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Què és el Pla de Barris
► És un programa extraordinari, amb un pressupost de 150 milions d’€, per als barris de la ciutat que més 

ho necessiten, per tal de millorar la qualitat de vida dels seus veïns i veïnes.

► Compta i vol comptar amb la participació de veïns, veïnes i entitats, que han d’ajudar a establir les 

prioritats de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera.

► Es desenvolupa des del barri per aprofitar les seves potencialitats i generar noves oportunitats.



El Grup Impulsor
El Grup Impulsor de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera vetlla per coproduir les 

accions del Pla, a més de definir els grups de treball i els processos.



El Grup Impulsor
Reunions i calendari

CONSELLS DE 
BARRI

SANT GENÍS DELS AGUDELLS

2 DE NOVEMBRE

LA TEIXONERA

3 DE NOVEMBRE

Creació del
GRUP 

IMPULSOR
SANT GENÍS DELS AGUDELLS

17 DE NOVEMBRE

LA TEIXONERA

22 DE NOVEMBRE

29/11
1A REUNIÓ DEL GRUP 

IMPULSOR. Diagnosi

25-26-27/01
PUNTS INFORMATIUS/ 

CARRETONS

PARTICIPATIUS

01/02
PRESENTACIÓ AL GRUP 

IMPULSOR

14/02
SESSIÓ PARTICIPATIVA AMB 

VEÏNAT

22/02
REUNIÓ DEL GRUP IMPULSOR. 

Tancament del document



Algunes dades dels barris



Àmbits del Pla de Barris

EDUCACIÓ
EDUCACIÓ FORMAL, NO REGLADA, LLEURE I CULTURA

DRETS SOCIALS
SALUT, GENT GRAN, HABITATGE, SERVEIS SOCIALS, XARXES VEÏNALS, CONVIVÈNCIA

ACTIVITAT ECONÒMICA
FORMACIÓ, SERVEIS SANITARIS (SALUT I CURES), EINES PER A LOCALS BUITS

ECOLOGIA URBANA
ESPAI PÚBLIC: PLACES I PARCS, ACCESSIBILITAT, USOS, EQUIPAMENTS ESPORTIUS



RESUM DE PROPOSTES
DIAGNOSI OBJECTIUS PROPOSTES I ACCIONS

DRETS 
SOCIALS

Alta taxa població envellida que viu sola A Reduir desigualtats socials en salut, especial en gent gran 1 Millorar qualitat vida gent gran

Demanda de millora xarxa d'equipaments B
Reduir desigualtats existents en accés a la cultura, lleure i esport entre 

joves
2 Promocionar oci saludable (especialment entre joves)

Diversitat cultural no problemàtica i fort sentiment de 

pertinença al barri C Aconseguir societat civil més forta, estructurada i representativa
3 Impulsar programes recuperació cultura i memòria històrica barri

Davallada del teixit associatiu 4 Enfortir teixit associatiu

Habitatge envellit i amb dificultats d'accessibilitat D
Millorar condicions habitacionals a través de la promoció de la 

rehabilitació dels habitatges
5

Promoure rehabilitació i millora accessibilitat als habitatges i 

convivència comunitats veïns

EDUCACIÓ Baix nivell formatiu

Poc pes de les AFA
E

Reduir desigualtats existents en accés a la cultura, lleure i esport entre 

infants i adolescents

6 Millora tasques socioeducatives escola i relació alumnes i famílies

Manca d'espais educatius per a la infància

7
Donar suport a projectes existents de lleure de caps de setmana 

(esplais)

F Ampliar l'oferta educativa per a la petita infància 8 Millora equipaments per la infància

ACTIVITAT 
ECONÒMICA Renda familiar baixa i alta taxa d'atur de llarga durada G

Augmentar ocupabilitat laboral dels veïns i veïnes tenint en compte 

recursos propis del barri
9

Promoure projectes formació i ocupació en serveis sanitaris, salut i 

cures

Teixit productiu escàs

Teixit comercial empobrit i condicions precàries al 

mercat

Falta de població jove

H Activar locals buits per cercar noves oportunitats socioeconòmiques 10 Promoció i dinamització de l’oportunitat d’activació de locals buits

