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Pla de Barris
Sant Genís dels Agudells i la Teixonera



Denominació general del programa “Pla de Barris”

Barcelona la conformen 73 barris que te-
nen orígens històrics i evolucions molt 
diversos. Tots tenen elements que sumen 
per fer de Barcelona un bon lloc on desen-
volupar el projecte vital del veïnat, on fer 
efectiu el dret a la ciutat, en el seu sentit 
més ampli. Això no obstant, el desenvolu-
pament asimètric d’alguns barris al llarg 
del temps ha generat desigualtats socio-
econòmiques importants. En els últims 
anys, malgrat la recuperació que assenya-
len molts indicadors, les diferències terri-
torials han augmentat.

Davant d’aquesta situació, el Govern pren 
el compromís de treballar per reduir 
aquestes desigualtats entre els barris en 
àmbits tan fonamentals com l’habitatge, 
l’espai públic, l’educació, la salut i la crea-
ció de condicions per a la millora de l’acti-
vitat econòmica. Per això defineix accions 
per aconseguir territoris resilients, que 
sumin les capacitats dels veïns i veïnes.

En aquest context neix el Pla de Barris, 
com una iniciativa municipal de millora 
de les condicions de vida als barris de la 
ciutat. Té com a objectiu principal reduir 
les desigualtats socials i territorials, tot 

impulsant l’accés a la renda, als serveis, a 
la qualitat urbana i al benestar per a tot 
el veïnat.

El Pla de Barris està concebut com un ins-
trument en la lluita contra l’increment de 
les desigualtats socials a la ciutat. A més, 
pretén abordar els efectes negatius que es 
deriven de la concentració dels nivells de 
renda més baixos en aquells barris que pa-
teixen dèficits urbanístics més acusats i on 
la qualitat de l’habitatge és menor. I pretén 
fer-ho aplegant la capacitat, els recursos i 
la legitimitat de l’Ajuntament amb la ini-
ciativa, la creativitat i l’eficàcia de l’acció 
veïnal. Amb aquest criteri, el Pla de Barris 
vol incidir en quatre àmbits d’actuació es-
tratègica: drets socials, educació, activitat 
econòmica i ecologia urbana.

Així, els principals trets del Pla de Barris, 
entès com a eina per aconseguir un abor-
datge integral i transversal de les mancan-
ces de cada territori, són els següents:

- La dotació de recursos extraordinaris.

- La transversalitat de les actuacions que 
ha d’implicar el treball entre diferents àre-
es de l’Ajuntament.

- La voluntat de col·laboració interadmi-
nistrativa.

- L’apoderament veïnal, tant en la definició 
com en el seguiment i la gestió del progra-
ma.

- El reforç i el protagonisme de la xarxa as-
sociativa i d’entitats.

- La capitalització de l’experiència en els 
processos de transformació urbana a Bar-
celona i a Catalunya.

- El compromís d’avaluació i de rendició de 
comptes.

Aquest document recull el procés d’ela-
boració i el conjunt d’accions que es volen 
dur a terme a Sant Genís dels Agudells i la 
Teixonera, i s’estructura en quatre blocs.
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Bloc 1. Context

En el primer apartat d’aquest primer bloc 
s’exposa la raó de ser del Pla de Barris i 
se’n contextualitza la necessitat a partir 
de diversos indicadors del territori. En 
el segon apartat es presenta una visió 
conjunta a escala de ciutat, a partir dels 
tres grans eixos de referència on s’inscriu 
el Pla de Barris. En els apartats tercer i 
quart s’apunten alguns dels indicadors de 
vulnerabilitat del territori i els objectius 
generals del Pla de Barris. Finalment, en 
el cinquè apartat s’exposa la metodologia 
de treball i d’elaboració del Pla de Barris.

Bloc 2. Elaboració

En els tres primers apartats del segon bloc 
es duu a terme una descripció del barri en 
el qual s’intervé, una anàlisi quantitativa 
dels principals indicadors del territori i 
una diagnosi, la qual permet interpretar 
les dades de l’anàlisi i identificar els princi-
pals temes en els quals el Pla ha d’incidir. 
Tant l’anàlisi com la diagnosi s’estructuren 
en quatre grans àmbits temàtics: drets so-
cials, educació, activitat econòmica i eco-
logia urbana.

Tot i que l’educació és reconeguda com 
un dret social, té un paper molt impor-
tant en el marc de les desigualtats socials 
que s’aborden des d’aquest programa. Per 
aquest motiu s’ha considerat oportú do-
nar-li entitat pròpia perquè encapçali un 
àmbit temàtic independent, dins del qual 
s’aglutinaran totes les actuacions encami-
nades a garantir la igualtat d’oportunitats 
educatives.

En el darrer apartat d’aquest bloc s’es-
menten els plans actius i l’acció de govern 
present a cada barri.

Bloc 3. Intervenció

En aquest bloc s’identifiquen els objec-
tius específics per a cadascun dels àmbits 
temàtics i els projectes motor, que són 
aquells que per les seves característiques 
esdevenen centrals en l’actuació del Pla 
de Barris. A continuació, es detallen les 
propostes i les accions concretes de cada 
àmbit temàtic i es presenta el pressupost 
previst per al seu desplegament. Final-
ment, es mostra una visió global de la in-
tervenció del Pla de Barris.

Bloc 4. Marc de coproducció i gover-
nança. Desenvolupament

El quart bloc fa incidència en el procés 
de gestió i governança, en la participació 
i l’acció comunitària, en els indicadors 
d’avaluació del projecte i en tot allò que té 
a veure amb la comunicació del Pla.
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Bloc 1 > 1 | El context territorial del Pla de Barris

A escala municipal, les desigualtats entre 
els barris més rics i més pobres de Bar-
celona s’han incrementat en els darrers 
anys. I és que el creixement en termes ma-
croeconòmics globals de la ciutat els dar-
rers quinquennis ha anat acompanyat d’un 
eixamplament de les diferències entre les 
rendes altes i les baixes, el consegüent 
aprimament de les classes mitjanes i la 
desigualtat territorial que ens ocupa aquí.

Les conseqüències d’aquesta situació es-
devenen particularment greus als barris 
més desafavorits de Barcelona, en aspec-
tes com ara l’augment de les situacions de 
risc de pobresa i d’exclusió social, la man-
ca d’ocupació i l’impacte de l’atur de llar-
ga durada sobre les llars, l’empitjorament 
progressiu de les condicions laborals, la 
pèrdua de serveis del sistema de protecció 
social i la manca de mitjans per a les políti-
ques preventives i de garantia social.

Davant d’aquest fet, al llarg del mandat ac-
tual, el desenvolupament del Pla de Barris 
pretén actuar contra aquestes desigual-
tats en setze barris de la ciutat, distribuïts 

en sis districtes, que s’aniran concretant 
per etapes en deu plans de barris, tenint 
present que un pla pot incidir sobre més 
d’un barri.

Els principals criteris de selecció dels bar-
ris per dur a terme el programa són els 
següents:

- Nivell de renda mitjana del barri respec-
te del conjunt de la ciutat.

- Indicadors socioeconòmics, educatius i 
sociosanitaris.

- Presència de col·lectius amb necessitats 
especials.

- Dèficits urbanístics.

- Estat del parc d’habitatges.

- Existència d’actuacions complementàri-
es.

Amb aquests criteris s’elaboren deu plans 
de barris, que són els següents: la Trini-
tat	Nova, Bon Pastor i Baró de Viver, el 
Besòs	 i	 el	Maresme, la Marina (que in-
clou els barris de la Marina de Port i la 
Marina del Prat Vermell), el Raval	Sud	
i el	Gòtic	Sud, Sant	Genís	dels	Agudells	
i la Teixonera, la Zona	Nord (format pels 
barris de Ciutat	Meridiana,	Torre	Baró	
i Vallbona), Trinitat	Vella, i la Verneda 
i la Pau. Aquests plans afecten sis distric-
tes de la ciutat: Sant Martí, Sant Andreu, 
Nou Barris, Ciutat Vella, Horta-Guinardó i 
Sants-Montjuïc.



D1 CIUTAT VELLA
1  El Raval
2 El barri Gòtic
3 La Barceloneta
4 Sant Pere, Santa Caterinai la 
Ribera

D2 EIXAMPLE
5 El Fort Pienc
6 Sagrada Família
7 Dreta de l’Eixample
8 L’Antiga Esquerra de 
l’Eixample
9 La Nova Esquerra de 
l’Eixample
10 Sant Antoni

D3 SANTS - MONTJUÏC
11 El Poble-Sec
12 La Marina del Prat Vermell
13 La Marina de Port
14 La Font de la Guatlla
15 Hostafrancs
16 La Bordeta
17 Sants - Badal
18 Sants

D4 LES CORTS
19 Les Corts
20 La Maternitat i Sant Ramon
21 Pedralbes

D5 SARRIÀ - SANT GERVASI
22 Vallvidrera, Tibidabo i Les 
Planes
23 Sarrià
24 Les Tres Torres
25 Sant Gervasi - la Bonanova
26 Sant Gervasi - Galvany
27 El Putxet i el Farró

D6 GRÀCIA
28 Vallcarca i els Penitents
29 El Coll
30 La Salut
31 La Vila de Gràcia
32 Camp d’en Grassot i Gràcia 
Nova

D7 HORTA - GUINARDÓ
33 El Baix Guinardó
34 Can Baró
35 El Guinardó

36 La Font d’en Fargues
37 El Carmel
38 La Teixonera
39 Sant Genís dels Agudells
40 Montbau
41 Vall d’Hebron
42 La Clota
43 Horta

D8 NOU BARRIS
44 Vilapicina i la Torre Llobeta
45 Porta
46 El Turó de la Peira
47 Can Peguera
48 La Guineueta
49 Canyelles
50 Les Roquetes
51 Verdum
52 Prosperitat
53 La Trinitat Nova
54 Torre Baró
55 Ciutat Meridiana
56 Vallbona

D9 SANT ANDREU
57 Trinitat Vella
58 Baró de Viver
59 Bon Pastor
60 Sant Andreu
61 La Sagrera
62 El Congrés i els Indians
63 Navas

D10 SANT MARTÍ
64 El Camp de l’Arpa del Clot
65 El Clot
66 El Parc i la LLacuna del 
Poblenou
67 La Vila Olímpica del Poblenou
68 El Poblenou
69 Diagonal Mar i Front Marítim 
del Poblenou
70 El Besòs i el Maresme
71 Provençals del Poblenou
72 Sant Martí de Provençals
73 La Verneda i la Pau

Bloc 1 | El context territorial del Pla de Barris

_Situació	dels	àmbits	del	Pla	de	Barris	/	
Font: Urbaning
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Bloc 1 > 2 | Eixos de referència

Barcelona s’inscriu en un àmbit amb molta 
influència sobre el territori des d’una òpti-
ca econòmica, demogràfica o del medi na-
tural. Aquest àmbit està delimitat pel riu 
Besòs, el front litoral, la serra de Collsero-
la i la plataforma econòmica del delta del 
Llobregat.

La naturalesa d’aquests eixos metropoli-
tans els confereix un gran potencial estra-
tègic de transformació i desenvolupament, 
capaç de fer confluir sinergies i d’articular 
el territori d’acord amb una nova manera 
de construir les ciutats, perquè esdevin-
guin nuclis generadors de noves centra-
litats. Tanmateix, aquest gran potencial 
contrasta amb el fet que bona part dels 
barris més desafavorits de la ciutat de Bar-
celona, en termes de renda familiar dispo-
nible mitjana, s’inscriuen dins d’aquests 
eixos. Es constata, doncs, una dissociació 
entre uns eixos d’abast metropolità amb 
gran potencial transformador i uns terri-
toris a escala de barri amb dificultats per 
accedir a les oportunitats que aquests ei-
xos ofereixen en condicions d’igualtat.

Per tant, els eixos Besòs, Muntanya-Turons 
i Litoral (en connexió amb el parc del delta 

del Llobregat, a través de la Marina) esde-
venen el marc territorial de referència en 
el qual s’inscriuen els diferents programes 
del Pla de Barris que s’implementaran, es-
tableixen un nexe entre els programes i els 
doten d’una eina addicional per fer front a 
les desigualtats territorials.

La definició d’àrees territorials perse-
gueix, principalment, els objectius se-
güents:

- Diagnosticar de forma conjunta les pro-
blemàtiques i les potencialitats de cada 
àrea. Algunes actuacions, com ara les 
vinculades a drets socials o a promoció 
econòmica, difícilment poden acotar-se a 
escala de barri.

- Raonar l’equilibri d’inversions i d’actua-
cions entre els diferents barris, ateses les 
importants diferències entre ells, les seves 
necessitats i el volum de població.

- Definir les actuacions en un escenari 
temporal de llarg termini, ja que es tracta 
d’accions de fons, estratègiques i no tàcti-
ques.

- Establir una estratègia de generació de centralitat ur-
bana, reforçant la interconnexió i la interacció entre ter-
ritoris.

- Definir una estratègia d’actuació capaç de mitigar els 
retards acumulats de les inversions de les altres admi-
nistracions públiques (com en l’estació de la Sagrera o les 
parades de metro a la Marina).

- Establir una priorització i un cronograma de les actuaci-
ons i dels programes previstos, amb l’objectiu d’incidir de 
la forma més transversal possible sobre les causes estruc-
turals de la desigualtat.

- Coordinar les actuacions amb les altres administracions.

Una de les principals potencialitats i innovacions del Pla 
de Barris és la interrelació entre l’impuls de projectes de 
barri i l’adopció d’estratègies d’eix per a diferents àrees 
de la ciutat. Es tracta de dues línies d’actuació comple-
mentàries i que s’han d’enriquir mútuament, per diversos 
motius:

- Actuen a escales diverses (de barri i d’eix).

- Els horitzons temporals són diferents (quatre anys per 
al Pla de Barris, i de mitjà a llarg termini per als eixos).



