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Què és el PAM? 
 
El Programa d’actuació municipal (PAM) és l’instrument de planificació de 
l’activitat municipal de cada mandat (Reglament orgànic municipal [ROM] – 
article 119 del capítol 3 de planificació municipal). 
 
La Carta municipal de Barcelona assenyala que el primer instrument del 
sistema de planificació de l’Ajuntament de Barcelona és el Programa d’actuació 
municipal (article 56 del capítol IV). El PAM comprèn els objectius i les 
polítiques que es preveu portar a terme en els quatre anys del mandat 
electoral en les diferents activitats i serveis realitzats per l’Ajuntament de 
Barcelona i les seves entitats i societats mercantils dependents. 
 
El PAM té naturalesa de directriu, per la qual cosa tots els òrgans municipals 
l’han d’observar com a tal pel que fa als seus objectius i finalitats. Tanmateix, 
tant l’estructura de continguts del PAM com el seu procediment d’aprovació 
poden ser objecte de modificacions o revisions durant el mandat. 
 
 

I el PAD? 
 
Els PAD (programes d’actuació dels districtes) són els documents que elaboren 
els deu districtes de la ciutat i que contenen els objectius i les polítiques que 
cal desenvolupar en cadascun dels districtes al llarg del mandat. Els projectes 
inclosos en els PAD han d’estar alineats amb el PAM (ROM - article 122). 
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Presentació 
 
El Programa d’actuació municipal del districte d’Horta-Guinardó 2020-2023 
que us presentem en aquest document concreta el compromís de l’equip de 
Govern municipal amb la ciutadania per als propers anys partint de la base de 
l’Acord de Govern que va servir per constituir-lo. 
 
Aquest projecte de PAM recull els principals reptes (objectius) i mesures 
concretes (actuacions) que hem acordat que la ciutat necessita desplegar per 
avançar en la lluita contra l’emergència climàtica, per seguir reduint les 
desigualtats, per fer de la nostra ciutat un entorn més amable on viure i 
conviure, més saludable, més segur i resilient, de progrés econòmic i centrat 
en les persones. Una ciutat, amb una Administració més propera i fàcil, que 
aposta per l’educació, la cultura i la ciència i que mira més enllà dels seus límits 
administratius per reconèixer-se com una de les aglomeracions urbanes més 
importants del sud d’Europa. 
 
Aquest projecte de PAD incorpora dos elements innovadors de caràcter 
transversal que impregnaran les polítiques en aquest mandat: enfortir la visió 
feminista en tota l’acció municipal i garantir la vinculació amb les fites i els 
objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions 
Unides. 
 
A partir d’aquest projecte de PAD, treballat fins ara a escala de govern i amb el 
suport dels equips tècnics municipals, s’inicia un procés participatiu obert a 
tota la ciutadania que, de ben segur, l’enriquirà, perquè Barcelona és un 
projecte col·lectiu, on tothom ha de poder expressar les seves idees i prioritats. 
 
Les actuacions i els projectes emblemàtics, siguin de petit o de gran format, 
que trobareu en aquesta proposta de PAD configuren un veritable full de ruta, 
arriscat i valent, per al període 2020-2023 i més enllà, i vertebren un model de 
ciutat on la ciutadania i les seves activitats esdevenen el centre i la raó de ser 
de les polítiques municipals que lideren i garanteixen la Barcelona de progrés 
que fa front a les desigualtats i a l’emergència climàtica. 
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Compromís amb l’Agenda 2030 
 
Davant la urgència dels grans reptes globals, l’ONU ha aprovat els 17 objectius 
de desenvolupament sostenible (ODS) que considera imprescindibles per 
preservar el planeta i fer possible una vida digna per a tothom. Junts 
configuren l’anomenada Agenda 2030, que apunta cap a un futur més inclusiu, 
pròsper, just i sostenible. Els ODS ofereixen una visió global dels problemes, un 
marc per arribar a grans acords sobre les solucions i una perspectiva temporal 
llarga, que permet plantejar i executar projectes realment transformadors. 
 
És per tot això que, tal com expressa l’acord de govern de 10 de juliol de 2019, 
el Govern municipal ha assumit l’Agenda 2030 com a marc d’acció, considerant 
quatre grans objectius:  
 

• El compromís polític, per abordar els reptes —com el treball, 
l’habitatge, l’energia o la mobilitat— que Barcelona ha de resoldre per 
seguir generant oportunitats, cohesió i benestar, en harmonia amb 
l’entorn i sense comprometre el futur. 

• La implicació social, en tots els àmbits (empresa, cultura, escola, 
esport, districtes, barris, etc.), per fer dels ODS l’agenda de Barcelona. 

• La modernització de la gestió i dels serveis municipals, reflectida també 
en l’avaluació del compliment dels ODS. 

• El lideratge i la projecció internacional: Barcelona impulsa, amb altres 
ciutats, els canvis que el món necessita.   

 
El compromís es posa a prova ara, en el disseny del Programa d’actuació 
municipal 2020-2023. És necessari que els objectius, les actuacions i els 
projectes d’aquest PAM, coherents amb els ODS, impulsin Barcelona cap a: 
 

• una ciutat que fa front a l’emergència climàtica i amb emissions zero; 
• una ciutat que fa front a les desigualtats i amb pobresa zero; 
• una ciutat amb un progrés econòmic dinàmica i sostenible; 
• una ciutat més habitable, segura i amb un urbanisme en 

transformació; 
• una ciutat que aposta pels aprenentatges, la creativitat i els vincles, i 
• una ciutat amb polítiques públiques innovadores i amb visió 

metropolitana. 
 
Els ODS plantegen una perspectiva temporal llarga, que engloba tres mandats 
municipals fins a la seva consecució, la qual dona el marge necessari per 
plantejar, decidir i portar a terme projectes realment transformadors. 
 
L’Agenda 2030 posa també l’èmfasi en la governança democràtica i la qualitat 
institucional, un incentiu i una eina per a la millora continuada dels serveis 
municipals, la planificació estratègica, les polítiques integrals, la innovació, la 
participació ciutadana i la concertació amb els actors socials. Sense oblidar el 
compromís amb el municipalisme, busca dotar els ajuntaments dels recursos 
necessaris per poder tirar endavant els seus projectes.  
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Compromís amb la igualtat de 
gènere 
 
Aconseguir una Barcelona sense desigualtats ni discriminacions de gènere és 
una de les grans fites d’aquest mandat. Per això, aquest PAM neix amb la 
voluntat d’avançar la ciutat en tots els àmbits que aborda i de fer-ho 
incorporant la mirada feminista en tota l’acció municipal.  
 
En aquest sentit, al PAM 2020-2023 incorpora dues línies estratègiques 
dedicades en exclusivitat al foment de l’equitat de gènere a la ciutat —1.5 
Feminismes— i en el marc de l’Administració i el bon govern —6.2 
Transversalitat de gènere i polítiques del temps—. I, a la vegada, s’han inclòs 
objectius de gènere en tots els àmbits d’actuació del PAM, amb la qual cosa es 
multipliquen els beneficis per a tota la ciutadania. La inclusió de la perspectiva 
de gènere al PAM, de manera plenament transversal és, doncs, una mostra del 
ferm compromís de l’Ajuntament amb la plena igualtat entre dones i homes a 
la nostra ciutat. 
 
