novembre de 2016: Constitució a la Teixonera

Amb el primer treball de les propostes es va convidar els
veïns i veïnes del barri a una sessió oberta per tal de va
lidar les propostes i concretar unes primeres accions per
desplegar.

22 de febrer de 2017: Consens de prioritats

Finalment, el retorn del taller i la presentació del Pla es
realitzarà en el marc dels Consells de Barri i a través
d’una jornada lúdica als barris, que es durà a terme les
darreres setmanes del mes d’abril de 2017.
Tot seguit es mostra el calendari detallat del procés de
participació en la definició del Pla de Barris de Sant Genís
dels Agudells i la Teixonera.

29 de novembre de 2016: Diagnosi i primeres línies de treball
1 de febrer de 2017: Sessió informativa de l’estat del Pla

7 de març de 2017: Consens de prioritats (la Teixonera)
8 de març de 2017: Consens de prioritats (Sant Genís dels Agudells)
Punts informatius a la via pública
26, 27 i 30 de gener de 2017
Sessió participativa oberta als veïns i veïnes
14 de febrer de 2017
Presentació de la Mesura de govern al Consell plenari
13 de març de 2017

Bloc 4 | Participació i coproducció
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Participació en el desplegament del Pla
de Barris
La voluntat del Pla de Barris és implicar
i involucrar els veïns i veïnes, tant els que
estan associats a entitats com els que no
hi estan associats. Per això, s’han definit
diferents espais en els quals el veïnat pot
participar activament:
- El Grup impulsor, que té per objecte vet
llar pel desplegament del Pla de Barris i
fer-ne el seguiment. Està format per veïns
i veïnes i per entitats del territori.
- Les taules de treball, que són taules te
màtiques que desenvolupen les propostes
del Pla. Poden ser creades expressament
en el marc del Pla de Barris o bé poden ser
espais ja existents al barri, als quals el Pla
se suma. Les taules de treball volen ser
l’espai de coproducció del Pla de Barris.
- Les accions participades, que són les ses
sions o els processos específics i temporals
que es realitzen amb la finalitat d’incorpo
rar la veu dels veïns i veïnes en diferents
projectes del Pla de barris.

Participació en la definició
- Presentació al Consell de Barri
- Trobada amb les entitats
- Sessions de treball / Accions concretes
- Tancament del document i presentació pública

Participació en el desplegament
- Grup impulsor
- Taules de treball: salut, convivència, jove
- Accions participades o coproduïdes
_Esquema general de la participació al Pla de Barris
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_Sessió de treball en el marc del Pla
de Barris de la Verneda i la Pau /
Font: Ajuntament de Barcelona
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17 | Indicadors d’avaluació del projecte

Organització del procés d’avaluació i seguiment del Pla de Barris
El desplegament del Pla de Barris es fa amb el compromís d’avaluar-ne
els resultats i de capitalitzar-ne les experiències. Aquesta avaluació i se
guiment comptarà amb diverses línies i espais de treball:
- Una avaluació externa del Pla de Barris. Ivàlua (Institut Català d’Avalu
ació de Polítiques Públiques) ha estat l’entitat encarregada de la definició
del marc metodològic de l’avaluació, la qual ha posat una èmfasi especial
en l’impacte de les actuacions que són més susceptibles de ser avaluades.
- Un sistema d’indicadors del Pla de Barris per a la recollida i el segui
ment de les diferents accions, el qual ha posat una èmfasi especial en els
indicadors que donen una mesura de l’assoliment dels objectius perse
guits, a curt, a mig i a llarg termini.
- Els òrgans interns de coordinació i de seguiment del Pla de Barris: Con
sell d’administració, Comitè de pilotatge, taules sectorials i taules de se
guiment amb els districtes. En aquesta línia, el Consell assessor pren un
protagonisme especial en l’avaluació, perquè reuneix experts de diferents
àmbits de treball.
- Els òrgans de coordinació i de seguiment amb representació veïnal: el
Grup impulsor i les taules de treball.
Tot seguit s’exposa amb més detall en què consisteix el sistema d’indica
dors per a la recollida i seguiment de les diferents accions.