Bloc 1 | Eixos de referència

_Situació	dels	eixos	de	referència	/	
Font: Urbaning

- El tipus d’actuacions que han de pre-
veure també són diferents (el Pla de Bar-
ris preveu actuacions de caràcter social, 
d’equipament i urbanisme local i d’apode-
rament veïnal, mentre que els eixos preve-
uen actuacions d’estratègia econòmica, de 
reequilibri urbà i d’abast infraestructural).

- Els actors amb què cal comptar són tam-
bé diferents (els projectes de barri s’han de 
basar essencialment en l’actuació del propi 
ajuntament i de les entitats i veïns i veïnes 
de cada barri, en estreta col·laboració; les 
estratègies d’eix han d’incorporar, a més, 
altres administracions i empreses).

Tot i el seu caràcter divers, ambdós tipus 
d’instruments són indissociables i l’èxit 
d’un depèn de l’èxit de l’altre.

Pel que fa a la pertinença dels barris als 
eixos, cal remarcar que, atesa la seva ubi-
cació, alguns barris esdevenen llocs fron-
tissa. És el cas de Ciutat Meridiana, Torre 
Baró, les Roquetes i la Trinitat Nova, que 
se situen en la confluència dels eixos Besòs 
i Muntanya-Turons. En una situació anà-
loga es troba la Marina, ja que se situa en 
la confluència entre l’eix Litoral i l’àmbit 
d’actuació del Pla Delta.
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2.1 | Eix Besòs

Els barris que configuren la llera del riu 
Besòs constitueixen un eix força homogeni 
pel que fa a la caracterització social i ter-
ritorial, i delimiten una àrea d’intervenció 
sobre la qual existeix una necessitat ur-
gent d’acció municipal per afavorir-ne la 
cohesió. Les iniciatives dutes a la pràctica 
fins ara necessiten una visió integral, un 
canvi d’escala per incrementar-ne i inten-
sificar-ne la incidència, i un enfocament 
col·laboratiu per poder concentrar els es-
forços en la lluita contra la vulnerabilitat.

Dins de l’àrea que correspon a les dues lle-
res del riu Besòs, en la qual es concentra 
un 10 % de la població catalana i on es bus-
ca establir sinergies amb els barris dels 
municipis adjacents (Sant Adrià de Besòs, 
Santa Coloma, Badalona i Montcada i Rei-
xac), s’hi concentren alguns dels barris de 
la ciutat que pateixen amb més intensitat 
una situació precària. El riu ha de deixar 
de ser un límit i ha d’adquirir centralitat 

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

El Consorci del Besòs, constituït fins al 
2015 per Montcada i Reixac, Santa Coloma 
de Gramenet, Sant Adrià de Besòs i Barce-
lona, el 2016 s’amplia, incorporant Badalo-
na, i canvia els estatuts per passar de ser 
un consorci urbanístic a ser un consorci 
amb plenes competències per desplegar 
totes les polítiques intermunicipals que els 
socis acordin. La redacció del Pla Besòs, 
com a document guia que ha de definir el 
marc de cooperació i de polítiques conjun-
tes dels municipis, té per objecte dotar el 
continu urbà de l’entorn del riu d’una es-
tratègia d’acció compartida per a la millo-
ra de la qualitat de vida a ambdues lleres 
del Besòs en matèria d’infraestructures, 
mobilitat, espais lliures, equipaments i 
serveis, així com en promoció econòmica 
i ocupació, cultura, esports i drets socials. 
El Pla Besòs ha de garantir la inclusió i la 

cohesió social, i ha de promoure la creació 
de nous elements compartits de reequili-
bri territorial entre municipis de centrali-
tat metropolitana.

En aquest eix es planteja una estratègia de 
desenvolupament urbà sostenible i inte-
gral que innova i interrelaciona economia, 
medi ambient, cultura, societat i política 
per afavorir la cohesió social i territorial, 
i per esdevenir un nou eix de centralitat 
urbana, d’igualtat i de qualitat de vida. 
Aquesta estratègia es duu a terme des de 
l’Àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de 
Barcelona i les entitats de l’Acord Ciutadà 
per una Barcelona Inclusiva. 

La intervenció en l’àmbit de l’eix Besòs va 
ser presentada com a projecte específic i 
diferenciat a la convocatòria de fons FE-
DER i EDUSI el 13 de gener de 2016, i es 
resoldre favorablement amb una dotació 
de 30 milions d’euros.
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L’eix	Besòs	en	xifres

Dins de l’eix Besòs s’hi inscriuen sis bar-
ris sobre els quals s’implementarà el Pla 
de Barris: Vallbona, Trinitat Vella, Baró de 
Viver, Bon Pastor, la Verneda i la Pau, i el 
Besòs i el Maresme. En ocasions, depenent 
dels projectes, s’afegeixen a aquest eix els 
barris de la Trinitat Nova, Ciutat Meridia-
na i Torre Baró.

Aquests barris abasten una superfície de 
592 ha, que representa el 5,79 % de la su-
perfície de la ciutat, i tenen una població 
de 78.402 persones (equivalent al 4,87  % 
de la població total de la ciutat). La den-
sitat bruta (considerant tota la superfície 
de l’àmbit) és de 132,52 h./ha (inferior a la 
mitjana de la ciutat), però la densitat neta 
(considerant només la superfície de sòl 
d’ús residencial) és de 655,6 habitants per 
hectàrea residencial (superior a la mitjana 
de la ciutat).

_Àmbit	de	l’eix	Besòs	/	
Font: Urbaning
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2.2 | Eix Muntanya-Turons

L’eix Muntanya-Turons aglutina, en con-
junt, barris caracteritzats per les dificul-
tats derivades de l’orografia i de la confi-
guració a partir del creixement urbanístic 
no gaire planificat dels anys 60 i 70. Les 
dificultats d’accessibilitat s’agreugen amb 
l’envelliment de la població. A més, les 
diverses onades d’immigració i la baixa 
formació i qualificació professional de la 
població, fan encara més complexa la situ-
ació d’aquests barris.

Un altre punt fonamental és la connecti-
vitat, tant amb els barris veïns com dins 
dels mateixos barris: les dificultats del re-
lleu, la població reduïda i sovint la densitat 
baixa de població dificulten la prestació de 
serveis i la disponibilitat d’equipaments de 
proximitat.

La precarietat de part del parc d’habitat-
ges afegeix complexitat a la zona. La reha-
bilitació és una de les àrees fonamentals 
de treball en aquests barris: cal generar 
propostes innovadores i dirigides a la sos-
tenibilitat energètica i mediambiental.

El fet que els barris de la Trinitat Nova, 
Ciutat Meridiana, Torre Baró, les Roque-
tes i Sant Genís dels Agudells facin de 
frontissa amb el verd metropolità implica 
la necessària definició d’una urbanització 
“tova” específica en els contactes entre la 
ciutat i la muntanya, que permeti millorar 
la connectivitat ambiental del medi natu-
ral i afavorir la penetració del verd dins de 
la ciutat. Alhora, cal actuar per posar en 
valor els recursos naturals. En aquest sen-
tit, cal dir que el barri de la Teixonera s’ha 
inclòs en aquest eix pel potencial que té 
com a connector entre Collserola i el parc 
dels Tres Turons (Parc Güell, turó del Car-
mel, parc de la Creueta del Coll, turó de la 
Rovira i parc del Guinardó).

Unides al relleu i a la manca de connexions 
entre barris, cal mencionar dues altres 
barreres: la manca de permeabilitat i de 
recorreguts segurs per accedir als grans 
paquets d’equipaments d’escala de ciutat 
(per exemple, a l’Hospital de la Vall d’He-
bron), i la necessitat de millorar la connec-
tivitat entre les dues bandes de la ronda 
de Dalt.

L’eix Muntanya-Turons neix amb vocació metropolitana, 
atès que moltes de les necessitats i de les oportunitats que 
vol abordar entren en contacte amb el Parc Natural de la 
Serra de Collserola. L’objectiu proposat comporta passar 
d’un territori frontera a un espai de connexió, i crear un 
gran eix de lligam entre el teixit urbà i l’àmbit natural en 
contacte amb el vessant de Collserola, per tal d’afavorir 
la cohesió social, la qualitat de l’espai públic, els equipa-
ments i la connectivitat.

Els barris que configuren la part baixa del vessant de 
Collserola delimiten una àrea d’intervenció que necessi-
ta urgentment l’acció municipal per afavorir la cohesió 
social. Es tracta d’un territori fragmentat per una gran 
densitat d’infraestructures i un model urbanístic pendent 
de definició on, al mateix temps, es concentren barris amb 
unes característiques semblants i una situació social pre-
cària.

Les iniciatives dutes a la pràctica fins ara necessiten un 
canvi d’escala i una visió integral per incrementar-ne i 
intensificar-ne la incidència, i concentrar els esforços en 
la lluita contra la vulnerabilitat. És per això que es pro-
posa l’eix Muntanya-Turons com a estratègia com a nou 
espai de referència. En resum, la part baixa del vessant de 
Collserola ha de deixar de ser un límit i ha d’adquirir con-
nectivitat urbana com a eix cívic vertebrador de la futura 
ciutat metropolitana.

18

2 | Eixos de referència



Bloc 1 | Eixos de referència

L’eix	Muntanya-Turons	en	xifres

Dins de l’eix Muntanya-Turons s’hi ins-
criuen sis barris sobre els quals s’imple-
mentarà el Pla de Barris: Sant Genís dels 
Agudells, la Teixonera, Ciutat Meridiana, 
Torre Baró, les Roquetes i la Trinitat Nova 
(els quatre últims esdevenen frontissa 
amb l’eix Besòs).

Aquests barris abasten una superfície de 
538 ha, que representa el 5,26 % de la su-
perfície de la ciutat, i tenen una població 
de 53.884 persones (equivalent al 3,35 % de 
la població total de la ciutat). La densitat 
bruta (considerant tota la superfície de 
l’àmbit) és de 100,18 h./ha i la densitat neta 
(considerant només la superfície de sòl 
d’ús residencial) és de 534,5 habitants per 
hectàrea residencial. Els dos tipus de den-
sitat són inferiors a la mitjana de la ciutat.

_Àmbit	de	l’eix	Muntanya-Turons	/	
Font: Urbaning
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2.3 | Eix Litoral

urbanes, amb una visió de ciutat que anava més enllà 
d’aquests esdeveniments (com el desviament del corre-
dor ferroviari de la costa, la construcció de les noves in-
fraestructures que els plans de sanejament dels anys 80 
preveien per a la recuperació de les aigües de bany, la 
substitució tèrmica del fuel del Besòs per una central de 
cicle combinat, la transformació de l’antiga incineradora 
en una planta de valorització energètica integral amb sim-
biosi amb la central de climatització centralitzada del 22@ 
o les infraestructures marítimes del Port Olímpic i el Port 
Fòrum Sant Adrià).

Tanmateix, com a resultat de l’evolució soferta des dels 
anys 80, la ciutat disposa d’un front litoral amb espais que 
han estat sotmesos a grans transformacions urbanes a fa-
vor de la cultura del consum i que no han sabut resoldre 
les necessitats de la ciutat, o bé que ja s’han esgotat dins 
d’aquest model, ja sigui pel cicle econòmic de recessió o 
per la necessitat de generar àrees funcionals i de valor al 
seu territori. D’altra banda, no s’ha de perdre de vista el 
potencial que ofereix l’elevada concentració d’empreses 
especialitzades en serveis logístics d’alt valor afegit als 
voltants de la zona portuària.

Davant d’aquest escenari, cal retrobar la relació del mar 
amb la ciutat, reforçar el tarannà propi del territori i el 
component social i cultural, i superar les reeixides actu-
acions dels anys 80 i 90. Cal postular un model pel front 
litoral focalitzat en la capacitat de les persones per donar 
vida a l’espai urbà, en la regeneració de l’espai i en la re-
cerca de fórmules que n’augmentin la rendibilitat social, 
a través de nous usos i noves maneres de gestió. L’objec-

El front litoral de la ciutat està format per 
un conjunt de territoris de gran diversitat, 
complexitat i atributs diferencials que han 
estat en permanent transformació, especi-
alment en els darrers 40 anys, i que tenen 
per davant el repte que suposa un canvi de 
paradigma que afronti un nou model de 
ciutat. Dins d’aquesta complexitat hi tro-
bem punts de gran singularitat, com per 
exemple el centre històric (que té un clar 
caràcter monumental, representatiu i ciu-
tadà, i que requereix una mirada diferen-
ciada i sostinguda) o el teixit industrial de 
la Marina que, a partir de la connexió amb 
el Pla Delta, pot esdevenir un altre pol de 
revitalització veïnal.

Des de finals dels anys 80, el front litoral 
ha estat un dels principals escenaris dels 
canvis urbanístics de la Barcelona contem-
porània. La seva transformació no només 
s’ha desenvolupat a través de projectes de 
reconversió de sòls obsolets, de la imple-
mentació d’equipaments culturals i d’oci, 
o de l’establiment de zones residencials o 
terciàries, sinó que també s’ha aprofitat 
del volum de recursos públics relacionats 
amb la preparació dels Jocs Olímpics de 
l’any 1992 i del Fòrum Universal de les 
Cultures de 2004. En ocasió d’aquests es-
deveniments es van emprendre profundes 
transformacions de les infraestructures 

tiu és transformar-lo en un àmbit cada 
cop més habitable, sostenible i econòmi-
cament arrelat. En aquest context, el Pla 
estratègic dels espais litorals de la ciutat 
és l’instrument mitjançant el qual es vol 
vehicular aquest repte.