El PAM 2020-2023 s’ha formulat tenint present si l’acció concreta incorpora les 
necessitats de les dones en la seva definició i si la seva implementació 
contribuirà a l’eliminació de les desigualtats i les discriminacions de gènere.  
D’aquesta manera es garanteix que el disseny de totes les actuacions del PAM 
es faci des d’una perspectiva de gènere.  
 
La incorporació de la perspectiva de gènere també es tindrà en compte en el 
procés participatiu d’elaboració del PAM, per la qual cosa es desplegaran a les 
diferents sessions programades els mitjans de suport necessaris per facilitar la 
presència efectiva de les dones així com la de les persones cuidadores: provisió 
de serveis gratuïts de cura d’infants, programació d’activitats en franges 
horàries que facilitin la conciliació corresponsable, comunicació inclusiva, etc.  
 
En el mapa d’agents cridats a participar s’han integrat les entitats de dones o 
altres associacions i grups que representen l’àmplia diversitat que configuren 
les dones i col·lectius amb interessos de gènere. I es té especial cura per 
fomentar la participació de persones que tenen un accés més limitat a la 
participació ciutadana: dones migrades i grans, dones joves i cuidadores.  
 
Tot plegat ha de permetre dotar la ciutat d’un PAM veritablement feminista 
que vetlli pels drets i les oportunitats de totes les persones de Barcelona. 
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Estat de la ciutat i del districte 
En síntesi 
 
Barcelona és el nucli central de la regió metropolitana de Barcelona, una 
aglomeració urbana entre les deu primeres europees, en termes de població i 
ocupació. 
La seva organització territorial està formada per deu districtes. Horta-Guinardó 
és el tercer districte més extens, amb una superfície de 1.192 hectàrees, que 
ocupen l’11,9% del territori, i és el quart territori de més població amb 172.473 
persones, el 10,5% del total de ciutat. 
 
Població 

 
 
Pel que fa a la població estrangera —que és de 333.516 persones a Barcelona i 
representa el 20,2% del total de ciutat (segons el padró l’1 de gener de 2019)—
, el districte té 25.864 persones estrangeres registrades, el 15% de la seva 
població; un percentatge 5 punts per sota de la mitjana de ciutat.  Així mateix, 
tres barris del districte —Horta, la Vall d’Hebron i la Font d’en Fargues— se 
situen entre els deu territoris amb un percentatge de població estrangera més 
baixa de la ciutat. 
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L’índex d’envelliment: el districte té un dels índexs d’envelliment (180,2) més 
elevats de la ciutat, només per darrere de les Corts i l’Eixample i molt per sobre 
de la mitjana de Barcelona (159,4).  Montbau, el barri més envellit de la ciutat 
amb un índex de 238,4, juntament amb el Baix Guinardó (211,9) i Sant Genís 
dels Agudells (203,9), integren el grup dels deu barris amb l’índex 
d’envelliment més alt, segons dades del 2018. 
 

 
 
Atenció social 
Un 25,8% de barcelonins i barcelonines tenen més de 65 anys i viuen sols o 
soles. El districte, malgrat tenir tres dels barris més envellits de la ciutat, 
presenta un percentatge de soledat en persones de més de 64 anys del 24,4%, 
lleugerament per sota de la mitjana de ciutat (25,8%).  Cap dels seus barris més 
envellits se situa entre els deu barris que presenten un d’aquests percentatges 
més elevats.   
 
Persones de 65 o més anys que viuen soles (%): 
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Economia 
Al districte, la tipologia d’activitat segons superfície cadastral mostra una 
especialització relativa en sanitat (18,4%) i ensenyament (15,4%), la qual cosa 
supera notablement la mitjana de Barcelona en aquestes activitats de 5,4% i 
10,3%, respectivament, el 2018. El comerç és l’activitat predominant, amb un 
pes semblant al que té al conjunt de la ciutat (23%). L’ús industrial i logístic és 
rellevant al districte (24,8%), però inferior a la mitjana de ciutat (27,2%) també 
segons dades del 2018. 
 
Mercat de treball 
El 2018 el pes de l’atur registrat sobre la població de 16 a 64 anys del districte 
es va reduir fins al 6,9%, lleugerament per sobre de la mitjana de ciutat (6,5%). 
L’atur de llarga durada també va anar disminuint aquests últims anys fins al 
37%, però continua per sobre de la mitjana de ciutat (36,6%). 
 
Aquest mateix any el nombre de persones registrades en aquesta situació és 
de 7.465, de les quals el 55,1% són dones enfront del 44,9% d’homes. Per 
grups d’edat, el més elevat és el pes de l’atur registrat entre les persones de 45 
i més anys (54,6%) i, quant a la població estrangera del districte, representa el 
17,9% de l’atur registrat, percentatge inferior al de ciutat (20,5%). 
 
Percentatge d’atur de llarga durada sobre el total d’atur registrat: 
 

 
Renda de les llars 
Barcelona és una ciutat de rendes mitjanes (el 52,9% de la població). La renda 
familiar disponible mitjana per capita es calcula en els 21.890 euros el 2017.  
Horta Guinardó, amb una RFD per capita de 17.071 euros (78) se situa per sota 
d’aquesta mitjana de ciutat (100), juntament amb Nou Barris (12.045), Sant 
Andreu (16.335), Ciutat Vella (18.458), Sants-Montjuïc (18.520) i Sant Martí 
(19.300). 
 
Índex de renda familiar disponible: 
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L’índex de renda del districte (78) ha evolucionat lleugerament a la baixa els 
darrers anys i se situa el 2017 en el nivell mitjà-baix, per sota del valor 100 de 
mitjana de ciutat. Tots els barris del districte se situen per sota d’aquest índex; 
en els dos extrems, la Vall d’Hebron és el que més s’hi apropa (95,8) i el Carmel 
és el que més se n’allunya (54,2). 
 
Turisme 
L’activitat hotelera del districte és reduïda, tot i que el 2018 augmenta en un 
establiment (11 en total) amb només dos establiments de categoria alta. Pel 
que fa a les places d’habitatges d’ús turístic, el districte només concentra el 
2,5% del total de ciutat el 2018. 
 
Habitatge 
Després de l’escalada dels preus de venda de l’any 2017 (+15,7%), l’any 2018 a 
la ciutat l’increment ha estat d’un 5,9%, fins a situar el preu mitjà del m2 en 
4.100 euros.   
Al tercer trimestre del 2019, el preu mitjà de venda del m2 en habitatge de 
segona mà se situa en 4.205 €/m2 (a Sarrià - Sant Gervasi és de 5.388 €/m2, i a 
Nou Barris és de 2.563 €/m2); a Horta Guinardó és de 3.080 €/m2. 
 
Al districte, el 63% dels locals cadastrals són habitatges, la qual cosa confereix 
al districte un caràcter predominantment residencial. El 2018 els habitatges 
iniciats van augmentar més d’un 12%, el 6,6% del total de la ciutat. Els preus 
dels habitatges de segona mà van augmentar, el 2018, un 4,8%, mentre que els 
de lloguer es mantenien estables. Aquest mateix any, el nombre de 
compravendes registrades (1.660) va disminuir un 8,5% respecte a l’any 
anterior, al contrari que el nombre de contractes de lloguer, que va augmentar 
un 7,5%. 
 