Pla de Barris · Sant Genís dels Agudells i la Teixonera |

Sistema d’indicadors per al seguiment del Pla de Barris
El sistema d’indicadors del Pla de Barris té per objectiu oferir un instrumental analític que pugui resultar d’utilitat per a la implementació, el
seguiment i l’avaluació del Pla des del punt de vista de les propostes i les
accions que conté.
Els indicadors que s’han tingut en compte es classifiquen en tres tipus
bàsics:

Model global del
Pla de Barris

Objectius de millora

195

Tipus
d’indicadors

- Resultats (outcomes finals)

- Indicadors d’input (recursos). Mesuren els recursos utilitzats per posar
en marxa les accions previstes. Remeten, per tant, de forma prioritària,
als recursos humans, materials i financers utilitzats per dur a terme el
programa d’accions.
- Indicadors d’output (productes). Remeten al compliment i a les característiques dels “productes” o “realitzacions” de les activitats o conjunts
d’activitats contemplats en els diferents programes d’intervenció: nombre i característiques de la població atesa, cobertura de la població diana,
nombre de sessions o d’hores que ha requerit l’actuació o les actuacions,
inversió per unitats de població, etc.
- Indicadors d’outcome (resultats). Fan referència a les variables de canvi o resultat de les accions, aquelles que més directament s’associen als
objectius de millora i transformació que persegueixen. Per exemple, en
l’àmbit de la salut, es podria considerar de reduir les desigualtats socials
en salut o, en l’àmbit educatiu, de reduir l’abandonament educatiu prematur. En darrer terme, aquests indicadors són els que mesuren l’èxit dels
programes i a partir dels quals se n’estima l’impacte.

Propostes

- Realitzacions (outputs agregats)
- Recursos (inputs agregats)

Accions

- Resultats (outcomes específics)
- Realitzacions (outputs)
- Recursos (inputs)

_Esquema general del sistema d’indicadors per al seguiment del Pla de Barris /
Font: Ivàlua
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18 | La comunicació del Pla de Barris

El programa del Pla de Barris vol promou
re la implicació veïnal en el seu desplega
ment. La comunicació ha de ser l’eina que
permeti arribar al territori. Per tant, cal
abordar de manera adequada com es difon
per maximitzar-ne la incidència i la impli
cació veïnal.
Amb aquest propòsit s’han definit uns
objectius de comunicació, una narrativa,
un grafisme identificador i unes eines que
permetin assolir l’impacte desitjat.
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Objectius
Cal plantejar una difusió global i general
per al conjunt del Pla de Barris que abordi i expliqui el programa com una política
de govern. A la vegada, cal plantejar una
difusió més local, específica i personalitzada per a cada barri concret on es desplega
el Pla, que pugui assolir els objectius següents:
- Transmetre de manera directa i clara les
actuacions i propostes del Pla de Barris.
- Aconseguir la màxima participació i collaboració de les entitats i dels veïns i veïnes de cada barri en la definició i en la
coproducció de les actuacions concretes.
- Transmetre de manera transparent el
desplegament del Pla de Barris i els resultats o l’avaluació que se’n derivi.
En aquest sentit, el Pla de Barris ha elaborat una estratègia de comunicació basada
en la coproducció com a eix vertebrador.
L’objectiu principal de la comunicació del

Pla ha de ser, en última instància, posar en
valor el barri. La comunicació del Pla de
Barris busca generar un nou paradigma
de relació, capgirant els protagonistes en
el relat comunicatiu. Així doncs, l’Ajuntament es converteix en l’ens que dóna suport als barris.
L’estratègia de comunicació ha establert
tres nivells d’actuació:
- Mitjans de comunicació, periodistes, bloguers, institucions i altres públics influenciadors.
- Consells de Barri i altres òrgans de participació veïnal: eines necessàries per traslladar el Pla de Barris als veïns i veïnes que
ja estan mobilitzats, i a les associacions i
entitats dels barris.
- Veïns i veïnes en general: accions per fer
arribar al veïnat les intervencions del Pla
dels Barris d’una forma significativa.

_Punts informatius a la via pública. Carretó /
Font: Ajuntament de Barcelona
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Narrativa

Grafisme

La comunicació del Pla de Barris es ba
sarà en experiències per desenvolupar
les accions comunicatives que pertoquin.
Aquestes accions-experiència es construi
ran a partir de quatre eixos, que es corresponen amb les quatre fases que conformen
qualsevol procés de descoberta i aprenen
tatge: inspiració, exploració, construcció i
comunicació.

Pel que fa al grafisme del Pla de Barris, la
voluntat és poder identificar tots els plans
de la ciutat i alhora poder arribar a la pre
cisió i l’especificitat de cadascun dels bar
ris. Per aquest motiu, el logotip del Pla de
Barris és el mateix per a tots els districtes
i inclou el nom del barri o dels barris en
qüestió.