Els barris del Raval Sud, el Gòtic Sud i la 
Marina són objecte del Pla de Barris i alho-
ra formen part de l’eix Litoral; representen 
un bon punt de partida per aprofundir en 
les actuacions, sobretot en matèria social, 
i com a espai d’oportunitats. Alguns dels 
temes que cal tractar en aquests territo-
ris en concret són els següents: la pèrdua 
de població, aprofundint en les causes que 
generen la marxa de persones i detectant 
quines eines estructurals hi ha a l’abast 
per revertir el procés (com ara generar 
dinamisme local amb els establiments co-
mercials, fomentar el comerç de proximi-
tat o crear oportunitats educatives amb 
instituts potents i atractius); la diversifi-
cació econòmica, en particular d’activitats 
artesanals i industrials, la qual cal poten-
ciar; la millora de la connexió del districte 
amb el front marítim i amb Montjuïc; l’ús 
equilibrat de l’espai públic; els problemes 
d’accessibilitat i de mobilitat; la rehabilita-
ció del parc d’habitatges; els projectes per 
fomentar la convivència i la cohesió social, 
i la consolidació de l’activitat local, pel seu 
caràcter de ròtula d’encaix metropolità en 
l’àmbit del Pla Delta.

20

2 | Eixos de referència



Gran Via

Bloc 1 | Eixos de referència

L’eix	Litoral	en	xifres

Dins de l’eix Litoral s’hi inscriuen quatre 
barris sobre els quals s’implementarà el 
Pla de Barris: Raval sud, el Gòtic sud, la 
Marina de Port i la Marina del Prat Ver-
mell (els dos últims esdevenen frontissa 
amb el Pla Delta).

Aquests barris abasten una superfície de 
294 ha, que representa el 2,88 % de la su-
perfície de la ciutat, i tenen una població 
de 94.405 persones (equivalent al 5,87  % 
de la població total de la ciutat). La densi-
tat bruta (considerant tota la superfície de 
l’àmbit) és de 321,24 h./ha (molt superior 
a la mitjana de la ciutat) i la densitat neta 
(considerant només la superfície de sòl 
d’ús residencial) és de 551,8 habitants per 
hectàrea residencial. Tanmateix, si s’ana-
litza per separat, s’observa que al territo-
ri de Ciutat Vella la densitat bruta i neta 
és molt superior a la mitjana de la ciutat, 
mentre que a la Marina és inferior.

_Àmbit	de	l’eix	Litoral	/	
Font: Urbaning
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Bloc 1 > 3 | Indicadors de vulnerabilitat

Tant l’evidència estadística com la lite-
ratura científica indiquen que el confina-
ment de veïns i veïnes de rendes baixes 
en els barris més desafavorits contribueix 
a l’empitjorament de les seves condici-
ons de vida i esdevé una barrera afegida 
a la igualtat d’oportunitats i a l’accés a la 
renda i als serveis. En aquest context, el 
programa per a la millora dels barris està 
concebut com un instrument en la lluita 
contra l’increment de les desigualtats so-
cials a la ciutat. Pretén abordar de manera 
integral i transversal les mancances i les 
problemàtiques de cada territori, incidint 
en alguns àmbits estratègics, com ara els 
següents:

- La igualtat d’oportunitats per a persones 
amb rendes baixes.

- L’activitat	econòmica, fent especial èm-
fasi en l’economia social, el comerç de pro-
ximitat, la recuperació de la capacitat in-
dustrial local i la millora de l’ocupabilitat.

- Els dèficits	urbanístics, l’espai públic o 
els equipaments.

- La qualitat i la salut del parc d’habitat-
ges.

- Les oportunitats educatives.

- Les condicions de salut física i mental.

- L’atenció a col·lectius amb necessitats 
especials.

En tots els barris objecte d’aquest progra-
ma es detecten dèficits estructurals en 
molts d’aquests àmbits, cosa que genera 
greus desigualtats socials entre els resi-
dents i la resta d’habitants de la ciutat que 
cal corregir. Aquestes desigualtats s’evi-
dencien quan s’analitzen indicadors con-
crets quantificables, com per exemple la 
distribució territorial de la renda familiar 
disponible, el nivell formatiu de la població 
en estudis superiors, la taxa d’atur, la taxa 
d’embaràs entre adolescents o l’estat del 
parc d’habitatges, per citar-ne alguns.

Tanmateix, cal tenir present que els indi-
cadors són el reflex d’una realitat comple-
xa i que, en general, estan molt interrela-

cionats entre si. Per tant, és mitjançant 
una anàlisi creuada entre els diferents in-
dicadors que es pot tenir una visió àmplia 
d’aquesta realitat i, conseqüentment, plan-
tejar accions més efectives per revertir la 
situació. Mitjançant una anàlisi estadística 
de correlacions es posen de manifest algu-
nes d’aquestes interrelacions, a escala de 
ciutat, entre els diferents vectors que inci-
deixen en la desigualtat territorial.

Renda familiar disponible (RFD)

En els territoris de Barcelona amb menor 
RFD es detecten uns índexs elevats d’atur, 
d’expedients de desnonament, d’embaràs 
entre adolescents o d’edificis en estat ru-
ïnós, dolent o deficient. També coincidei-
xen amb uns percentatges baixos de pobla-
ció amb estudis superiors.



Bloc 1 | Indicadors de vulnerabilitat

Atur

La distribució de l’atur té una relació evi-
dent amb índexs baixos de RFD, però es-
tadísticament també es posa de manifest 
que en els barris amb índexs d’atur elevats 
es produeixen més desnonaments, l’estat 
del parc d’habitatges és més deficient i 
es produeixen més problemes relacionats 
amb la salut, com per exemple d’embaràs 
entre adolescents.

Edificis en estat ruïnós, dolent o defi-
cient

Pel que fa a l’estat dels edificis, per una 
banda, s’observa que en els barris que te-
nen un índex més alt d’edificis en mal estat 
hi ha índexs més alts de població estrange-
ra, d’atur i d’expedients de desnonament. 
Per una altra banda, en aquests barris hi 
ha pocs locals comercials en planta baixa, 
menor esperança de vida i un percentatge 
baix de població amb estudis superiors.

Expedients de desnonament

Els barris amb un major nombre d’expedi-
ents de desnonament també tenen un ín-
dex elevat d’atur, d’embaràs entre adoles-
cents, i d’edificis antics i en estat deficient. 
La RFD, l’esperança de vida i la taxa de 
població amb estudis superiors són relati-
vament baixes.

Estudis superiors

Pel que fa als estudis, s’observa que com 
més alt és l’índex de població amb estudis 
superiors, més elevada és la RFD. Per con-
tra, en els barris amb una taxa més baixa 
de població amb estudis superiors s’hi 
concentren taxes més altes d’atur, d’emba-
ràs entre adolescents, d’expedients de des-
nonament i d’habitatges en estat deficient.

Aquestes dades posen de manifest la in-
terrelació dels factors socials, educatius, 
econòmics, de salut i d’habitatge en el de-
sequilibri que es produeix en els territoris 
més desafavorits en termes de RFD. Tot 
seguit es comenten amb més detall alguns 
d’aquests indicadors que tenen rellevància 
en els territoris objecte d’aquest progra-
ma.

_Taula	de	correlacions	entre	variables	/	Font:	Urbaning

NOTA:	En	blau	figuren	les	correlacions	positives	entre	variables	i	en	vermell,	les	
correlacions negatives. Els valors i la intensitat del color representen la magni-

tud de la correlació.
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3.1 | Pobresa i desigualtat: renda familiar disponible

L’any 2015, dels 73 barris de la ciutat, 32 te-
nien un índex de renda familiar disponible 
(IRFD) inferior al de l’any anterior. Si es té 
en compte el període des de l’any 2008, el 
nombre de barris és molt superior.

Dels deu barris amb l’IRFD més alt, vuit es 
troben entre els barris que tenen una taxa 
d’atur més baixa entre la població en edat 
activa, segons les darreres dades disponi-
bles, corresponents a l’any 2015. Aquests 
barris són Pedralbes, les Tres Torres, Sant 
Gervasi-Galvany, Sarrià, Sant Gervasi-la 
Bonanova, la Dreta de l’Eixample, Vallvi-
drera, el Tibidabo i les Planes, i el Putxet 
i el Farró.

Per contra, dels deu barris que tenen una 
taxa d’atur més alta entre la població de 16 
a 64 anys, sis estan entre els que tenen un 
IRFD més baix. Aquests barris són la Ma-
rina del Prat Vermell, Ciutat Meridiana, 
la Trinitat Nova, Vallbona, Trinitat Vella i 
Torre Baró.

_Evolució	de	la	població	de	Barcelona	per	grans	grups	de	RFD	(2007-2015)	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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_Fotografia	aèria	de	Barcelona	/	Font:	Ajuntament	de	Barcelona

En línies generals, la distribució de la ren-
da de 2015 reflecteix una gran estabilitat 
en comparació amb l’any anterior. Per es-
trats de renda, el grup de rendes mitjanes 
(mitjana-baixa i mitjana-alta) continua 
sent predominant (44,2 % de la població), 
tot i que les rendes baixes i molt baixes 
aglutinen el 39,2 % de la població. Ara bé, 
la novetat del 2015 és que s’ha produït un 
desplaçament del segment intermedi cap 
a les rendes baixes, mentre que les rendes 
altes s’han estabilitzat i mantenen la posi-
ció respecte del 2014.

En una visió retrospectiva, des del 2007 la 
distribució de la població per nivell de ren-
da a la ciutat ha evolucionat seguint unes 
tendències ben marcades: l’avanç progres-
siu de les rendes baixes (passant del 20 % 
al 40 %), la reducció de les rendes mitjanes 
(passant del 60 % al 44 %) i l’augment del 
pes dels dos segments extrems, el de ren-
da molt baixa i el de renda molt alta.
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D’acord amb el que s’observa en altres 
ciutats o països, el procés de polarització i 
d’augment de les desigualtats que s’ha do-
nat a Barcelona en els darrers anys s’em-
marca en un fenomen força global que, per 
ara, no presenta indicis d’esmorteir-se. 
L’anàlisi dels valors de l’IRFD per barris 
revela que una gran majoria s’ha tornat a 
situar en valors pròxims als d’anys ante-
riors, amb suaus moviments a l’alça o a la 
baixa, tant del valor dels índexs com de la 
posició relativa. També hi ha alguns barris 
amb avenços o retrocessos significatius.

En qualsevol cas, la visió general del mapa 
de distribució de la RFD per barris conti-
nua perfilant de manera acusada el con-
trast de renda entre els barris de la zona 
oest (que per primer cop avança de forma 
discontínua cap al mar) i els de la zona 
nord-est amb la resta de la ciutat. Entre el 
2007 i el 2015 aquesta escletxa s’ha estès 
de vuit a dinou barris.

_Distribució	per	barris	de	l’IRFD	(2008)	/	
Font: Urbaning, a partir de dades del De-
partament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	

de Barcelona

_Distribució	per	barris	de	l’IRFD	(2015)	/	
Font: Urbaning, a partir de dades del De-
partament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	

de Barcelona
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Bloc 1 | Indicadors de vulnerabilitat

El nivell baix de RFD és un dels indicadors 
més característics dels territoris objecte 
del Pla de Barris. En aquest sentit, s’ob-
serva que, quantitativament, té una rela-
ció directa amb molts dels altres indica-
dors que reflecteixen la desigualtat social. 
Aquest és el cas, per exemple, de la taxa de 
població amb estudis superiors. Així, tro-
bem que en els barris on la RFD és baixa, 
el nivell d’estudis superiors de la població 
també és baix, mentre que els territoris 
amb RFD elevada presenten una taxa de 
població amb estudis superiors també ele-
vada. Aquesta interrelació de la RFD tam-
bé la trobem amb indicadors com la taxa 
d’atur, els expedients de desnonament o la 
taxa d’embaràs entre adolescents.

_Relació	entre	l’IRFD	(2015)	i	la	taxa	de	població	amb	estudis	superiors	(2015)	per	barris	/	
Font:	Urbaning,	a	partir	de	dades	del	Departament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona
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3.2 | L’atur i la renda familiar disponible

L’accés a l’ocupació és un altre dels indi-
cadors que evidencien l’escletxa territo-
rial. El pes de l’atur registrat en la pobla-
ció de 16 a 64 anys s’ha reduït a tots els 
barris de la ciutat, menys a la Marina del 
Prat Vermell, que és l’únic barri on l’atur 
s’incrementa al llarg de l’any 2015. Els per-
centatges més elevats d’atur registrat en 
la població de 16 a 64 anys es troben a bar-
ris del districte de Nou Barris, mentre que 
els percentatges més baixos es concen-
tren al districte de Sarrià-Sant Gervasi. 
Els deu barris amb major pes de l’atur de 
llarga durada es troben a Sants-Montjuïc, 
Nou Barris, Sant Andreu i Sant Martí. 
D’aquests, Nou Barris és el districte que 
presenta més barris en aquesta situació. 
En contrast, més de la meitat dels deu bar-
ris que presenten un menor pes de l’atur 
de llarga durada es localitzen al districte 
de Sarrià-Sant Gervasi.

_Distribució	per	barris	de	l’atur	registrat	(desembre	2015)	/	
Font:	Urbaning,	a	partir	de	dades	del	Departament	d’Estadís-

tica	de	l’Ajuntament	de	Barcelona
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L’anàlisi estadística evidencia que l’atur i 
la RFD tenen una correlació directa molt 
significativa. Així, s’observa que els barris 
amb les majors taxes d’atur entre la pobla-
ció de 16 a 64 anys són els que presenten 
IRFD més baixos. En aquest extrem desta-
quen els barris de Ciutat Meridiana, Vall-
bona, la Trinitat Nova, Trinitat Vella i la 
Marina del Prat Vermell. En sentit contra-
ri, els territoris amb menors taxes d’atur 
presenten IRFD més alts.

_Relació	entre	l’IRFD	(2015)	i	l’atur	registrat	(desembre	2015)	per	barris	/	
Font:	Urbaning,	a	partir	de	dades	del	Departament	d’Estadística	de	l’Ajun-

tament de Barcelona
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3.3 | Nivell formatiu i igualtat d’oportunitats educatives

El pes de l’atur registrat en la població de 
16 a 64 anys també està directament rela-
cionat amb el nivell educatiu de la pobla-
ció. La majoria dels barris amb una taxa 
reduïda d’atur entre la població en edat 
de treballar es troba entre els barris de la 
ciutat que presenten majors percentatges 
de població amb estudis superiors o amb 
cicles formatius de grau superior (CFGS). 
Així, els deu barris amb un major índex de 
població amb estudis superiors es troben 
entre els 27 que tenen un menor atur rela-
tiu. A més, tots estan entre els tretze bar-
ris que tenen una major RFD. D’altra ban-
da, els barris amb els percentatges més 
elevats de població que només ha cursat 
fins a primària són, normalment, aquells 
on el pes de l’atur registrat en la població 
de 16 a 64 anys és major: dels onze barris 
de la ciutat on l’atur és major en relació 
amb la població en edat de treballar, vuit 
es troben entre els barris de la ciutat amb 
un proporció més elevada de població amb 
estudis fins a primària.