Nombre de compravendes/any: 

 
Els barris amb més activitat de compravenda d’habitatges han estat els 
següents: el Guinardó, amb 403 transaccions; seguit del Baix Guinardó, amb 
349, i el Carmel, amb 308. 
 
A escala de ciutat, el 2018 s’observa una moderació en l’escalada dels preus de 
lloguer (+5,6% interanual al 3r trimestre del 2018), però el preu mitjà mensual 
és ja de 921 euros. 
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Preu del lloguer del m2/mes: 

 
 
Al districte, el preu mitjà de lloguer per m2 és d’11,87 euros el 2018; el més 
barat a Sant Genís i el més car al Baix Guinardó. 
 
Seguretat i convivència 
La seguretat és, en les enquestes municipals, el primer problema percebut a la 
ciutat.  A l’Enquesta de serveis municipals 2019 la inseguretat s’enfila, amb un 
17,1%, com el primer problema de la ciutat, per sobre de l’accés a l’habitatge, 
que representa un 12,2%. Al districte, aquesta percepció puja fins a un 18,7%. 
Can Baró, el Carmel, la Teixonera, la Vall d’Hebron i Montbau són els barris 
amb més sensació d’inseguretat, malgrat que Horta-Guinardó és el territori 
amb el nombre més baix de fets de victimització, segons l’Enquesta de 
victimització del 2018. 
 
A la ciutat, l’índex general de victimització creix del 25,6% al 31,8%, segons 
l’Enquesta de victimització 2019. La victimització en les dones ha experimentat 
un augment de 7,5 punts en l’últim any, i en el cas dels homes un increment de 
4,8 punts. 
 
Fets de victimització: 

 
 
Horta-Guinardó només té el 2,8% del total de fets de victimització, segons 
persones entrevistades, i experimenta una baixada en la victimització de 3,3 
punts.   
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Educació 
El curs 2017-2018, els alumnes a Horta-Guinardó estudien majoritàriament en 
centres concertats i privats, tant els de 3-16 anys (59,6%) com els de batxillerat 
(55,5%) però els de formació professional ho fan principalment en centres 
públics (67%).  
 
Pel que fa al nivell d’estudis de la població del districte: el 3,6% no té estudis, 
percentatge lleugerament superior al de Barcelona (2,5%); el 44,5% ha acabat 
els estudis obligatoris, percentatge també per sobre dels 38,9% de la ciutat, i 
un 25,7% té batxillerat superior / CFGM, xifra que iguala la mitjana de ciutat. 
Tanmateix, la població amb estudis universitaris i CFGS és de 24,8%, 7 punts 
menys que el 31,9% de Barcelona. 
 
Població amb estudis universitaris i CFGS (%): 
 

 
 
El districte disposa des 15 escoles bressol municipals (EBM). Al curs 2017-2018 
el nombre d’alumnes d’escoles bressol i llars d’infants públiques (0-3 anys) 
matriculats era de 1.207 (65,3%), i en llars d’infants concertades i privades, de 
641 (34,7%). 
 
Cultura i esport 
El districte disposa de quatre biblioteques públiques, que durant l’any 2018 
van rebre 497.783 visites. El districte no té cap museu públic. A la bateria 
antiaèria del turó de la Rovira s’hi ubica un espai museïtzat que depèn del 
MUHBA i, a banda, hi ha el Museu del Moble al Guinardó i el Museu Palmero a 
Sant Genís.  
El districte també té en el seu territori el Recinte Modernista de Sant Pau, el 
més gran d’Europa, que el 2018 va rebre 276.358 visitants.  
 
Pel que fa als esports, el districte concentra 300 espais esportius en 
instal·lacions públiques, el 16% del total d’aquests espais de ciutat, i disposa de 
6 centres esportius municipals amb sistema d’abonaments, que el 2018 tenen 
un total de 14.741 abonats i abonades, el 7,6% del total als CEM de la ciutat.  
Cal remarcar, en l’àmbit esportiu, la ubicació al districte de grans equipaments 
esportius de ciutat, com són el Velòdrom, el Pavelló Olímpic o el Tennis, 
ubicats als barris de la Vall d’Hebron, Montbau i Horta. 
 
Salut 
La millora continuada de l’esperança de vida en néixer, que l’any 2016 va 
assolir els 86,6 anys en les dones i els 80,6 anys en els homes, és de 83,8 anys 
per al conjunt del districte, lleugerament per sota de la resta de districtes, 
excepte Ciutat Vella. 
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Esperança de vida en néixer: 
 

 
 
Medi ambient 
Horta-Guinardó disposa de 1.325.137 m2 de verd urbà, 7,9 m2 per habitant del 
districte, una ràtio superior a la mitjana de ciutat (7,1 m2). La superfície de 
zones i carrers amb prioritat de vianants és de 7,5 ha al districte, el 5,9% del 
conjunt de la ciutat. Aquesta superfície s’ha anat incrementant aquest últims 
anys en un 56,25% respecte al 2014. 
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Les línies estratègiques 
 

1. Drets socials 
1.1. Inclusió social .............................................................................. 12 
1.2. Persones grans i envelliment 
1.3. Discapacitat 
1.4. Salut i cures 
1.5. Feminismes 
1.6. Infància 
1.7. Adolescència i joventut 
1.8. Migració i acollida 
1.9. Diversitat sexual i de gènere LGTBI 
1.10. Lluita contra la soledat 

2. Emergència climàtica 
2.1. Transició ecològica ....................................................................... 14 
2.2. Nou model energètic 
2.3. Verd urbà i biodiversitat 
2.4. Mobilitat sostenible i segura 
2.5. Residu zero 

3. Progrés econòmic 
3.1. Promoció econòmica, indústries creatives i competitivitat .........  16 
3.2. Economia verda, blava i circular 
3.3. Economia social 
3.4. Ocupació de qualitat 
3.5. Comerç i mercats, consum i alimentació 
3.6. Turisme 

4. Dret a la ciutat 
4.1. Pla de barris ................................................................................. 18 
4.2. Habitatge, rehabilitació i lluita contra la gentrificació  
4.3. Actuacions metropolitanes 
4.4. Transformació i regeneració urbana 
4.5. Convivència, civisme, prevenció i seguretat 
4.6. Drets de ciutadania 

5. Aprenentatges, creativitat i vincles 
5.1. Educació i ciència ........................................................................   21 
5.2. Cultura 
5.3. Esports 
5.4. Memòria democràtica 
5.5. Diàleg intercultural i pluralisme religiós 

6. Governança 
6.1. Administració propera, amb lideratge i solvent...........................  23 
6.2. Transversalitat de gènere i polítiques del temps 
6.3. Participació, acció comunitària i innovació democràtica 
6.4. Transparència i bon govern 
6.5. Transició digital i innovació tecnològica 
6.6. Justícia global i diplomàcia de ciutats 
6.7. Agenda 2030 

  

3. 
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Eix 1. Drets socials 
La lluita contra les desigualtats i la defensa dels drets socials, 
la diversitat i el feminisme. 
Com totes les ciutats globals, Barcelona s’enfronta al problema de les 
desigualtats fruit d’una distribució injusta de la riquesa. Hem d’assolir 
l’objectiu de l’erradicació de la pobresa i la garantia dels drets socials. Els drets 
han d’estar garantits per a totes les persones, de tots els trams d’edat, fent un 
èmfasi especial en les que pateixen situacions de vulnerabilitat més greus, 
reconeixent la diversitat com un valor i assegurant la igualtat d’oportunitats i 
de gènere. 