El Pla dels Barris de Barcelona és un pla de xoc dissenyat per millorar la
qualitat de vida de certs barris de Barcelona. A la Trinitat Vella,
inclou un conjunt d'accions en l'àmbit educatiu, social, econòmic i urbà. Té
un pressupost extraordinari de 5,9 milions de € i una clara visió
transversal i transformadora.

La implicació dels veïns i les veïnes, així com del teixit
associatiu, és indispensable per a l’èxit del programa. És per
això que volem que els veïns i veïnes de la Trinitat Vella se
sumin a les diferents fases de participació, coproducció i
acció comunitària del Pla de Barris:

PrEseNtAciÓ aL
CoNsElL De bArRi

TrObaDeS
eSpEcÍfIqUeS AmB
LeS EnTiTaTs

AjuNtAmeNt

EnTiTaTs

EnTiTaTs

VeInS
I VeIneS

SeSsIoNs De
TrEbaLl SoBrE LeS
PrOpoStEs
CoNcReTeS
23 DE GENER DE 2017

TaNcAmeNt DeL
DoCuMeNt I
PrEseNtAciO
PuBlIca
I

21 DE DESEMBRE DE 2016

I

L’estratègia de comunicació prendrà els
projectes motor de cada Pla de Barris com
a punt de partida per elaborar les accions
al seu voltant.

La proposta en aquest sentit és utilitzar
aquest logotip (en les diferents variants i
opcions) per a la comunicació de cada ac
tuació que es desplegui del Pla de Barris,
amb la voluntat de facilitar una lectura de
conjunt que permeti identificar cada acció
concreta com una part d’un projecte més
ampli. El logotip, doncs, se suma a l’estra
tègia de posar el barri al centre de les ac
tuacions.
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ViNe A La pRiMeRa

SeSsIó De tReBaLl
PARTICIPA SOBRE LES PROPOSTES DEL PLA I COMPARTEIX LES TEVES
IDEES SOBRE LA TRINITAT VELLA

QuAn?
On?

Dilluns 23 de gener

de les 18:30 h a les 20:30 h

Centre Cívic de Trinitat Vella
Carrer de la Foradada, 36

Districte de
Sant Andreu
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Eines
Per aconseguir una difusió d’impacte territorial, el Pla de Barris aprofitarà totes les eines
de comunicació que té a l’abast. Destaquen les
següents:
- Web del Pla de Barris (www.pladebarris.
barcelona). És l’eina principal de comunicació de totes les accions del Pla de Barris i el
punt de referència per als veïns i les veïnes a
l’hora de trobar informació sobre els seus barris. Mitjançant el web es garanteix la màxima
transparència en l’ús de recursos públics. A
més, permet una actualització constant de la
informació i un seguiment de tot el programa,
amb tots els indicadors.
- Xarxes socials. L’estratègia de comunicació
també inclou les xarxes socials com a eina de
difusió de les sessions de treball i de les jornades participatives de cada barri. Segons
el tipus d’activitat que calgui difondre, es
treballarà amb les diverses xarxes amb les
quals compta l’Ajuntament, com ara Twitter i Facebook. L’etiqueta principal que farà
servir l’Ajuntament per fer el seguiment del
programa a les xarxes socials serà #PladeBarrisBCN. D’aquesta manera es vol accedir
a la gent jove i aconseguir uns nivells de participació més alts dels que hi ha actualment en
aquest col·lectiu.

- Suports físics: rètols. Els suports tradicionals de comunicació són fonamentals per
arribar a tothom, inclòs el veïnat que no
està acostumat a l’ús de les xarxes socials.
Totes les accions del Pla de Barris que es
considerin necessàries es difondran a través de la cartelleria bàsica que es penja a
les porteries i/o dels fulletons que es considerin necessaris. La seu del districte, els
centres cívics, els casals de barri, els mercats i els equipaments municipals en general seran punts d’informació importants
a l’hora de difondre les accions del Pla a
través d’aquest tipus de suport.
- Altres formats. En funció de les necessitats comunicatives, es generaran eines
específiques. En són un exemple les unitats mòbils per informar sobre trobades
o accions que cal difondre, ja que, per la
seva fàcil mobilitat, permeten l’accés a tot
el territori. Un altre exemple d’interès són
les rutes exploratòries o temàtiques. També serà fonamental generar propostes que
impliquin l’acció comunicativa veïnal, implicant les entitats i el veïnat en la generació del seu propi relat de barri, amb el
suport del Pla de Barris.
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