Cal esmentar també les notables diferèn-
cies que existeixen entre els deu districtes 
en relació amb l’índex sintètic dels resul-
tats de la prova de competències bàsiques 
feta a les escoles de la ciutat. En efecte, els 
resultats d’aquestes proves es poden con-
siderar com un factor de risc que afecta les 
escoles i els instituts, però n’hi ha altres 
que són igualment importants, com ara els 
següents:

- La baixa demanda de sol·licituds de ma-
trícula.

- La complexitat socioeconòmica.

- El nombre d’alumnes amb necessitats 
educatives especials.

- Un entorn desafavorit, amb RFD molt 
baixes.

- Els resultats de l’avaluació anual de cen-
tres (AVAC).

_Distribució per barris de la taxa de 
població	amb	estudis	superiors	(2015)	/	

Font: Urbaning, a partir de dades del De-
partament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	

de Barcelona
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- El nombre d’alumnat estranger.

Entrant en més detall en els territoris 
objecte d’aquest programa s’observa que, 
d’aquests set factors de risc, els més ge-
neralitzats són uns resultats baixos en 
les proves de competències bàsiques a 4t 
d’ESO (educació secundària obligatòria), 
seguits de la complexitat socioeconòmica 
i un entorn desafavorit. En segon terme, 
també és destacable la baixa demanda de 
sol·licituds de matrícula en aquests barris. 
Concretament, i segons dades de 2015, la 
mitjana de factors de risc (la qual té en 
compte els factors de risc de totes les esco-
les i instituts de l’àmbit) més elevada cor-
respon a la Zona Nord (Ciutat Meridiana, 
Torre Baró i Vallbona) (5,58), seguida de 
Trinitat Vella (4,75), el Raval Sud i el Gòtic 
Sud (3,88) i la Verneda i la Pau (3,50).

_Relació entre la taxa de població amb estudis superiors 
(2015)	i	l’atur	registrat	(desembre	2015)	per	barris	/	

Font: Urbaning, a partir	de	dades	del	Departament	d’Es-
tadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona
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3.4 | Salut física i mental. Les desigualtats en salut als barris

Els indicadors de salut no estan distribuïts 
de forma homogènia a la ciutat, sinó que hi 
ha indicadors diferents segons els barris. 
L’informe “La Salut a Barcelona 2015” pre-
senta els determinants de la salut, l’estat 
de salut i la desigualtat en salut als barris 
de Barcelona i constitueix, avui dia, una 
eina bàsica de monitoratge i de disseny de 
polítiques de promoció de la salut. En l’edi-
ció de l’informe de l’any 2014 es van iden-
tificar els barris amb més necessitats, en 
els quals durant el 2015 es van intensificar 
els programes de “Salut als barris”, es van 
prioritzar els recursos i les noves inver-
sions sanitàries i es van definir les línies 
prioritàries d’acció, que s’han incorporat 
al Programa d’Actuació Municipal i al Pla 
de salut de Barcelona, com la salut mental, 
sexual, ambiental i laboral.

Algunes de les dades més rellevants de 
l’informe i la seva matriu d’indicadors per 
als barris de Barcelona es resumeixen en 
els punts següents:

- L’esperança	de	vida	en	néixer (calcula-
da a partir de taules de vida i mortalitat). 
L’any 2014, l’esperança de vida més baixa 
es registrava a Ciutat Vella (77,5 anys en 
homes i 85,7 anys en dones) i la més alta, 
a les Corts (83,3 anys en homes i 88,2 anys 
en dones). Tanmateix, on més augmenta 
l’esperança de vida entre el 2005 i el 2014 
és als districtes amb menor nivell socioe-
conòmic, concretament a Nou Barris, que 
registra un increment de quatre anys en 
ambdós sexes.

- La	taxa	de	fecunditat	adolescent (nom-
bre de naixements per part de noies d’en-
tre 15 i 19  anys per cada 1.000 noies en 
aquesta edat). L’any 2003 la fecunditat 
adolescent més alta es va detectar al dis-
tricte de Ciutat Vella, però l’any 2015 mos-
tra una disminució del 50 %. Al districte de 
Sants-Montjuïc també es redueix la fecun-
ditat adolescent durant aquest període, 
la qual esdevé inferior a la dels districtes 
d’Horta-Guinardó, Sant Andreu i Sant 

Martí. El districte de Nou Barris també 
mostrava una fecunditat adolescent alta 
l’any 2003, la qual s’ha reduït molt lleu-
gerament fins a l’any 2015. D’altra banda, 
els districtes amb menys fecunditat ado-
lescent eren i són Sarrià-Sant Gervasi, les 
Corts i l’Eixample, on la baixa fecunditat 
en l’adolescència continua reduint-se.

- La	 taxa	 de	 tuberculosi (nombre de 
nous casos de tuberculosi diagnosticats 
per cada 10.000  habitants). El districte 
de la ciutat amb la incidència més eleva-
da de tuberculosi és Ciutat Vella, seguit de 
Sants-Montjuïc en homes i de Nou Barris 
en dones. Agrupant els barris de la ciutat 
per la RFD, observem que la malaltia és 
més freqüent en els barris de RFD baixa 
i que la incidència va disminuint a mesura 
que augmenta la RFD, tant en homes com 
en dones.
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_Relació	entre	la	taxa	d’embaràs	adolescent	(2015)	i	la	
taxa	de	població	amb	estudis	superiors	(2015)	per	barris	/	
Font:	Urbaning,	a	partir	de	dades	del	Departament	d’Esta-

dística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona

Des d’un punt de vista estadístic, s’obser-
ven relacions significatives entre diversos 
indicadors de salut i altres variables. Així, 
s’evidencia que en els barris amb menor 
esperança de vida hi ha un major nombre 
d’habitatges en estat deficient, d’expedi-
ents de desnonament i d’embaràs entre 
adolescents. De la mateixa manera, aquest 
darrer indicador té una correlació positiva 
significativa amb la taxa d’atur.

En conjunt, les fortes desigualtats de di-
versos indicadors de salut i els seus de-
terminants socioeconòmics entre els dis-
trictes i els barris de la ciutat marquen 
la necessitat de continuar aprofundint en 
les mesures de disminució d’aquestes de-
sigualtats.
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3.5 | Habitatge

L’habitatge és un dret i un bé de primera 
necessitat. Tanmateix, no tots els veïns i 
veïnes de Barcelona hi tenen accés en les 
mateixes condicions. Hi ha territoris de la 
ciutat on aquest dret genera desigualtats 
socials importants, ja sigui en termes d’ac-
cés i esforç econòmic o en termes de quali-
tat del parc d’habitatges.

En aquest sentit, el Pla pel dret a l’habi-
tatge de Barcelona (2016-2025) descriu, en 
clau de ciutat, l’escenari següent entorn de 
l’habitatge:

- Augment de població. S’ha produït un 
guany de població en els districtes amb 
rendes baixes en relació amb els de ren-
des més altes des de 2007, a excepció de 
Sarrià-Sant Gervasi.

- Població en procés d’envelliment. Això 
comporta un augment dels problemes 
associats a l’accessibilitat i la mobilitat, a 
l’infrahabitatge i les necessitats de rehabi-
litació, i a les dificultats per fer front a les 
despeses.

- Risc d’exclusió. Des de 2007, l’augment 
de l’atur, la precarietat laboral i la caiguda 
dels ingressos han provocat un increment 
de les dificultats per accedir i mantenir els 
habitatges. Alhora, s’ha produït un aug-
ment de les situacions de pobresa energè-
tica lligat a l’existència d’un parc edificat 
antic que no proporciona un aïllament tèr-
mic correcte, al descens de la renda men-
sual de les llars, a l’alt cost de l’habitatge i 
als preus de subministrament massa ele-
vats en relació amb els ingressos familiars.

- Pagament de l’habitatge. El major esforç 
es dóna als barris amb menor renda.

- Increment dels desnonaments, especial-
ment entre els anys 2008 i 2014. El 70 % 
dels casos atesos a les oficines de l’habitat-
ge s’han degut a l’impagament del lloguer, 
el 23 % a ocupacions a precari i únicament 
el 7  % a l’impagament de la hipoteca. 
Aquesta situació no és homogènia, sinó 
que els districtes de Sants-Montjuïc i Nou 
Barris han acumulat més de la meitat dels 
casos atesos; la incidència també és eleva-
da a Ciutat Vella.

- Existència de situacions d’exclusió resi-
dencial severa: persones sense llar, resi-
dents en assentaments, residents en habi-
tatges sense títol habilitant i persones que 
viuen en habitacions rellogades, infrahabi-
tatges o habitatges sobreocupats.

- El mercat immobiliari i els seus efectes. 
Entre el 2008 i el 2013, el lloguer és el 
primer mecanisme d’accés a l’habitatge. 
Aquesta tendència s’ha començat a modi-
ficar a partir de l’any 2014, la qual cosa ha 
tingut una incidència especial en el preu 
del lloguer, que està patint un augment 
molt significatiu. Aquesta alça en el preu 
del lloguer provoca la substitució de llo-
gaters amb rendes mitjanes o baixes per 
llogaters amb rendes altes i per persones 
foranes.

34

3 | Indicadors de vulnerabilitat



Bloc 1 | Indicadors de vulnerabilitat

- Pressió turística a l’habitatge de primera 
residència, especialment a Ciutat Vella.

- Existència d’un parc d’habitatges amb 
deficiències de conservació, accessibilitat 
i eficiència energètica.

Tots aquests factors apunten a un aug-
ment de les desigualtats socials en matèria 
d’habitatge en els territoris amb RFD més 
baixes, a les quals cal posar fre.

_Àmbits	de	vulnerabilitat	residencial.	Vulnerabilitat	conjunta	/	Font:	
Urbaning, a partir del projecte “Estudi i detecció a la ciutat de Barcelona 

d’àmbits	de	vulnerabilitat	residencial”	(UPC,	febrer	de	2017)
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43,6 % - 54,5 %
54,5 % - 63,9 %
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Pel que fa a la qualitat del parc d’habitat-
ges, d’acord amb els resultats del projecte 
“Estudi i detecció d’àmbits de vulnerabi-
litat residencial a Barcelona”, promogut 
des del Pla de Barris i dut a terme per 
l’Ajuntament de Barcelona i la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC), les prin-
cipals problemàtiques detectades en els 
territoris objecte del Pla de Barris són les 
següents:

- Baixa superfície mitjana de l’habitatge i 
baixa ràtio de superfície de l’habitatge per 
habitant.

- Proporció elevada d’habitatges de quatre 
o més plantes sense instal·lacions d’ascen-
sors.

- Proporció elevada de parcel·les amb edi-
ficis de més de 40 anys sense expedients 
de rehabilitació. Aquesta situació es mani-
festa amb més força a Ciutat Vella, la Tei-
xonera i Ciutat Meridiana, on es concentra 

un nombre elevat d’expedients de conser-
vació per falta de manteniment en relació 
amb el parc total d’habitatges.

- A Ciutat Vella, la Marina, Sant Genís dels 
Agudells i Torre Baró hi ha una proporció 
elevada d’habitatges principals en edificis 
en estat ruïnós, dolent o deficient.

- En relació amb el règim de tinença de 
l’habitatge principal, s’observa que a Ciu-
tat Vella hi predomina l’habitatge de llo-
guer, el qual també té un pes molt signifi-
catiu a Sant Genís dels Agudells . Aquests 
barris, juntament amb Ciutat Meridiana 
i Torre Baró, són els que tenen un major 
percentatge d’ajuts per al pagament del 
lloguer.

_Parcel·les	amb	edificis	de	4	o	més	plantes	sense	
instal·lacions	d’ascensors	(2016)	per	barris	/	

Font: Urbaning, a partir del projecte “Estudi i 
detecció	a	la	ciutat	de	Barcelona	d’àmbits	de	vul-
nerabilitat	residencial”	(UPC,	febrer	de	2017)
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IRFD (BCN=100)

Molt baixa (menys de 63)
Baixa (de 63 a 79)
Mitjana-baixa (de 79 a 100)

Mitjana-alta (de 100 a 126)

Alta (de 126 a 159)

Molt alta (més de 159)

Expedients de desnonaments 

0,2 %  - 1,5 %
1,5 %  -2,2 %
2,2 % - 3,0 %
3,0 % - 4,5 %
4,5 % - 9,1 %
9,1 % - 19,7 %
19,7 % - 42,9 %
Àmbits Pla de Barris
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A més, cal dir que els indicadors de l’estat 
del parc d’habitatges també estan direc-
tament relacionats amb altres indicadors 
socioeconòmics. Així, s’observa una cor-
relació positiva elevada entre l’estat ruï-
nós, dolent o deficient dels habitatges, la 
població que està a l’atur i els expedients 
de desnonament, o entre la manca d’instal-
lacions d’ascensor als edificis i els nivells 
baixos de RFD, la població estrangera i 
l’embaràs entre adolescents. Totes aques-
tes evidències posen novament de mani-
fest la concentració de les desigualtats 
socials en els territoris més desafavorits.