(Acord de Govern) 
 
 

1.1. Inclusió social 
• Consolidar el Pla de desenvolupament comunitari del Carmel. 
• Coordinar el Pla director d’acció comunitària al Guinardó. 
• Obrir un nou espai de Serveis Socials al Carmel. 

 
1.2. Persones grans i envelliment 
• Desplegar el projecte Radars a Sant Genís.  
• Elaborar un projecte de rehabilitació de Torre Garcini com a 

equipament per a gent gran. 
• Oferir casals d’estiu per a gent gran. 
 
1.3. Discapacitat 
• Pla d’accessibilitat als barris. 

Fer un Pla d’accessibilitat amb escales mecàniques i ascensors al 
districte, sobretot als carrers amb grans pujades, com ara Francesc 
Alegre, Tenerife, França, Pablo Sáenz de Barés, Miquel dels Sants 
Oliver, Albert Llanas i Ramiro de Maeztu. 

• Pla d’ascensors i escales mecàniques del districte:  Millorar el parc 
d’escales mecàniques i ascensors existents i construir-ne de nous. 

• Millorar l’accessibilitat als equipaments sanitaris i en la connexió entre 
barris. 
Connectar els barris del Guinardó i el Baix Guinardó a través de 
l’Hospital de Sant Pau, i millorar la connexió entre els barris i el recinte 
de la ciutat sanitària del Vall d’Hebron; accessibilitat pel c. Nínive. 
 

1.4. Salut i cures 
• Promoure el projecte “Temps i cures”. 

Desplegar mesures que van sorgir del projecte “Temps i cures”, del 
qual es va fer una prova pilot al Guinardó, i ampliar el projecte a la 
resta dels barris del districte. 

• Impulsar taules de salut comunitària als barris. 
• Fer un seguiment de la construcció del nou CAP de la Clota. 
 
1.5. Feminismes 
• Promoure el programa “Dones trencant la precarietat”. 

Primera edició a la Teixonera i Horta i segona edició al Carmel.  
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• Elaborar un nou pla de treball de la Taula de Memòria que impulsi 
projectes compartits de memòria popular i feminista. 

• Continuar la revisió del nomenclàtor en clau de gènere. 
• Impulsar la presència de les dones a la xarxa i l’ús de les TIC entre les 

dones de totes les edats del districte. 
• Impulsar la realització de tallers d’alfabetització digital per a 

treballadores de la llar i cuidadores. 
• I Edició del Premi Jove de Còmic d’Horta-Guinardó, per a la prevenció i 

erradicació de les violències masclistes. 
 

1.6. Infància 
• Millorar els camins escolars. 
• Punt infantil de trànsit. 
  
1.7.  Adolescència i joventut 
• Estudiar l’equipament juvenil a la zona nord. 

La Teixonera, Sant Genís dels Agudells, Montbau i la Vall d’Hebron. 
• Projecte pilot “Joves saludables”: Impulsar el projecte pilot “Joves 

saludables” per a alumnes de l’ESO d’instituts públics amb horari 
compactat que dinen sols a casa. 
Inclou dinar saludable i activitats d’esport i extraescolars d’anglès i 
reforç escolars en horari de 15.00 a 18.00 hores, per educar en una 
alimentació sostenible per al planeta i també en la salut de les 
persones. 

• I Edició del Premi Jove de Còmic d’Horta-Guinardó. 
• Caus i esplais: regular l’ús de l’espai a la via pública. 
• Millorar els entorns escolars. 

 
1.8. Migració i acollida 

 
1.9. Diversitat sexual i de gènere LGTBI 
• Crear una taula de treball LGTBI al districte i donar suport a les 

activitats de les entitats i associacions que treballin amb el col·lectiu 
LGTBI. 

• Impulsar la incorporació de la perspectiva LGTBI a totes les polítiques i 
projectes desenvolupats des del districte. 

• Combatre l’LGTBI-fòbia a l’espai públic. 
• Treballar amb les escoles i els instituts l’educació afectivosexual i la 

prevenció de l’LGTBI-fòbia. 
• Donar suport a les activitats de les entitats i associacions que treballin 

amb les persones LGTBI. 
 

1.10. Lluita contra la soledat 
• Desplegar el projecte Radars a Sant Genís dels Agudells. 
• Elaborar un programa de socialització contra la soledat.  

Programar activitats col·lectives de socialització de col·lectius amb 
incidència de la soledat: persones grans, malalts mentals, famílies 
monoparentals... 

• Organitzar casals d’estiu de gent gran al juliol, agost i també a l’època 
en què la família i entorn social marxen de vacances i la soledat i 
l’aïllament augmenten. 
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Eix 2. Emergència climàtica 
La lluita contra l’emergència climàtica i la contaminació, fent 
una ciutat verda, blava i de residu zero. 
Més de 350 morts prematures anuals per partícules de contaminació, una 
escalada de temperatures, un desequilibri mediambiental que afecta la salut 
de tots els veïns i veïnes de la ciutat: no podem esperar més. El present 
mandat ha de ser el del salt definitiu de Barcelona en la política de lluita contra 
l’emergència climàtica i la contaminació. 

(Acord de Govern) 
 
 
 
 

2.1. Transició ecològica 
• Fer campanyes de conscienciació ciutadana sobre la implantació de la 

Transició energètica renovable amb les associacions de veïns i veïnes i 
entitats. 

• Implantar el programa 50/50 a les escoles del districte, d’estalvi i 
eficiència energètica i d’aigua. 

• Crear un premi d’ecoinnovació del districte d’Horta-Guinardó i el 
projecte guanyador s’instal·larà al districte.  
De projectes vinculats a l’estalvi d’aigua, economia circular, mobilitat 
elèctrica, eficiència energètica i energia renovable, alimentació 
sostenible...  

• Incentivar el reciclatge professional en els sectors del nou model 
energètic renovable per fomentar la transició ecològica justa:  Oferir 
formació de reciclatge professional per a aturats del sector de la 
construcció en tasques vinculades amb la rehabilitació energètica, 
l’estalvi i eficiència energètica i en instal·lacions i manteniment 
d’equipaments fotovoltaics d’autoconsum (col·laboració de BA i D, SOC 
i empreses del sector). 

 
2.2. Nou model energètic 
• Donar suport a projectes que avancin sobre un nou model energètic al 

districte. 
Donar suport a projectes d’instal·lacions d’autoconsum fotovoltaic 
amb compra col·lectiva, autoconsum col·lectiu, carsharing cooperatiu i 
inversió ciutadana al districte.  

• Instal·lar punts de recàrrega per a vehicles elèctrics a diferents barris 
del districte (model fotolinera de generació fotovoltaica). 