ECOLOGIA 
URBANA

Entorn natural privilegiat

I Millorar i crear nous espais públics per potenciar l'ús comunitari

11 Desenvolupar nous usos comunitaris a l'entorn de Can Soler

Espais naturals i solars buits degradats i amb baix 

manteniment

12 Reformar espai públic existent promovent espais de trobada

13 Millora espais esportius

Pendents elevats i configuració urbana que dificulten 

accessibilitat i mobilitat

J Connectar els barris entre ells i la resta de la ciutat 14 Millorar accessibilitat i mobilitat
Ronda de Dalt = bona connectivitat, barrera entre 

barris, alta contaminació atmosfèrica, acústica i 

lumínica



ACCIONS 
DESTACADES
- EDUCACIÓ

- DRETS SOCIALS

- ACTIVITAT ECONÒMICA

- ECOLOGIA URBANA



EDUCACIÓ– ACCIONS DESTACADES
• Generar accions i/o programes complementaris que millorin les tasques socioeducatives amb infants, 

adolescents i les seves famílies (esplais, corals, orquestra, patis oberts...)

• Valorar la necessitat de creació de nous equipaments educatius a la Teixonera, i si s’escau, la creació 

d’un espai familiar.



Drets socials – ACCIONS 
DESTACADES
• Creació de programes per a la gent gran per un envelliment saludable.

• Enfortir i promoure el teixit associatiu-entitats a través de projectes comunitaris.



Drets socials – ACCIONS 
DESTACADES
• Promocionar l’oci saludable, en especial entre els joves



Drets socials – ACCIONS 
DESTACADES
• Impulsar programes de recuperació i difusió de la cultura i la memòria històrica dels 

barris en clau intergeneracional i de gènere



Activitat econòmica – ACCIONS 
DESTACADES
• Promoure els projectes de formació i ocupació en l’àmbit dels serveis sanitaris, la salut i les cures.

• Promoció i dinamització de l’oportunitat d’activació de locals buits



Ecologia urbana – ACCIONS 
DESTACADES
• Desenvolupar nous usos a l’entorn de Can Soler (ex camp de futbol) Agroecologia, lleure, esport, joves, 

ocupació....

• Millorar l’accessibilitat al barri i entre els barris a través de facilitar la mobilitat

• Reformar l’espai públic existent promovent espais de trobada

• Millores dels espais esportius a La Campa

• Promoure la rehabilitació i millora de l’accessibilitat als habitatges i la millora de la convivència entre 

veïns i veïnes 



Ecologia urbana – ACCIONS 
DESTACADES

Entorn de can soler



Ecologia urbana – ACCIONS 
DESTACADES

Carrer besora Passatge dels canadencs

Carrer Àngels-Dalmir

Escales mecàniques



Ecologia urbana – ACCIONS 
DESTACADES
Re-urbanització dels entorns del Casal de la Gent
Gran 



Ecologia urbana – ACCIONS 
DESTACADES
Millora i re-urbanització de la Font del 
Roure  



Ecologia urbana – ACCIONS 
DESTACADES
Millora dels jardins del Carrer Tir i 
Judea



Ecologia urbana – ACCIONS 
DESTACADES
Millora de la urbanització i l’accessibilitat. 
Plaça Matías Guiu 



Ecologia urbana – ACCIONS 
DESTACADES
Millora de la urbanització i l’accessibilitat. 
Plaça Matías Guiu 



Ecologia urbana – ACCIONS 
DESTACADES
Facilitar la connexió  entre barris. 
Millora accessibilitat  carrer Nínive 



Ecologia urbana – ACCIONS 
DESTACADES
Millora dels Espais Esportius. La Campa 



Ecologia urbana – ACCIONS 
DESTACADES
Promoure la rehabilitació i millora de 
l’accessibilitat als habitatges  i millora de la 
convivència. Acompanyament de les finques d’alta 
complexitat urbanística



Els projectes 
motor

A SANT GENÍS DELS AGUDELLS I LA TEIXONERA



QUÈ SÓN?
► Són “idees força” que s’han configurat com a projectes centrals

► Tenen la capacitat d’incloure accions a generar des de diferents àmbits de forma molt transversal i la 

capacitat d’aglutinar molts dels principis rectors

► Són el senyal d’identitat del Pla i els que han d’implicar als veïns i veïnes en el procés de transformació

iniciat



Els projectes motor de 
SANT GENÍS I LA TEIXONERA

Apropem la muntanya de Collserola a can 
soler 

(sant genís dels agudells)

Nous equipaments educatius
i comunitaris a la Teixonera

Gent Gran activa



Moltes gràcies
www.pladebarris.barcelona