_Relació	entre	l’IRFD	(2015)	i	els	expedients	de	desnonament	(2014-2016)	per	barris	/	Font:	
Urbaning,	a	partir	de	dades	de	l’Ajuntament	de	Barcelona	i	del	projecte	“Estudi	i	detecció	a	

la	ciutat	de	Barcelona	d’àmbits	de	vulnerabilitat	residencial”	(UPC,	febrer	de	2017)
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Població estrangera

Menys del  8,7 %
 8,7 % - 13,8 % 
 13,8 % - 17,8 % 
 17,8 % - 20,9 % 
 20,9 % - 31,9 % 
 31,9 % - 48,5 % 
Àmbits Pla de Barris
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Legenda3.6 | Taxa de població estrangera

Tal com s’ha apuntat, la taxa de població 
estrangera (en situació administrativa re-
gular) presenta una correlació estadísti-
cament significativa amb altres variables, 
com per exemple els expedients de des-
nonament, l’antiguitat dels edificis o els 
edificis en estat ruïnós, dolent o deficient. 
A més, cal no oblidar que un dels factors 
de risc estudiats per als centres educatius 
de la ciutat és la concentració d’alumnes 
estrangers. Es posa de manifest, doncs, la 
vulnerabilitat d’aquest col·lectiu i l’interès 
pels efectes de les actuacions que prete-
nen desenvolupar-se als barris objecte 
d’intervenció.

_Distribució	per	barris	de	la	població	amb	nacionalitat	estrangera	(2016)	/	
Font:	Urbaning,	a	partir	de	dades	del	Departament	d’Estadística	de	l’Ajun-

tament de Barcelona
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_Relació entre la població amb nacionalitat es-
trangera	(2016)	i	l’IRFD	(2015)	per	barris	/	Font:	

Urbaning, a partir de dades del Departament 
d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona

Pel que fa a la distribució de la població 
estrangera per barris, el Raval i el barri 
Gòtic són els que tenen les taxes de po-
blació estrangera més elevades (48,52 % i 
43,26 %, respectivament), seguits dels al-
tres dos barris del districte de Ciutat Vella 
(Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera, i la 
Barceloneta), amb taxes superiors al 30 %. 
A més distància, també destaquen el Poble 
Sec, Trinitat Vella i Ciutat Meridiana, amb 
taxes superiors al 27 %.
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Bloc 1 > 4 | Objectius generals

Tenint en compte les desigualtats que 
s’observen en els principals indicadors 
de vulnerabilitat, es plantegen una sèrie 
d’objectius fonamentals que proporcionen 
molta informació sobre l’objecte de què 
s’ocupa el Pla de Barris i com funciona:

- Enfortir la xarxa educativa als barris.

- Recuperar i impulsar l’activitat econòmi-
ca als barris.

- Establir accions d’atenció i millora de les 
condicions de vida de la població.

- Fer front als dèficits urbanístics, la baixa 
qualitat de l’habitatge, la manca d’equipa-
ments, i els dèficits de mobilitat, accessibi-
litat i connexió dels barris entre si i amb la 
resta de la ciutat.

- Apoderar els veïns i les veïnes impulsant 
les pràctiques d’innovació social i la copro-
ducció de polítiques.

De forma resumida, el Pla de Barris pre-
tén desplaçar la centralitat en la visió de la 
ciutat, per convertir territoris tradicional-
ment oblidats en nous pols d’atracció pels 
seus models innovadors en la formulació 
i la gestió d’iniciatives transformadores. 
Així mateix, conscients de les seves limita-
cions, en la formulació del Pla s’han consi-
derat dues qüestions importants per al seu 
desenvolupament i evolució posterior: 

- D’una banda, la necessitat impres-
cindible de bastir actuacions de forma 
col·laborativa amb altres actors, siguin 
públics, privats o comunitaris. Aquesta 
necessitat es concreta en la forma de tre-

ballar, amb espais de trobada i codecisió 
conjunts, però també en la cerca de l’en-
caix amb altres polítiques i projectes, per 
assolir una major efectivitat en la conse-
cució de resultats a través de la generació 
de sinergies. 

- D’una altra banda, allò que ha de succeir 
quan finalitzi el programa, és a dir, com ga-
rantir la continuïtat de les iniciatives enge-
gades un cop acabat aquest temps excep-
cional d’intervenció reforçada, mitjançant 
la introducció d’una perspectiva estratègi-
ca sostenible i integral. L’horitzó a mig ter-
mini ha de ser aconseguir barris més forts 
i més capaços d’afrontar les dificultats de 
la població a través d’eines col·lectives.
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Per tant, el Pla de Barris no té un únic fi, 
sinó que té objectius múltiples que aspiren 
a transformar qüestions clau en lògica de 
ciutat. Per a cadascun dels àmbits abor-
dats (drets socials, educació, activitat eco-
nòmica i ecologia urbana) es concreten en 
una sèrie d’objectius específics. Aquests 
objectius més operatius són els següents:

- Crear projectes educatius, integrals i 
transformadors, i donar suport a les esco-
les en les tasques socioeducatives comple-
mentàries.

- Facilitar les transicions vitals entre l’eta-
pa formativa i la laboral, garantint la quali-
tat en l’oferta educativa.

- Garantir la igualtat d’oportunitats d’in-
fants i joves en l’educació en el lleure i l’ac-
cés a la cultura.

_Fotografia	aèria	de	Barcelona	/	Font:	Ajuntament	de	Barcelona

- Impulsar la cultura com a eina de trans-
formació social, vinculant-la als equipa-
ments de proximitat, als centres educatius 
i a l’accés i la participació igualitària de 
tots els col·lectius.

- Afrontar les principals desigualtats soci-
als que causen problemes de salut, refor-
çant la perspectiva integral, preventiva i 
comunitària.

- Promoure el desenvolupament local i de 
l’economia de proximitat, lligada a les ne-
cessitats de les persones, i fomentar-ne les 
oportunitats laborals.

- Fer front als dèficits urbanístics, a la 
baixa qualitat de l’habitatge i a la manca 
d’equipaments.
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Bloc 1 > 5 | Metodologia d’elaboració del Pla de Barris de Sant Genís 
dels Agudells i la Teixonera

El	procés	d’elaboració

Una primera constatació que cal posar de 
manifest és la voluntat transformadora de 
la política del Pla de Barris, que té com 
a objectiu revertir les situacions de desi-
gualtat en els barris. Les línies de treball 
expressades en aquest Pla tenen la clara 
vocació d’esdevenir una suma d’elements 
clau en la lluita per una major igualtat en-
tre les persones que viuen a la ciutat, per-
què aconsegueixin millorar efectivament 
la seva qualitat de vida.

Per aquest motiu, el procés d’elaboració 
del Pla de Barris ha estat influenciat per 
aquesta necessitat d’alterar la situació ac-
tual dels territoris objecte del Pla. El can-
vi previst fins i tot ha afectat els principis 
inspiradors d’aquesta política de xoc. La 
filosofia del Pla recull l’experiència de les 
polítiques públiques en l’àmbit municipal, 
que compten amb un bagatge extens i in-
tens en referència a les intervencions en 
territoris on hi ha desigualtats. En aquest 
sentit, s’ha tingut en compte la feina feta 
fins ara per les administracions, però tam-
bé s’ha volgut anar més enllà en aspectes 
que, si bé s’intuïen en alguna iniciativa con-
creta, no havien estat generalitzats. El salt 
que pretén aportar el Pla de Barris consis-
teix a dotar la planificació de les polítiques 
d’una visió més estratègica, que vagi més 

enllà de les mesures puntuals destinades 
a afrontar situacions concretes i que trac-
ti d’abordar problemes complexos des de 
respostes integrals, que incorporin una 
major capacitat de transformació.

Hi ha, doncs, una aposta decidida per una 
triple aproximació metodològica a l’hora 
de formular el Pla de Barris: en primer 
lloc, el treball en xarxa entre diferents 
agents, com a via per multiplicar els efec-
tes positius de les polítiques i per generar 
una visió compartida al territori; en segon 
lloc, l’aposta decidida per la innovació, 
amb l’objectiu d’aconseguir, mitjançant 
propostes diferents i atrevides, posar de 
manifest i contrarestar els problemes més 
complicats de resoldre als territoris objec-
te del Pla; per últim, com a particularitat 
d’aquest pla de xoc, la definició d’un model 
d’intervenció que compti des de l’inici amb 
la participació de la població dels barris i 
que la converteixi en protagonista en totes 
les fases del Pla.

Aquesta coproducció de polítiques públi-
ques entre àrees i territoris de l’adminis-
tració i els veïns i veïnes ha de convertir-se 
en una ensenya del Pla de Barris. Per això, 
es fa imprescindible la implicació del teixit 
associatiu, el reforç del seu paper com a 

vertebrador de l’acció col·lectiva dels barris, l’apodera-
ment de moltes capes de la població que no han figurat 
prèviament en l’esfera pública i el desenvolupament d’ei-
nes col·lectives de construcció de comunitat.

El procés d’elaboració del Pla de Barris s’ha efectuat 
amb la col·laboració de diferents agents. Això aporta un 
valor afegit a la recollida d’informació i a l’anàlisi, ja que 
s’ha fet de manera transversal, incloent les diferents vi-
sions i perspectives a través d’una diagnosi compartida. 
D’aquesta manera s’ha recollit la informació aportada pels 
agents següents:

- Agents de barri. Persones que formen part de l’entorn 
immediat dels barris: entitats, tècnics, taules i espais co-
munitaris i veïns i veïnes que treballen i viuen en el terri-
tori.

- Agents de districte. Tècnics de l’Ajuntament o personal 
que treballa a l’Administració en equipaments del distric-
te, que tenen un coneixement detallat del que passa als 
barris i una perspectiva de districte.

- Agents municipals i supramunicipals. Tenen una pers-
pectiva de ciutat, d’eix o d’àmbit metropolità que permet 
ubicar els barris en relació amb la ciutat i amb la resta 
de barris o territoris. S’hi inclouen les àrees, instituts i 
departaments sectorials de l’Ajuntament.
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_Diagrama	d’agents	interventors	/	Font:	Urbaning
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El conjunt d’aportacions i visions des de 
les diferents escales ha permès elabo-
rar el Pla de Barris. El contingut i l’abast 
d’aquest document s’estructura en anàli-
si, diagnosi, objectius, projectes motor, 
i propostes i accions.

En l’anàlisi es realitza una valoració 
quantitativa de la situació, resultat d’un 
treball de recerca i d’interlocució amb els 
diferents agents implicats. En la diagnosi 
s’exposen les conclusions que s’extreuen 
de l’anàlisi, des d’un punt de vista més 
qualitatiu. Els objectius defineixen quins 
elements es volen abordar en el territori i 
fins on es vol arribar. Els projectes motor 
són els projectes que, per la seva dimensió 
i transversalitat, abasten diferents àmbits 
i defineixen la singularitat de cada pla. Fi-
nalment, cada pla inclou les propostes, 
que són les eines per assolir els objectius. 

Aquestes propostes són les que caldrà 
desplegar de forma comunitària al llarg 
dels propers anys, executant les accions 
concretes que ja apareixen en el docu-
ment o definint-ne de noves a mesura que 
se’n faci el desplegament. En aquest sentit, 
cal entendre que el desplegament de les 
accions proposades en cada territori farà 
que es puguin redefinir en el procés d’im-
plementació del propi pla, el qual, conse-
güentment, no s’ha d’interpretar com un 
document tancat, sinó com un full de ruta 
per seguir.

En paral·lel a aquesta estructura, s’han 
definit quatre àmbits temàtics que em-
marquen el contingut del Pla de Barris, 
des de la part d’anàlisi fins a les propostes 
i accions, i que són compartits per tots els 
territoris. Els àmbits són el social, l’edu-
catiu, l’econòmic i l’urbà. L’àmbit social el 

formen totes les accions que intervenen de 
manera directa sobre les persones, com 
ara accions de millora de la convivència, 
de la salut o de l’acció cultural, entre d’al-
tres. L’àmbit educatiu va des de l’educació 
formal fins a l’educació fora de l’horari lec-
tiu i el lleure. L’àmbit econòmic agrupa el 
conjunt d’accions de millora de l’economia, 
des d’accions d’ocupació fins a la millora i 
l’activació del comerç. Finalment, l’àmbit 
urbà incorpora les accions urbanes, de re-
habilitació i millora de l’espai públic i de 
l’habitatge. Respecte de l’àmbit educatiu 
cal precisar que, tot i que l’educació és un 
dret social reconegut, el paper rellevant 
que pren a l’hora de corregir desigualtats 
socials motiva el fet que es consideri com 
un àmbit independent amb les seves prò-
pies accions.
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_Diagrama	de	la	metodologia	d’elaboració	del	Pla	de	Barris	/	Font:	Urbaning

45Pla de Barris · Sant Genís dels Agudells i la Teixonera  |

Context

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 Bloc 4

Contextualització DesenvolupamentElaboració Intervenció

Anàlisi Diagnosi Objectius Projectes
motor

Propostes i 
accions

Gestió i 
governança

Participació i 
coproducció

Indicadors 
d’avaluació

Comunicació 
del Pla de Barris

Drets socials

À
m

bi
ts

 te
m

àt
ic

s

Educació

Apoderament veïnal

Perspectiva de gènere

Salut pública

Interculturalitat-equitat

Activitat econòmica

Ecologia urbana



Participació del veïnat

La participació del veïnat és present en 
tota l’execució del projecte, però en aquest 
document volem destacar el seu paper 
durant el període d’elaboració del Pla de 
Barris.

La redacció del Pla es va començar a tre-
ballar a partir de l’elaboració d’una diag-
nosi compartida. Aquesta diagnosi es va 
crear amb les aportacions i els estudis 
tècnics dels districtes i de les àrees mu-
nicipals, així com amb les propostes re-
alitzades pels veïns i veïnes recollides en 
el Pla d’Actuació Municipal (PAM), en els 
Plans d’Actuació del Districte (PAD) i en 
les trobades amb entitats del barri. Amb 
aquesta diagnosi es va construir un pri-
mer esborrany del Pla de Barris amb les 
línies estratègiques que hauria d’abordar. 
Aquest document es va presentar a les en-
titats i al veïnat.