 
2.3. Verd urbà i biodiversitat 
• Nous horts urbans al districte: 

• a Can Soler 
• a la coberta del Mercat de la Vall d’Hebron - Teixonera 
• als jardins de Pla i Armengol 

• Pla de millora vegetal i replantacions i de reforç del manteniment dels 
grans parcs del districte: parc del Guinardó i parc del Carmel. 

• Programa escolar i ciutadà de “Tenim cura dels nostres veïns arbres” 
en col·laboració amb Parcs i Jardins. 
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• Millorar el manteniment dels espais verds urbans: cas dels jardins de 
Jaume Planas i Alemany i conservació del parc de les Aigües. 

• Continuar elaborant estudis de paisatge dels barris del districte. 
 

2.4. Mobilitat sostenible i segura 
• Estudi de mobilitat al barri de Sant Genís dels Agudells 
• Projecte de la superilla d’Horta: c. Eduard Toda, Chapi i canvis de 

sentit. 
• Estudiar la reordenació de les línies de bus al Park Güell i busos 

turístics. 
• Estudiar la revisió d’algunes línies de bus del districte. 
• Estudiar noves zones d’àrea verda a Sant Genís, la Vall d’Hebron i la 

Font d’en Fargues. 
• Impulsar i pressionar la Generalitat per acabar les obres de metro L9 i 

urbanitzar les sortides d’estació a: plaça de Maragall, plaça de 
Sanllehy, ronda del Guinardó - Sant Pau. 

• Millorar l’accessibilitat als equipaments sanitaris i en la connexió entre 
barris. 
Connectar el Guinardó i el Baix Guinardó a través de l’Hospital de Sant 
Pau; millorar la connexió entre els barris i el recinte de la ciutat 
sanitària de la Vall d’Hebron. Accessibilitat pel c. Nínive. 

• Reordenar i ampliar el carril bici. 
Revisar punts problemàtics. Modificar el carril bici a la ronda del 
Guinardó, davant dels jardins de Federica Montseny - parada bus H6. 
Buscar un pas alternatiu i evitar el perill del pas de vianants, sobretot 
per famílies i infants de camí a escoles properes. Estudiar instal·lar, en 
cas que sigui viable, estacions del Bicing al barri del Carmel i a la Font 
d’en Fargues. Habilitar carril bici al passeig de Maragall fins a la plaça 
de Maragall.  Habilitar carril bici al passeig de la Vall d’Hebron. 

• Pla d’accessibilitat del Districte. 
Fer un Pla d’accessibilitat del Districte que inclogui escales 
mecàniques, ascensors i altres millores per a l’accessibilitat de tothom 
al districte, així com fer una millora urbana dels carrers dels barris, 
especialment de les grans pujades com ara als carrers de Francesc 
Alegre, Tenerife, França, Pablo Sáenz de Barés, Miquel dels Sants 
Oliver, Albert Llanas i Ramiro de Maeztu. 

• Aparcaments: C. Tous i de Ramiro de Maeztu. 
• Estudiar l’ús dels laterals de la ronda del Guinardó com a aparcament 

en horari nocturn. 
• Pla d’ascensors i escales mecàniques del districte: millorar el parc 

d’escales mecàniques i ascensors existents i construir-ne de nous. 
• Punt infantil de trànsit: Seguretat - GUB. 
 
2.5. Residu zero 
• Implantar “Districte lliure de plàstics”. 

Fomentar la no utilització de plàstics d’un sol ús en totes les activitats 
que organitzi el districte i les entitats del territori. 

• Introduir la recollida d’escombraries porta a porta al nucli antic 
d’Horta. 



 

  18 
 

PAD Horta-Guinardó 2020-2023 
Comissió de Govern 

La Barcelona de progrés, que fa front a  
les desigualtats i a l’emergència climàtica 

• Fer una campanya de sensibilització i acció comunitària per al 
manteniment i la neteja cívica dels barris per conscienciar que la 
neteja és cosa de tothom. 

• Fer una campanya de conscienciació per millorar la neteja i la recollida 
de voluminosos als barris del Carmel i Can Baró. 

• Reforçar la neteja i el manteniment de l’espai públic als barris de 
muntanya. 
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Eix 3. Progrés econòmic 
Suport a l’activitat econòmica per ser referents en 
emprenedoria, ocupació de qualitat, economia verda, blava i 
circular. 
Volem una ciutat dinàmica econòmicament, que doni suport a l’activitat 
econòmica i faci de l’ocupació de qualitat la millor manera de reduir les 
desigualtats. Una ciutat que sigui model, on el lideratge públic, el suport a 
l’activitat econòmica i la col·laboració amb la iniciativa privada facin de 
Barcelona un referent en emprenedoria, economia verda i atracció de talent. 
L’Administració, les empreses i tota la societat estem cridats a impulsar un 
model econòmic diversificat, sostenible, que doni resposta als reptes que té la 
ciutat en desigualtats, clima i qualitat de l’ocupació. 

(Acord de Govern) 
 
 
 
 
3.1. Promoció econòmica, indústries creatives i competitivitat 
• Revisar i actualitzar la diagnosi del PDE i acabar de desenvolupar-lo i 

ampliar-lo amb els agents socioeconòmics del districte. 
• Consolidar el projecte de cotreball a la Clota. 
• Teixonera, barri creatiu: pla de dinamització dels locals buits a la 

Teixonera amb el foment de l’activitat emprenedora relacionada amb 
la creació artística. 

• Pla de foment per atreure activitats econòmiques als locals buits del 
districte, sobretot al Guinardó. 

• Impulsar la implantació del programa “Baixos de protecció oficial” al 
districte. 

 
3.2. Economia verda, blava i circular 
• Convertir Can Soler en l’equipament de referència de l’agroecologia i la 

vinculació de la ciutat amb Collserola - 1a fase. 
• Promoure l’economia circular i l’ocupació en sectors econòmics 

vinculats a l’econòmica verda, blava i circular al districte d’Horta-
Guinardó. 
Fer campanya d’informació i forment de projectes vinculats a 
l’economia circular i l’ocupació en sectors verds. 

• Fomentar l’ecoinnovació i la implantació de projectes disruptius al 
districte per fomentar la sostenibilitat ambiental al nostre territori. 
Crear un premi d’ecoinnovació de projectes vinculats a l’estalvi 
d’aigua, l’economia circular, la mobilitat elèctrica, l’eficiència 
energètica i l’energia renovable, l’alimentació sostenible... El projecte 
guanyador s’instal·larà al districte. 
 

3.3. Economia social 
• Desenvolupar projectes vinculats amb la sobirania alimentària derivats 

dels projectes de l’eix Muntanya. 
• Convertir Can Soler en l’equipament de referència de l’agroecologia i 

de la vinculació de la ciutat amb Collserola. 
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• Consolidar els mercats de pagès al districte: al Guinardó i Horta i obrir-
ne de nous a altres barris, com la Teixonera. 

 
3.4. Ocupació de qualitat 
• Ampliar el programa “Cases d’Oficis” - Projecte “Treball als barris”, que 

es desenvolupa a l’equipament del Boca Nord, al barri del Carmel. 
• Desenvolupar el projecte de promoció de l’ocupació de qualitat al barri 

del Carmel. 
• Crear una taula d’entitats per a la promoció econòmica i l’ocupació al 

Carmel. 
• Valorar la necessitat d’un nou equipament de serveis de Barcelona 

Activa a la zona nord del districte. 
• Obrir un punt d’orientació laboral a l’Hospital de la Vall d’Hebron. 
• Publicar la borsa de treball de la Vall d’Hebron. 
• Reforçar Ca n’Andalet com a centre de referència de les accions 

d’ocupació al districte i fer-ne una difusió més efectiva al districte. 
• Oferir formació de reciclatge professional per a aturats del sector de la 

construcció en tasques vinculades amb la rehabilitació energètica, 
l’estalvi i eficiència energètica i en instal·lacions i manteniment 
d’equipaments fotovoltaics d’autoconsum (col·laboració de BA i D, SOC 
i empreses del sector). 

• Promoure el programa “Dones trencant la precarietat”: fer-ne la 
primera edició als barris de la Teixonera i Horta i la segona edició al 
Carmel. 

 
3.5. Comerç, mercats, consum i alimentació 
• Remodelar el Mercat Municipal d’Horta. 
• Pla de foment per atreure activitats econòmiques als locals buits del 

districte, sobretot al Guinardó. 
• Desenvolupar projectes vinculats amb la sobirania alimentària derivats 

dels projectes de l’eix Muntanya. 
• Elaborar un projecte de reaprofitament dels aliments excedentaris dels 

supermercats, mercats i altres cap a entitats i projectes d’alimentació 
comunitària. 

• Consolidar els mercats de pagès a Guinardó i Horta i obrir-ne de nous a 
altres barris, com la Teixonera.  

• Continuar les obres de millora del Mercat del Carmel. 
• Revisar el pla d’usos a la zona comercial d’Horta. 
• Elaborar un pla de dinamització comercial i millora de l’espai públic i 

mobilitat associat al barri del Guinardó. 
• Dinamitzar comercialment el carrer d’Arenys. 
• Promocionar el comerç a les Galeries Getsemaní. 
• Recuperar la plaça de Can Baró com a espai de centralitat i 

dinamització comercial al barri. 
• Posar en marxa el nou web de comerç del Districte. 
• Teixonera, barri creatiu:  pla de dinamització dels locals buits a la 

Teixonera i foment de l’activitat emprenedora relacionada amb la 
creació artística. 
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3.6. Turisme 
• Estudiar la reordenació de les línies de bus al Park Güell i els busos 

turístics. 
• Millorar l’equipament del MUHBA i de l’entorn museístic del turó de la 

Rovira.  
• Fer un seguiment del pla de xoc dels habitatges d’ús turístic. 
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Eix 4. Dret a la ciutat 
Dret a l’habitatge, impulsant la rehabilitació i la transformació 
urbana als barris, apostant per un espai públic per a la 
convivència. 
Barcelona són els barris, i aquests han de ser l’espai per canviar el model de 
creixement de la ciutat. Prioritzar els barris com a unitat per al desplegament 
de polítiques municipals és una estratègia que permet apropar aquestes 
polítiques a la vida quotidiana dels veïns i les veïnes. Volem fer de la política 
d’habitatge una eina d’integració i de lluita contra la desigualtat social, amb 
més construcció d’habitatge públic, visió metropolitana, corresponsabilitat 
publicoprivada i esforç pressupostari i planificador, especialment amb mesures 
de protecció del dret a l’habitatge. La seguretat, a més de ser un dret, cal 
entendre-la com una política social, una política de garantia de drets per a tots 
i totes, independentment del barri on es resideixi o l’espai on es desenvolupi el 
projecte de vida de cada ciutadana i ciutadà. 

(Acord de Govern) 
 

 
4.1. Pla de barris 
• Desplegar el Pla de barri de Sant Genís dels Agudells.  

Projecte del carrer d’Olvan a Sant Genís dels Agudells; entorns de Can 
Soler a Sant Genís - Fase 1: espais lúdics; entorns de Can Soler a Sant 
Genís - Fase 2: espais verds i connexió amb la font del Bacallà. 

• Desplegar el Pla de Barri de la Teixonera: acabar el desplegament i 
execució de les actuacions del pla: Mirador Santa Rosalia, 91; La Bòbila; 
Adquisició i  Urbanització Plaça Matías Guiu; Escola Bressol  Teixonera. 

• Confeccionar un Pla de barri per al Carmel i per a Can Baró. 
 

4.2. Habitatge, rehabilitació i lluita contra la gentrificació 
• Fer promoció d’habitatge municipal a la Clota (nova ordenació). 
• Fer promoció d’habitatge dotacional a la Vall d’Hebron. 
• Programa Hàbitat al Carmel. 
• Fer una intervenció de reforç estructural del Palau del Marquès 

d’Alfarràs - parc del Laberint. 
• Elaborar un projecte de rehabilitació del Bloc 17 a Horta. 
• Fer un seguiment del pla de xoc dels habitatges d’ús turístic. 
 
4.3. Actuacions metropolitanes 
• Cobriment de la ronda de Dalt. 

Avançar en el cobriment i la urbanització de la ronda de Dalt al seu pas 
pels barris de la zona nord del districte. Executar, segons el projecte 
previst, la continuació del tram cobert recentment, fins a arribar al 
carrer d’Arenys. Treballar el consens amb els veïns i les veïnes per a 
properes actuacions. 

• Pressionar la Generalitat per acabar les obres del metro de l’L9 i 
urbanitzar les sortides d’estació a: plaça de Maragall, plaça de 
Sanllehy, ronda del Guinardó - Sant Pau. 

• Parc dels Tres Turons - avantprojecte. 
• Analitzar el planejament urbanístic de la Font del Gos i el Carmel. 
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4.4. Transformació i regeneració urbana 
• Nova rambla del Carmel. 
• Millorar l’equipament del MUHBA i de l’entorn museístic del turó de la 

Rovira.  
• Fer actuacions de conservació i ordenació de la Clota. 

Redactar un avantprojecte del parc de la Clota; PMU Urbanització de la 
Clota (nova ordenació); la Clota (conservació) fase 2. 

• Crear façanes artístiques als barris projectant i creant projectes 
consensuats entre el veïnat, creadors i artistes per canviar la percepció 
de les façanes degradades amb murals amb vida i personalitzats. 

• Elaborar un pla d’ascensors i escales mecàniques del districte. 
Millorar el parc d’escales mecàniques i ascensors existents i construir-
ne de nous. El pla inclourà la renovació del parc actual d’escales 
mecàniques i ascensors antics, com la gran reparació de l’ascensor del 
carrer del Telègraf i les necessitats de construcció de noves escales 
mecàniques o ascensors al districte. 

• Intervencions de millores urbanístiques: 
• El Carmel 

Nova plaça de l’Esvoranc; noves escales al passatge Ceuta. 
Millorar l’accessibilitat entre els carrers de Murtra i Calderón de la 
Barca. Reurbanitzar el carrer de Bové (amb soterrament de 
cables). Reurbanitzar el carrer del Pantà de Tremp (entre 
Llobregós i Dante). Millorar la plaça de Bolleros. 

• La Vall d’Hebron 
Arreglar i reurbanitzar les escales i els espais verds i interiors dels 
entorns del carrer de Juan de Mena. 