A partir d’aquí es va iniciar un procés per 
generar propostes i actuacions. Interna-
ment, es va seguir treballant amb les àrees 
perquè proposessin accions, basant-se en 
el seu coneixement. Pel que fa als barris, 
en funció de les seves característiques, es 
va buscar la manera d’obrir el document 
als veïns i veïnes i a les entitats del barri, 
a través de punts informatius, de jornades 
participatives obertes o de sessions de tre-
ball amb col·lectius específics. Després de 
fer-ne el buidatge, es van valorar les apor-
tacions i es van incloure en el Pla les que es 
van considerar viables i eren competència 
del Pla de Barris. Al final d’aquest docu-
ment, en el bloc 4, s’exposa com s’ha realit-
zat el procés de definició del Pla de Barris i 
com se’n planteja el desenvolupament.

_Sessió	de	participació	a	la	Trinitat	Nova	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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Bloc 1 | Metodologia d’elaboració del Pla de Barris

Dades i indicadors emprats

Per a l’elaboració de la diagnosi del Pla de 
Barris s’ha seleccionat una sèrie d’indica-
dors clau de cadascuna de les temàtiques 
que s’hi aborden. Per exemple: factors de 
risc en educació; percentatge de superfície 
destinada a equipaments; RFD de 2015; ín-
dex de vulnerabilitat social, etc. D’aques-
ta manera, el criteri seguit per a l’anàlisi 
quantitativa ha permès uniformitzar i fer 
comparables les dades dels diferents ter-
ritoris. En línies generals, s’han emprat les 
dades de 2015 (les més actuals disponibles 
en el moment de redactar els documents 
de diagnosi), excepte per a les dades de 
població estrangera, per a les quals s’han 
analitzat les dades disponibles de gener de 
2016. En tot moment s’esmenta la font i la 
data de referència de les dades comenta-
des o representades.

_Fotografia	aèria	de	Barcelona	/	Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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Barris de Sant Genís dels 
Agudells i la Teixonera
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Bloc 2 > 6 | Àmbit territorial d’actuació específic de Sant Genís 
dels Agudells i la Teixonera
6.1 | Descripció i encaix territorial

L’àmbit d’aquest Pla de Barris està format 
per dos barris que comparteixen diverses 
característiques d’un paisatge geogràfic, 
històric, urbanístic i social comú; està de-
finit, en gran mesura, per la seva situació 
perifèrica i d’aïllament històric. La ubica-
ció als peus de Collserola i del turó del Coll 
els atorga un relleu divers i accidentat, i 
una morfologia urbana desordenada. A 
més, es troben en un territori especialitzat 
per la presència de diversos equipaments 
sociosanitaris, assistencials i esportius 
d’escala metropolitana. Per últim, comp-
ten amb diversitat de tipologies residen-
cials i amb una barrera infraestructural 
viària —la ronda de Dalt— que divideix i 
dificulta la connectivitat entre ambdós 
barris. Aquestes condicions acaben confi-
gurant un territori desestructurat, format 
per diverses realitats sense espais de rela-
ció i amb greus mancances d’accessibilitat 
i de mobilitat.

_La	ronda	de	Dalt	separa	els	dos	barris	/	Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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_Plànol	d’encaix	territorial	/	
Font: Urbaning
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Sant Genís dels Agudells sempre 
havia estat un espai rural amb 
diverses masies que vivien del 
conreu, gràcies a la gran quantitat 
d’aigua de què disposaven

6.2 | Història

Sant	Genís	dels	Agudells

El barri de Sant Genís dels Agudells està 
vinculat històricament al monestir de 
San Jeroni de la Vall d’Hebron, desapare-
gut el segle xix i força desconegut. Va ser 
construït l’any 1393 per la reina Victòria 
d’Aragó i es trobava on avui hi ha la ben-
zinera de la carretera de l’Arrabassada. 
Tot aquest territori n’era un de sol pel que 
fa a les antigues jurisdiccions parroquials 
i tot formava part del municipi de Sant 
Joan d’Horta, que avui pertany al distric-
te d’Horta-Guinardó. Sant Genís s’orienta 
cap a llevant, en un paratge abrupte, motiu 
pel qual va ser dels últims territoris que 
van ser urbanitzats.

El mot Agudells és d’origen carolingi i apa-
reix per primera vegada en documents del 
segle x. Sembla que prové del diminutiu 
plural d’agulla i fa referència a la qualitat 

d’afilat, agut o punxegut. Uns anys més 
tard, es va considerar que el topònim es 
referia a terres d’aigües o a terrenys d’ai-
guamolls. L’origen del poblament, i des-
prés del barri de Barcelona, és l’església 
mil·lenària de Sant Genís dels Agudells, 
que es localitza en un petit altiplà al camí 
que va cap a Sant Cugat del Vallès. Es diu 
que va ser consagrada en temps del com-
te Sunyer (l’any 931) pel bisbe Teodoric de 
Barcelona. En l’acta de donació es registra 
l’existència de 55 llars de foc, lligades a les 
cinc masies del nucli rural. El lloc sempre 
havia estat un espai rural amb diverses 
masies que vivien del conreu, gràcies a la 
gran quantitat d’aigua de què disposaven.

El nucli primitiu de Sant Genís es troba 
format per l’església parroquial, el cemen-
tiri, la casa rectoral i la veïna masia de Can 

_Església	parroquial	de	Sant	Genís	dels	Agudells	/	
Font:	www.flickr.com/photos/districtehortaguinardo
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Bloc 2 | Àmbit territorial d’actuació específic

Safont. Més tard, apareixen Can Barret, 
Can Besora, Can Borni, Can Figuerola, 
Can Gomis, Can Gresa, Can Janer i Can 
Piteu. Actualment, la parròquia pertany a 
l’arxipreste de la Vall d’Hebron i està cata-
logada com a Bé Cultural d’Interès Local 
(BCIL) per l’Ajuntament de Barcelona. El 
seu cementiri parroquial és l’únic que exis-
teix actualment en tota la ciutat de Barce-
lona que no és de titularitat municipal.

A partir de la segona meitat del segle xx, la 
zona a l’entorn de la fondalada de Sant Ge-
nís va patir una transformació urbanística 
per sobre de les possibilitats del terreny. 
Es van eliminar boscos i conreus, es van 
ofegar torrents naturals i es va destruir el 
petit barri històric a l’entorn de l’església. 

_Evolució	del	territori	de	Sant	Genís	dels	Agudells	/	Font:	Institut	Cartogràfic	i	Geològic	de	Catalunya
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La	Teixonera

El barri de la Teixonera, situat entre la Vall d’Hebron, el 
Coll i el Carmel, va formar-se entre els anys 1915 i 1930 i 
era conegut aleshores amb el nom de Colònia Taxonera. 
Va ser urbanitzat per Joaquim Taxonera, el propietari, 
que va acabar donant nom al barri. Les cases que s’hi van 
construir inicialment eren torretes de planta o planta i 
pis amb jardí. La casa dels Taxonera, situada al carrer del 
Besòs, és actualment de propietat municipal i acull l’Asso-
ciació de Dones Teixonera-Penitents, entre altres serveis.

El carrer d’Arenys era, i és, la principal artèria del bar-
ri des dels seus inicis com a colònia estiuenca, ja que les 
primeres cases es van construir entre dos profunds bar-
rancs erosionats per les torrenteres que baixaven amb 
força quan plovia i que anaven a parar a la riera de Sant 
Genís, que passava aproximadament on avui hi ha el car-
rer de Coll i Alentorn. Aquests barrancs estaven situats 
on actualment hi ha les escales de Can Besora i el carrer 
de Santa Gemma. Fins al començament dels anys 50, el 
carrer d’Arenys va estar dividit en dues parts per aquest 
motiu. Per la cruïlla actual entre els carrers d’Arenys, de 
Plutó i de Santa Gemma hi passava un aqüeducte amb una 
mina d’aigua, on fins als anys 60 els veïns anaven a buscar 
aigua.

Durant molts anys, la parròquia de Sant Cebrià, ubicada 
al carrer d’Arenys, va exercir d’autèntic centre social del 
barri, a causa de la manca d’equipaments i d’espais cívics, 
fins que el 1995 va obrir les portes, al costat mateix de la 
parròquia, el Centre Cívic Teixonera. També ha estat im-
portant la reordenació de la plaça Taxonera, que avui és 
un cèntric punt de trobada i de relació del barri.

_Vista	aèria	de	la	Teixonera	/	Font:	Ajuntament	de	Barcelona

Bloc 2 | Àmbit territorial d’actuació específic | Història



Bloc 2 | Àmbit territorial d’actuació específic

Com a la resta de barris de l’entorn, l’eta-
pa d’immigració massiva i d’especulació 
urbanística d’entre els anys 50 i 70 va 
deixar-hi la seva empremta: va saturar al 
màxim les possibilitats edificatòries que 
permetia la trama de carrers estrets i, so-
vint, tortuosos.

L’evolució demogràfica del districte està 
marcada per un augment considerable de 
la població durant els anys 50 i 60, que va 
provocar el creixement de l’ocupació urba-
na amb habitatges de baixa qualitat, i en 
alguns casos amb infrahabitatges d’auto-
construcció (barraquisme), per part de la 
població immigrant d’origen espanyol. Hi 
ha un punt d’inflexió al principi del anys 
80, a partir del qual el creixement expe-
rimentat per la població del districte fins 
aleshores es transforma en un descens. 
Aquest descens està motivat tant per 
causes migratòries com pel decreixement 
vegetatiu negatiu, provocat per la baixa 
natalitat. El districte d’Horta-Guinardó 
presenta una estructura d’edats relativa-
ment jove en relació amb el conjunt de la 
ciutat, tot i que les edats infantil i juvenil 
han anat perdent força en els darrers anys 
a causa de la reducció generalitzada de la 
natalitat.

_Evolució	del	territori	de	la	Teixonera	/	Font:	Institut	Cartogràfic	i	Geològic	de	Catalunya
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Àmbit

Els barris de la Teixonera i Sant Genís dels 
Agudells es troben al districte d’Horta-
Guinardó, juntament amb els barris de 
Montbau, Horta, la Vall d’Hebron, la Clota, 
el Carmel, la Font d’en Fargues, Can Baró, 
el Guinardó i el Baix Guinardó. El districte 
d’Horta-Guinardó, amb una superfície de 
1.194 ha, és el tercer districte més extens 
de Barcelona, ja que ocupa l’11,9 % de l’ex-
tensió total del municipi barceloní.

El barris de la Teixonera i Sant Genís dels 
Agudells estan situats a la part nord-ori-
ental de la ciutat i s’estenen entre la serra 
de Collserola i els Tres Turons, situats al 
paratge de la Vall d’Hebron. La ronda de 
Dalt, a l’alçada del centre sociosanitari de 
la Vall d’Hebron, separa els dos barris. Al 
mateix temps, la ronda fa d’eix vertebra-
dor i articulador de les dinàmiques socials 
i econòmiques de l’àmbit. El límit nord 
el tracen la fondalada de Sant Genís i del 
Bacallà, en contacte amb el Parc Natural 
de la Serra de Collserola, i la carretera de 
l’Arrabassada. El límit meridional el fixa 

el parc de la Creueta del Coll, en contacte 
amb els barris del Carmel, Vallcarca i el 
Coll (aquests dos darrers del districte de 
Gràcia).

Concretament, el barri de Sant Genís dels 
Agudells queda limitat, al sud, per la car-
retera de l’Arrabassada i el camí de les 
Aigües (carrer del Maduixer); a l’oest, per 
la carretera de l’Arrabassada, en contacte 
amb el Parc d’Atraccions del Tibidabo, tots 
dos dins dels límits del Parc Natural de la 
Serra de Collserola; al nord, per la ciutat 
sociosanitària i educativa de la Vall d’He-
bron, i a l’est, per la ronda de Dalt.

El barri de la Teixonera queda limitat, al 
nord, per l’avinguda de Coll i Alentorn, en 
contacte amb les pistes esportives del bar-
ri de la Vall d’Hebron i de la Clota; a l’oest, 
per la ronda de Dalt; a l’est, pel passeig de 
la Mare de Déu del Coll, en contacte amb 
el barri del Carmel, i al sud, pel turó de la 
Creueta del Coll, en contacte amb el car-
rer Mare de Déu dels Àngels. _Situació	de	l’àmbit	respecte	de	la	ciutat	de	Barcelona	/	

Font: Urbaning
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_Ortofoto	de	l’àmbit	/	
Font: Urbaning, a partir 
de	dades	de	l’Institut	

Cartogràfic	i	Geològic	de	
Catalunya
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Població, superfície i densitat (2015)

Nombre 
d'habitants Superfície (ha)

Densitat neta 
(hab/ha 

residencial)
La Teixonera 11.322 33,70 603

Sant Genís dels Agudells 6.693 171,60 373

La Teixonera i St. Genís 18.015 205,30

D. Horta-Guinardó 167.318 1.194,70 564

Barcelona 1.609.550 10.216,70 619
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Població,	superfície	i	densitat

Els barris de la Teixonera i Sant Genís dels 
Agudells tenen una població total de 18.015 
habitants, 11.322 a la Teixonera i 6.693 a 
Sant Genís dels Agudells, segons dades de 
l’any 2015. Durant el període 2008-2015, 
aquests barris van experimentar un aug-
ment de població, abans dels anys de la 
crisi, i una pèrdua d’habitants els darrers 
anys. Els dos barris han perdut 577 perso-
nes, xifra que representa una reducció de 
població del 6,6 % a Sant Genís dels Agu-
dells i d’un 0,8 % a la Teixonera. Barcelona 
ha perdut, en el mateix període, l’1,15  % 

_Quadre	de	població,	superfície	i	densitat	/	Font:	Departament	
d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona

de la població. La densitat neta de la Tei-
xonera és de 603  habitants per hectàrea 
residencial, mentre que la de Sant Genís 
és de 373 habitants per hectàrea residen-
cial. La densitat neta del districte d’Horta-
Guinardó és de 564 habitants per hectàrea 
residencial i la de la ciutat de Barcelona, 
de 619  habitants per hectàrea residenci-
al. Per tant, la Teixonera té una densitat 
neta força alta respecte de la del districte 
i semblant a la mitjana de Barcelona, men-
tre que la densitat neta de Sant Genís es 
troba molt per sota.