• Montbau 
Acabar l’última fase d’arranjament i reurbanització dels entorns 
del carrer de l’Harmonia.  

• El Baix Guinardó 
Reurbanitzar del carrer de Llorens i Barba. Urbanitzar els jardins 
de Lligalbé. Elaborar un projecte de millores dels jardins del Baix 
Guinardó. 

• Can Baró 
Urbanitzar Budapest/Telègraf. Fer expropiacions a Tenerife, 10, 
12, 14; Raimon Caselles - Fase 3. Retirar l’amiant i el fibrociment 
del turó de la Rovira i els espais afectats. 

• Guinardó:  
Prioritats que surtin del Model de barri: Escala mecànica / 
urbanitzacions Garrotxa - ptge. Llívia. Millorar la plaça Catalana i 
reurbanitzar Amílcar fins al passeig de Maragall. Reurbanitzar 
Mascaró fins al passeig de Maragall. Reurbanitzar Sant Quintí 
(ronda del Guinardó a Antoni Maria Claret). Millorar zones del 
parc del Guinardó, part històrica de Forestier - Rubió Tudurí fins a 
la plaça del Nen de la Rutlla.  

• Sant Genís dels Agudells:  
Reforçar els murs de contenció a Sant Genís dels Agudells. 

• Horta: 
Arreglar el passatge de la Galla, el carrer Baix de Mariner i el 
passatge Alt de Mariner. 
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• La Font d’en Fargues: 

Obres d’urbanització de la plaça de la Font d’en Fargues i 
rehabilitació de la font; escales mecàniques a la Font de la 
Mulassa i al carrer Llobet i Vall-llosera; urbanitzar el passatge de 
l’Arc de Sant Martí; fer un projecte d’espai d’estada de 
Montserrat de Casanovas; comprar solars a la davallada de 
Gallecs. 

• Elaborar un pla integral de millora de voreres i treure pals de llums i 
telèfons. 
Confeccionar el pla integral de millora de voreres tenint en compte les 
especificitats de cada barri i prioritzant actuacions i posada en marxa 
del Pla antipals. 

• Definir un pla d’usos de diferents zones del districte. 
Definir els usos del “solar del mort” al carrer de Canovelles - Elies 
Pagès. Definir els usos de la masia de Can Safont (Natzaret, 7). 
Redefinir i millorar l’espai, la gestió i el tancament dels antiaeris del 
turó de la Rovira. Fer la definició urbanística i d’usos del solar Talleres 
Muñoz. Recuperar els usos socials del Park Güell, desenvolupant-ne el 
pla estratègic i impulsant el nou model de governança. Definir usos 
dels espais a Botticelli. 

• La Clota Reordenació. 
Acordar les darreres modificacions de planejament, que incorporen 
l’estudi paisatgístic del barri i el futur parc de la Clota. Ordenar els 
entorns del futur equipament ubicat a l’àmbit de la Clota Reordenació. 

 
4.5. Convivència, civisme, prevenció i seguretat 
• Augmentar els efectius de seguretat municipal al districte. 
• Fer marxes exploratòries als barris de Sant Genís dels Agudells i el 

Carmel per promoure i facilitar uns carrers segurs, lliures de violència i 
accessibles amb perspectiva de gènere. 

• Crear la taula de convivència del Carmel i en entorns d’ús intensiu de 
l’espai públic. 

• Punt infantil de trànsit: Seguretat - GUB.  
• Caus: regular ús de l’espai a la via pública. 
 
4.6. Drets de ciutadania 
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Eix 5. Aprenentatges, creativitat i vincles 
L’aposta per l’educació, la cultura, l’esport i la ciència. 
Entenem l’accés a la cultura, l’educació, la ciència i l’esport com a drets bàsics 
que cal garantir. Si volem una ciutadania formada, crítica, creativa i saludable, 
cal oferir tots els instruments per poder desenvolupar totes aquestes 
capacitats en condicions d’igualtat. 

(Acord de Govern) 
 

 
5.1. Educació i ciència 
• Promoure la participació d’escoles del districte a la Xarxa d’Escoles i 

Instituts per la Igualtat i la No-Discriminació. 
• Avançar en la construcció de l’escola bressol a la Teixonera. 
• Elaborar un estudi de necessitat i ubicació d’un institut públic de 

secundària a la zona d’Horta i voltants. 
• Millorar els entorns escolars. 

Millorar els entorns escolars, facilitant un entorn amable i saludable als 
infants i joves que van a l’escola. 

• Desenvolupar el projecte educatiu de l’Escola de les Aigües, tenint en 
compte un espai per a usos esportius compartits amb el seu entorn. 

• Recuperar un espai al costat de l’escola pública Àngels Garriga. 
• Fer seguiment del nou conveni de cessió del pavelló de la República a 

la UB per garantir més usos veïnals i arrelament a l’entorn. 
• Fer manteniment dels centres escolars, posant un èmfasi especial en 

els edificis històrics. 
• Treballar amb les escoles i els instituts l’educació afectivosexual i la 

prevenció de l’LGTBI-fòbia. 
• Projecte: “Joves saludables a les escoles”. 
• I Edició del Premi Jove de Còmic d’Horta-Guinardó. 

 
5.2. Cultura 
• Cilindre d’Horta: desenvolupar al mateix espai un centre d’investigació 

i d’experimentació sobre l’art urbà. 
• Millorar l’equipament del MUHBA i de l’entorn museístic del turó de la 

Rovira. 
• Potenciar la creació artística als barris: constituir, juntament amb 

l’Espai Boca Nord i la plaça Botticelli, un eix vertebrador d’art al 
Districte. 

• Portar activitats culturals i grans esdeveniments de ciutat als barris del 
districte. 

• Reforçar el programa “Circuit cultural” als barris del districte, afegint-hi 
nous barris i equipaments. 

• Crear una categoria nova relacionada amb la promoció de la igualtat 
de gènere al Premi Literari Lletres Joves. 

• La Teixonera, barri creatiu:  
pla de dinamització dels locals buits a la Teixonera i foment de 
l’activitat emprenedora relacionada amb la creació artística. 
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5.3. Esports. 
• Reformar l’àmbit de la piscina municipal de la Clota. 
• Fer manteniment i renovar els equipaments esportius del districte: 

fer actuació sobre sostre dels vestuaris de les pistes poliesportives de 
Can Baró. Substituir mòduls prefabricats per a la construcció de les 
oficines i nous vestuaris a la Tarr. Dotar del material necessari la nova 
infraestructura esportiva La Campa. Col·locar gespa del camp de Futbol 
7 de la Tarr. Col·locar gespa al camp de futbol 11 de la Tarr (actualment 
de sorra).  

• Renovar equipaments esportius del districte que depenen de l’Institut 
Barcelona Esports o construir nous equipaments esportius. 
Piscina exterior d’Horta; vestidors del camp de futbol de la Teixonera; 
gespa del camp de futbol d’Horta. Al camp de futbol de la Cultura 
Deportiva Carmel, noves graderies amb sostre i cobertes 
fotovoltaiques. Gespa a les pistes auxiliars de futbol 7 del Carmel. 
Estudiar l’ús públic de la piscina de l’Hospital de Sant Rafael. 

• Desenvolupar el projecte educatiu de l’Escola de les Aigües, tenint en 
compte un espai per a usos esportius compartits amb el seu entorn. 

• Impulsar l’organització de la Gran Festa de l’Esport Femení a Horta-
Guinardó com a esdeveniment anual amb la participació de clubs, 
centres esportius i centres educatius del districte. 

• Elaborar un pla de manteniment i millora de les pistes de petanques 
del districte. 

 
5.4. Memòria democràtica 
• Establir un nou pla de treball de la Taula de Memòria impulsant 

projectes compartits de memòria popular i feminista. 
• Continuar la revisió del nomenclàtor en clau de gènere. 
• Aprofundir en la protecció patrimonial dels elements o conjunts que 

tinguin valor arquitectònic o paisatgístic. 
• Fer una intervenció de reforç estructural del Palau del Marquès 

d’Alfarràs - parc del Laberint. 
• Millorar l’equipament del MUHBA i de l’entorn museístic del turó de la 

Rovira. 
 
5.5. Diàleg intercultural i pluralisme religiós 
• Oferir un itinerari pels centres de culte del districte / mapa dels 

temples. 
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Eix 6. Governança 
Una administració propera i fàcil, amb valors democràtics, 
amb un compromís metropolità i de lideratge internacional, 
que fa seus els principis de l’Agenda 2030 de l’ONU. 
L’aposta per una governança innovadora és una fita cabdal, que es materialitza 
en un lideratge proactiu per una administració amb una gestió més eficient, 
amb l’avaluació de resultats, la rendició de comptes, la transparència, l’eficàcia 
en l’administració dels béns públics i en les noves formes d’interacció, 
col·laboració i cooperació amb la ciutadania i els agents socials i econòmics. 

(Acord de Govern) 
 

 
6.1. Administració propera, amb lideratge i solvent 
• Revisar el Pla d’equipaments vigent 2006-2020: 
• Obrir un nou espai de Serveis Socials al Carmel. 
• Elaborar un projecte de rehabilitació de Torre Garcini com a 

equipament per a gent gran. 
• Fer un seguiment de la construcció del nou CAP de la Clota. 
• Estudiar l’equipament juvenil a la zona nord. 
• Aparcaments: C. Tous i de Ramiro de Maeztu. 
• Valorar la necessitat d’un nou equipament de serveis de Barcelona 

Activa a la zona nord del districte. 
• Avançar en la construcció de l’escola bressol a la Teixonera. 
• Elaborar un estudi d’ubicació d’un institut públic de secundària a la 

zona d’Horta i voltants. 
• Fer millores al Casal de Barri Pirineus. 
• Millorar el model de gestió dels equipaments per millorar aspectes de 

gestió i de participació social. 
• Executar les obres del Casal de Barri del Carmel al c. Llobregós. 
• Nous equipaments a la plaça de l’Esvoranc al Carmel. 
• Nous equipaments a la Llosa de la Vall d’Hebron. 
• Definir els usos dels espais de la plaça de Botticelli. 
• Estudiar les necessitats d’equipaments al barri de la Vall d’Hebron. 

 
6.2. Transversalitat de gènere i polítiques del temps 
• Incorporar la tècnica referent de transversalitat de gènere a l’equip 

tècnic del Districte. 
• Incorporar la perspectiva LGTBI a totes les polítiques i projectes 

desenvolupats des del Districte. 
• Incorporar la perspectiva de gènere als concursos, premis i guardons 

del Districte. 
 

6.3. Participació, acció comunitària i innovació democràtica 
• Adaptar els òrgans de participació del Districte al Reglament de 

participació de l’Ajuntament. 
• Coordinar el Pla director d’acció comunitària al Guinardó i els tres 

barris propers.  
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6.4. Transparència i bon govern 
 

6.5. Transició digital i innovació tecnològica 
• Implantar al Districte projectes ciutadans d’aprofitament de dades 

obertes de l’Ajuntament (open data). 
• Impulsar la presència de les dones a la xarxa i l’ús de les TIC entre les 

dones de totes les edats del districte. 
 

6.6. Justícia global i diplomàcia de ciutats 
 
6.7. Agenda 2030 
• Incorporar un tècnic de Districte per desplegar projectes ODS. Fixar 

perspectives ODS a les polítiques del Districte, i plantejar una innovació 
inclusiva. 

• Fer campanyes de conscienciació i implantació de projectes ciutadans 
d’ODS al districte. 
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Tramitació i calendari 
 
Aquest projecte de PAD seguirà la tramitació següent: 
 

• Aprovació del projecte PAD 2020-2023 per la Comissió de Govern del 
Districte 
Dimecres 27 de novembre de 2019 
 

• Procés participatiu ciutadà 
3 de febrer - 27 de març de 2020 
 

• Informes preceptius: 
 

• Consell Ciutadà del Districte 
Abril del 2020 

 
• Aprovació del PAD per la Comissió de Govern del Districte 

Maig del 2020 
 

• Aprovació del PAD pel Consell del Districte 
Maig - juny de 2020 

 
• Ratificació (o rectificació) pel Plenari del Consell Municipal 

Juny - juliol del 2020 
 
 
  

4. 
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Correlació del PAM / PAD amb els ODS                  

1. 
Drets  
socials 

1.1. Inclusió social                  
1.2. Persones grans i envelliment                  
1.3. Discapacitat                  
1.4. Salut i cures                  
1.5. Feminismes                  
1.6. Infància                  
1.7. Adolescència i joventut                  
1.8. Migració i acollida                  
1.9. Diversitat sexual i de gènere LGTBI                  

1.10. Lluita contra la soledat                  

2. 
Emergència 
climàtica 

2.1. Transició ecològica                  
2.2. Nou model energètic                  
2.3. Verd urbà i biodiversitat                  
2.4. Mobilitat sostenible i segura                  
2.5. Residu zero                  

3. 
Progrés 
econòmic 

3.1. Promoció econòmica, indústries creatives i competitivitat                  
3.2. Economia verda, blava i circular                  
3.3. Economia social                  
3.4. Ocupació de qualitat                  
3.5. Comerç i mercats, consum i alimentació                  
3.6. Turisme                  

4. 
Dret a la ciutat 

4.1. Pla de barris                  
4.2. Habitatge, rehabilitació i lluita contra la gentrificació                  
4.3. Actuacions metropolitanes                  
4.4. Transformació i regeneració urbana                  
4.5. Convivència, civisme, prevenció i seguretat                  
4.6. Drets de ciutadania                  

5. 
Aprenentatges, 
creativitat i 
vincles 

5.1. Educació i Ciència                  
5.2. Cultura                  
5.3. Esports                  
5.4. Memòria democràtica                  
5.5. Diàleg intercultural i pluralisme religiós                  

6. 
Governança 

6.1. Administració propera, amb lideratge i solvent                  
6.2. Transversalitat de gènere i polítiques del temps                  
6.3. Participació, acció comunitària i innovació democràtica                  
6.4. Transparència i bon govern                  
6.5. Transició digital i innovació tecnològica                  
6.6. Justícia global i diplomàcia de ciutats                  
6.7. Agenda 2030                  

 
 