Pel que fa a la mida d’ambdós barris, la 
Teixonera té una superfície de 33,7 ha, que 
representen una cinquena part de la su-
perfície de Sant Genís, de 171,6 ha.

Bloc 2 | Àmbit territorial d’actuació específic | Dades generals



Indicadors socioeconòmics 2015

La Teixonera Sant Genís 
Agudells

Districte Horta - 
Guinardó Barcelona

Població (2015) 11.322 6.693 167.318 1.609.550
Superfície (ha) 33,7 171,6 1.194,7 10.216,7
Densitat neta (hab/ha residencial) (2015) 603,0 373,0 564,0 619,0
Població per sexe (2015) Dones 5.831 3.570 88.658 846.992

Homes 5.491 3.123 78.660 762.558
Població per edat (%) (2015) 0-15 13,1% 12,3% 13,1% 13,4%

16-64 64,9% 59,3% 62,8% 65,0%
65 i més 22,0% 28,4% 24,1% 21,6%

Població per lloc de naixement (%) (2015) Barcelona 49,8% 49,9% 54,1% 52,0%
Resta Catalunya 4,2% 6,2% 6,2% 7,5%
Resta Espanya 27,6% 26,5% 22,6% 18,2%
Estranger 18,5% 17,4% 17,1% 22,3%

Població per nacionalitat (%) (gener 2016) Espanyols 87,9% 88,9% 88,3% 83,4%
Estrangers 12,1% 11,1% 11,7% 16,6%

Principals nacionalitats estrangeres (gener 2016)
Pakistan,

Itàlia,
Bolívia

Perú,
Marroc,

Itàlia

Itàlia,
Bolívia,
Marroc

Itàlia,
Pakistan,

Xina

% Titulats superiors i CFGS (2015) 14,3% 17,5% 22,1% 29,4%
Taxa natalitat / 1000 hab (2014) 7,3 5,7 7,7 8,4
Població de 65 anys o més que viu sola (%) (2015) 23,7% 23,7% 23,9% 25,5%
Índex de sobreenvelliment (2015) 50,2 61,0 53,8 53,3
Turismes (persones físiques) / 1000 hab (2015) 340,0 428,0 340,0 354,0
Motos (persones físiques) / 1000 hab (2015) 178,0 160,0 174,0 170,0
Nombre d’aturats registrats (desembre 2015) 612 367 9.670 89.398
IRFD (2015) 74,5 93,5 79,60 100,00

Bloc 2 | Àmbit territorial d’actuació específic

Indicadors	socioeconòmics	(2015)

_Taula	d’indicadors	
socioeconòmics	(2015)	/	
Font:	Departament	d’Es-
tadística	de	l’Ajuntament	

de Barcelona
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Índex de vulnerabilitat social

La Teixonera Sant Genís dels 
Agudells Barcelona

Població resident (2015) 11.322 6.693 1.609.550

RFD en € (2014) 13.457 15.468 19.335

IRFD (2014) 69,6 80,0 100,0
Taxa de titulats 
superiors (%) (2015) 14,35% 17,48% 29,38%

Taxa d'instrucció 
insuficient (2015) 6,72% 8,37% 4,35%

Percentatge d'atur 
registrat 16-64 anys 
(novembre 2015)

8,4% 9,3% 8,7%

Esperança de vida (2009-
2013) 83,22 83,18 83,80

Nombre d'estrangers de 
països no desenvolupats 1.057 585 168.141

Ràtio de població 
estrangera 9,34% 8,74% 10,45%

Població de 65 anys o 
més que viu sola 589 450 88.723

Ràtio de dependència 5,20% 6,72% 5,51%

IVS 7,26 8,02 6,07
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Índex de vulnerabilitat social

L’índex de vulnerabilitat social (IVS), 
calculat a partir de diferents indicadors 
d’exclusió social, és una dada important 
que ens permet conèixer millor la situació 
social de la població de cada barri respecte 
del conjunt de Barcelona. L’IVS estableix 
un valor per a cada barri i permet obtenir 
un rànquing de més alt a més baix. Segons 
les dades de 2015, la Trinitat Nova ocupa el 
primer lloc del rànquing (IVS: 10) i Pedral-
bes, el darrer (IVS: 2,07). Els indicadors 
que es tenen en compte per calcular l’IVS 
són la renda familiar disponible, la taxa 
de titulats superiors, la taxa d’instrucció 
insuficient, l’atur registrat, l’esperança de 
vida, el nombre d’estrangers de països no 
desenvolupats, la ràtio de població estran-
gera, la població de 65 anys i més que viu 
sola i la ràtio de dependència.

L’IVS de la Teixonera és de 7,26, que cor-
respon al 26è lloc en el rànquing de la ciu-
tat, i a Sant Genís dels Agudells és de 8,02, 
que correspon al 15è lloc.

_IVS	/	Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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_Vista	aèria	de	Sant	
Genís	dels	Agudells	/	
Font:	Ajuntament	de	

Barcelona
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6.4 | Antecedents

En els dos barris s’han portat a terme di-
versos plans, programes i projectes en els 
darrers anys. Entre aquests cal destacar 
els Plans de Futur del barri de Sant Genís 
dels Agudells i de la Teixonera 2010-2020, 
els PAM (Decidim Barcelona PAM), els 
PAD (Decidim Barcelona PAD), el Pla Di-
rector de la Vall d’Hebron (2000), l’estudi 
estratègic del vessant barceloní de la serra 
de Collserola (2003), l’estudi del perllonga-
ment del passeig de les Aigües al parc de 
Collserola (1998-2012), el Pla d’educació 
per a l’èxit escolar al districte d’Horta-
Guinardó (2014-2016) o el programa d’edu-
cació per a la salut dirigit a pacients amb 
patologia dual al districte d’Horta-Guinar-
dó (2014), entre d’altres. 

Entre els anteriors, destaca el Projecte 
d’Intervenció Integral de Sant Genís dels 
Agudells i la Teixonera, realitzat l’any 2010 
per Barcelona Gestió Urbanística SA, amb 
el suport tècnic del districte d’Horta-Gui-
nardó. Aquest projecte va ser elaborat per 
opositar a la 7a convocatòria de la Llei de 
Barris (Llei 2/2004, de 4 de juny, de mi-
llora de barris, àrees urbanes i viles que 
requereixen una atenció especial) i va ser 
desestimat per motius econòmics, a causa 
de les retallades financeres de la Generali-

tat de Catalunya. Per aquest motiu, es va 
constatar la necessitat d’elaborar el Pla de 
Barris vigent.

En aquests darrers anys, el districte ha 
invertit en la millora de l’accessibilitat i 
de les xarxes de serveis. D’aquesta mane-
ra, s’han resolt problemes d’accessibilitat 
eliminant, renovant i rehabilitant barre-
res físiques, culs-de-sac, escales, murs de 
contenció i rampes. A més, s’han eliminat 
xarxes aèries de subministrament elèctric 
de baixa tensió, s’han renovat les xarxes 
urbanes de sanejament i d’enllumenat, i 
s’ha incorporat la xarxa de clavegueram. 
També s’ha instal·lat nou mobiliari urbà de 
gimnàstica per a gent gran, s’ha renovat la 
jardineria d’interior d’illes i s’han creat no-
ves àrees de wifi.

En aquests darrers anys, el 
districte d’Horta-Guinardó 
ha invertit en la millora 
de l’accessibilitat i de les 
xarxes de serveis
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Distribució de la població per sexes (2015)
Nombre de 

dones
Nombre 
d'homes % dones % homes

La Teixonera 5.831 5.491 51,50% 48,50%

Sant Genís dels Agudells 3.570 3.123 53,34% 46,66%

La Teixonera i St. Genís 9.401 8.614 52,18% 47,82%

D. Horta-Guinardó 88.658 78.660 52,99% 47,01%

Barcelona 846.992 762.558 52,62% 47,38%
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6.5 | Dades sociodemogràfiques

Les piràmides de població dels barris de 
Sant Genís dels Agudells i de la Teixone-
ra ens permeten copsar les franges d’edat 
i sexe per grups quinquennals. En aquest 
sentit, s’observa que les franges d’entre 0 i 
64 anys són semblants entre barris i sexes, 
mentre que la població de 65 anys i més té 
més pes a Sant Genís dels Agudells, espe-
cialment entre les dones, a causa de l’espe-
rança de vida més elevada.

Pel que fa a l’evolució	per	grups	d’edat, a 
la Teixonera es manté la població de 0 a 14 
anys (al voltant d’un 12  %), disminueixen 
els habitants de 15 a 64 anys (65,72  %, el 
2015) i s’incrementa la població de 65 anys 
i més, passant del 19,1 % del 2008 al 22 % 
del 2015.

_Distribució	de	la	població	per	sexes	/	Font:	Departament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona

A Sant Genís dels Agudells es manté la 
taxa de 0 a 14 anys al voltant d’un 12  %, 
baixa la franja de 15 a 64 anys (60,17 %, el 
2015) i s’incrementa la població de 65 anys 
i més, passant del 26,1 % del 2008 al 28,4 % 
del 2015. Així doncs, aquesta última dada 
queda per sobre de la mitjana del districte 
(24,1 %) i de la de Barcelona (21,6 %). Cal 
destacar l’augment continuat de població 
de 65 anys i més, amb un total de 2.488 ha-
bitants a la Teixonera i 1.898 habitants a 
Sant Genís.

Cal destacar l’augment 
continuat de població de 65 
anys i més a Sant Genís dels 
Agudells i la Teixonera
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Població per grups d'edat (2015)

0-14 anys
15-24 
anys

25-39 
anys

40-64 
anys

65 anys i 
més

%
0-14 anys

%
15-24 
anys

%
25-39 
anys

%
40-64 
anys

%
65 anys i 

més

La Teixonera 1.393 1.004 2.416 4.021 2.488 12,30% 8,87% 21,34% 35,51% 21,97%

Sant Genís dels Agudells 768 570 1.215 2.242 1.898 11,47% 8,52% 18,15% 33,50% 28,36%

La Teixonera i St. Genís 2.161 1.574 3.631 6.263 4.386 12,00% 8,74% 20,16% 34,77% 24,35%

D. Horta-Guinardó 20.539 14.287 34.435 57.676 40.381 12,28% 8,54% 20,58% 34,47% 24,13%

Barcelona 202.685 141.363 367.781 549.474 348.247 12,59% 8,78% 22,85% 34,14% 21,64%
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_Piràmides	de	població	del	Padró	municipal	d’habitants	(2015)	/	Font:	Departament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona

_Distribució	de	la	població	per	grups	d’edat	/	Font:	Departament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona

Sant Genís és el tercer dels 73 barris de 
Barcelona amb un percentatge més elevat 
dins del segment de població de 65 anys i 
més, amb un 28,4 % del total de la població. 
El primer correspon al barri de Montbau 
(31,8 %) i el segon al barri de la Guineue-
ta (29,1 %). La Teixonera ocupa el 38è lloc, 
amb un 22 % del total de la població.

L’índex d’envelliment de la població esta-
bleix la relació quantitativa entre el nom-
bre de persones més grans (de 65 anys i 
més) i el nombre de persones més joves 
(entre 0 i 14 anys) en un territori deter-
minat. Aquest índex permet apreciar els 
canvis derivats del procés d’envelliment i, 
com a resultat, posar de manifest els can-
vis en les demandes socials, especialment 
en matèria de salut i d’assistència social, i 
en el sentit de les transferències interge-
neracionals. 

L’índex	d’envelliment	del districte d’Hor-
ta-Guinardó és un dels més elevats de Bar-
celona (184,4), només per darrere de l’Ei-
xample (190,8) i les Corts (190,3), i molt per 
sobre de la mitjana de Barcelona (161,5). 
Sant Genís és el segon dels 73 barris de 
Barcelona amb un índex d’envelliment 
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més elevat (230,3), només per darrere del 
barri de Montbau (266,3). La Teixonera 
ocupa el 35è lloc (167,3).

La població sobreenvellida (75 anys i més) 
a Sant Genís representa el 17,3  % i a la 
Teixonera, l’11  %. Al districte d’Horta-
Guinardó representa el 13  % de la pobla-
ció i a Barcelona, l’11,5  %. Per tant, Sant 
Genís dels Agudells es troba sempre per 
sobre de la mitjana del districte i de Bar-
celona. En nombres absoluts, Sant Genís 
té 1.157  habitants amb 75 anys o més i la 
Teixonera en té 1.249. En el rànquing de 
població sobreenvellida per barris de tota 
la ciutat, Sant Genís ocupa la 3a posició i 
la Teixonera, la 49a. Aquest rànquing de 
sobreenvelliment l’encapçala el barri de 
Montbau (23,7 %) i en la darrera posició hi 
ha el barri de la Vila Olímpica del Poble-
nou (4,5 %). Aquest darrer barri és el més 
jove de la ciutat.

L’índex	de	sobreenvelliment	del districte 
d’Horta-Guinardó (53,8) es troba per da-
munt del de la ciutat de Barcelona (53,3). 

El barri de Montbau és el que té l’índex de 
sobreenvelliment més elevat de la ciutat 
(74,7), mentre que el barri de la Vila Olím-
pica del Poblenou és el que té l’índex de so-
breenvelliment més baix (36,8). Sant Genís 
dels Agudells es troba en el 10è lloc (61) i la 
Teixonera, en el 55è lloc (50,2).

A la Teixonera i a Sant Genís, el percentat-
ge de persones	de	65	anys	i	més	que	vi-
uen soles respecte del total de població de 
65 anys i més és del 23,7 % als dos barris, 
una proporció lleugerament per sota de la 
del conjunt de barris barcelonins (25,7 %). 
A la Teixonera hi ha 589 persones de 65 
anys i més que viuen soles i a Sant Genís 
dels Agudells n’hi ha 450, cosa que suma 
un total de 1.039 habitants que es troben 
en aquesta situació. 

Entre aquestes persones, a la Teixonera hi 
ha 448 dones	de	65	anys	i	més	que	viuen	
soles, les quals representen el 76  % del 
total de la població de 65 anys i més que 
viu sola. A Sant Genís hi ha 347 dones de 

65 anys i més que viuen soles, les quals re-
presenten el 77 % del total de la població 
de 65 anys i més que viu sola.

L’índex de sobreenvelliment lligat a les 
persones que viuen soles és més acusat, 
ja que a Sant Genís hi ha 308 habitants de 
75 anys i més que viuen sols (29,6 %) i a la 
Teixonera en són 369 (26,7 %). 

A causa del fet que l’esperança de vida és 
més elevada en les dones, la situació de de-
pendència afecta més el col·lectiu femení, 
ja que del total de persones d’edat avan-
çada (75 anys i més) que viuen soles, les 
dones representen un 38 % (292 dones) a 
la Teixonera i un 35 % (246 dones) a Sant 
Genís dels Agudells.

A la Teixonera hi ha 137 persones de 85 
anys i més que viuen soles, de les quals 115 
són dones (84 %). A Sant Genís n’hi ha 95, 
de les quals 75 són dones (79 %). En total, 
hi ha 232 persones de 85 anys i més que 
viuen soles.
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Població de 65 anys i més que viu sola per grups d'edat (2015)

Dones La Teixonera Sant Genís La Teixonera i 
St. Genís

Districte 
d'Horta - 
Guinardó

Barcelona

65-69 anys 76 43 119 1.106 10.428

70-74 anys 88 58 146 1.282 11.109

75-79 anys 92 84 176 1.473 11.917

80-84 anys 85 87 172 1.747 15.215

85-89 anys 73 57 130 1.242 12.355

90-94 anys 35 12 47 578 5.852

95 anys i més 7 6 13 116 1.434

Total dones 456 347 803 7.544 68.310

Homes La Teixonera Sant Genís La Teixonera i 
St. Genís

Districte 
d'Horta - 
Guinardó

Barcelona

65-69 anys 30 21 51 468 4.960

70-74 anys 25 19 44 405 4.228

75-79 anys 31 20 51 382 3.425

80-84 anys 25 23 48 412 3.616

85-89 anys 16 17 33 278 2.623

90-94 anys 5 3 8 119 1.288

95 anys i més 1 0 1 25 273

Total homes 133 103 236 2.089 20.413

Bloc 2 | Àmbit territorial d’actuació específic

_Població	de	65	anys	i	més	que	
viu	sola	per	grups	d’edat	/	Font:	
Departament	d’Estadística	de	
l’Ajuntament	de	Barcelona

69Pla de Barris · Sant Genís dels Agudells i la Teixonera  |



Població estrangera (2016)

Nombre 
d'habitants 

total

Nombre 
d'habitants 
espanyols

% 
d'habitants 
espanyols

Nombre 
d'habitants 
estrangers

% 
d'habitants 
estrangers

La Teixonera 11.281 9.912 87,9% 1.368 12,1%

St. Genís dels Agudells 6.828 6.068 88,9% 759 11,1%

La Teixonera i St. Genís 18.109 15.980 88,2% 2.127 11,7%

D. Horta-Guinardó 167.571 147.984 88,3% 19.580 11,7%

Barcelona 1.610.427 1.342.637 83,4% 267.790 16,6%

29,80% 28,55% 29,36% 32,41% 36,09%

6,79% 11,58% 8,50% 7,80%
7,28%

45,14%
47,89%

46,12% 43,56% 31,19%

18,19% 11,71% 15,88% 16,13%
25,20%
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Distribució de la població estrangera segons nacionalitats per continents (2016)

Apàtrides /
No consta

Oceania

Àsia

Amèrica

Àfrica

Europa
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La nacionalitat del veïnat que configura 
els dos barris avui dia ha variat lleugera-
ment en relació amb els orígens i la creació 
del barri, ja que les onades migratòries des 
del final dels anys 60 fins als anys 80 del 
segle xx van suposar, no només per al bar-
ri sinó per al conjunt del districte i la ciu-
tat, un increment del nombre de persones 
de l’Estat espanyol i, més recentment, de 
nacionalitat diversa (estrangers). Segons 
el padró de població estrangera del 2016, el 
percentatge de població estrangera al dis-
tricte d’Horta-Guinardó (11,7 %) és 5 punts 
percentuals inferior a la mitjana de Barce-
lona (16,6  %). El percentatge de població 
estrangera a Sant Genís és de l’11,1 % i a la 
Teixonera és del 12,1%.

Pel que fa al lloc de naixement, segons 
dades del padró de l’any 2015, a la Teixo-
nera el 54  % de la població és nascuda a 
Catalunya, el 27,6  % és nascuda a la res-

_Distribució	de	la	població	estrangera	segons	nacionalitats	per	continents	(2016)	/	
Font:	Departament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona

_Població	estrangera	(2016)	/	Font:	“La	població	estrangera	a	Barcelona,	gener	
2016”,	Departament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona
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_Vista	aèria	de	Sant	Genís	dels	Agudells	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona

ta de l’Estat espanyol i el 18,5  % restant, 
a l’estranger. A Sant Genís dels Agudells, 
la població d’origen català correspon al 
56,1  %, la població nascuda a la resta de 
l’Estat espanyol correspon al 26,5  % i el 
17,4 % restant correspon a població nascu-
da a l’estranger.

Les nacionalitats estrangeres amb més 
presència al barri de la Teixonera són el 
Pakistan, Itàlia i Bolívia. A Sant Genís, les 
nacionalitats amb més presència són Perú, 
el Marroc i Itàlia. Al districte d’Horta-Gui-
nardó, les principals nacionalitats estran-
geres són Itàlia, Bolívia i el Marroc.
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Bloc 2 > 7 | Anàlisi de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera
7.1 Drets socials

7.1.1	|	Salut

Els barris de Sant Genís dels Agudells i 
la Teixonera no tenen cap equipament 
sanitari públic, però cal destacar la proxi-
mitat del CAP (centre d’atenció primària), 
de l’Hospital de Sant Rafael i de l’Hospital 
Universitari de la Vall d’Hebron, que són 
els equipaments sanitaris de referència 
per a la població dels dos barris.

La conducta, l’estil de vida i l’entorn en què 
les persones viuen i treballen, així com el 
seu context social, econòmic i polític són, 
juntament amb la tasca que fan els serveis 
de salut, els principals factors que incidei-
xen en la salut de les persones. L’esperan-
ça de vida (2009-2013) a la Teixonera és 
de 83,2 anys i a Sant Genís és de 83,1 anys, 
gairebé igual que la del districte i la de la 
ciutat (83,8).

Al districte d’Horta-Guinardó, la població 
que practica esport en el seu temps de 
lleure ha augmentat i correspon a una de 
les més actives de la ciutat. També millo-
ren els hàbits	de	salut, ja que disminueix 
l’obesitat, el sedentarisme i el consum de 
tabac.

Respecte de les malalties de declaració 
obligatòria, el diagnòstic de nous casos 
de tuberculosi al districte augmenta i su-
pera els valors de Barcelona, mentre que 
el nombre de nous casos de VIH (virus de 
la immunodeficiència humana) és inferior 
al total de la ciutat. Pel que fa als barris, 
durant el període 2010-2014, la tuberculosi 
té incidència a Sant Genís dels Agudells en 
els homes (36,4 casos per cada 100.000 ha-
bitants enfront dels 20,1 del districte i dels 
29,1 de la ciutat) i el VIH en les dones (5,5 
casos per cada 100.000 habitants enfront 
dels 2,9 del districte, cosa que representa 
gairebé el doble). A la Teixonera només 
té incidència la tuberculosi en els homes, 
amb 38,9 casos per cada 100.000 habi-
tants, enfront dels 20,1 del districte.

En relació amb la salut mental, en els úl-
tims anys ha augmentat el nombre de per-
sones amb patiment psicològic (depressió, 
angoixa o ansietat), especialment en ho-
mes joves i dones grans, en tot el districte. 

Al districte, les principals causes de mort 
entre la població de 15 a 44 anys són el su-
ïcidi i les lesions per accident de trànsit, 
seguides de la sobredosi de drogues, que 

disminueix. En les dones joves són el càn-
cer de mama, el suïcidi i la sida, tot i que 
cal destacar que en aquest grup d’edat la 
mortalitat és molt baixa. En els homes de 
45 a 74 anys són el càncer de pulmó i la ma-
laltia isquèmica del cor, que inclou l’angina 
de pit i l’infart. En les dones són el càncer 
de mama, que es manté estable, i el càn-
cer de pulmó, que augmenta en els últims 
anys. En els homes de més de 74 anys, les 
principals causes de mort són la malaltia 
isquèmica del cor, la malaltia cerebrovas-
cular (que inclou l’ictus), i la bronquitis, 
l’asma i la malaltia pulmonar obstructiva 
crònica (MPOC), tot i que tendeixen a dis-
minuir. En les dones són la demència senil 
i la malaltia d’Alzheimer. La malaltia cere-
brovascular i la malaltia isquèmica del cor 
disminueixen notablement.

Durant el període 2009-2013, les principals 
causes de mortalitat a la Teixonera són les 
malalties infeccioses i parasitàries, amb 
una taxa de 2,6 per cada 10.000 habitants, 
per sobre de la proporció del districte (2) 
i de Barcelona (2). Concretament hi ha 
una proporció de mort prematura en les 
dones (24,2 per cada 10.000), que se situa 
per sobre del districte (14,1) i de Barcelona 
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(11,6). Aquestes morts prematures estan 
causades principalment per tumors en els 
sistemes digestiu i respiratori. Els tumors 
són una causa de mortalitat amb una fre-
qüència de 29,8 per cada 10.000 habitants, 
per sobre de la mitjana del districte (27,2) 
i de la ciutat (27,9). La mortalitat prematu-
ra per tumors és de 149,8 per cada 10.000 
habitants, molt per sobre de la mitjana del 
districte (117,0) i de la ciutat (120,8). Les 
malalties del sistema digestiu, que tenen 
una incidència de 6,7 per cada 10.000 ha-
bitants, es troben també per sobre de la 
mitjana del districte (5,1) i de Barcelona 
(4,7). El mateix succeeix amb les malalti-
es per causes respiratòries, que presenten 
una taxa de 14 per cada 10.000 habitants, 
enfront de les taxes del districte (10,3) i de 
la ciutat (10).

A Sant Genís, durant el mateix període, 
les causes de mortalitat es deuen princi-
palment a malalties infeccioses i parasità-
ries, amb una taxa de 2,9 per cada 10.000 

habitants, per sobre de la taxa del distric-
te i de Barcelona (2). La mort prematura 
en les dones està 20 punts per sobre de la 
mitjana del districte i de Barcelona. Per a 
ambdós sexes hi ha altres causes de mort 
prematura, com tumors (137,6 per cada 
10.000 habitants) i malalties del sistema 
circulatori. Els dos indicadors es troben 
molt per sobre del districte (117,6) i de la 
ciutat (120,8).

En general, els indicadors en relació amb 
el consum de drogues als barris de la Tei-
xonera i de Sant Genís dels Agudells es 
troben per sota de l’índex del districte i de 
la ciutat. Ara bé, en detall, a Sant Genís els 
indicadors relatius a l’inici de tractament 
per cànnabis, cocaïna i opiacis es troben 
per sobre dels del districte i de la ciutat. A 
la Teixonera es troben per sobre dels del 
districte i de la ciutat els indicadors d’inici 
de tractament per alcohol, cànnabis, coca-
ïna i opiacis.

_Vista	aèria	de	l’espai	sanitari	de	la	Vall	d’Hebron	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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7.1.2	|	Distribució	d’atur

En general, l’atur té una incidència espe-
cial en les persones més grans de 45 anys.

La situació laboral es veu agreujada pel 
nombre d’aturats de llarga durada, que re-
presenta el 43 % a la Teixonera i el 42,2 % 
a Sant Genís, respecte del total d’aturats. 
S’ha de recordar que la cobertura de les 
prestacions d’atur a Barcelona es conser-
va estable per la lenta activació de l’eco-
nomia i la mobilitat de la població activa. 
Així, l’any 2014 existien un 55,1 % d’aturats 
coberts, el 2015 un 51,9 %, i per al 2016 hi 
ha la previsió de cobertura d’un 49,7 % dels 
aturats.

L’atur és un dels principals problemes dels 
veïns i veïnes de Barcelona. La crisi eco-
nòmica ha provocat una pèrdua significa-
tiva de llocs de feina, l’increment de l’atur 
i la reducció de la població activa. El mes 
de desembre de 2015 a Barcelona hi havia 
89.398 persones registrades a l’atur, xifra 
que supera en més de 38.000 persones la 
del mateix mes de 2007. La taxa d’atur se 
situa en el 8,6 % de la població activa (de-
sembre 2015), la qual supera la mitjana eu-
ropea, tot i que s’ha reduït amb claredat a 
partir de l’any 2013 i es manté inferior a les 
taxes d’atur de Catalunya i Espanya. Així 
mateix, tot i la millora recent d’alguns indi-
cadors, el mercat de treball de Barcelona 
continua plantejant grans reptes en ma-
tèria de qualitat de l’ocupació, com queda 
reflectit en el pes dels contractes tempo-
rals, la curta durada de molts contractes, 
la tendència a la reducció de salaris o l’es-
cletxa salarial entre homes i dones.

Pel que fa al grau d’ocupabilitat de les per-
sones del barri, la taxa d’atur registrat ha 
disminuït de forma sostinguda els darrers 

quatre anys fins a arribar a estar lleugera-
ment per sobre de la mitjana de la ciutat. 
El mes de desembre de 2015, a la Teixone-
ra la taxa era del 8,3 % (612 persones) i a 
Sant Genís del 9,2 % (367 persones), lleu-
gerament per sota de la taxa del districte 
(9,3%) i, en el cas de la Teixonera, per sota 
també de la taxa de la ciutat (8,6%).

Del total d’aturats, el col·lectiu femení re-
presenta el 50,8 % (310 dones) a la Teixo-
nera i el 50,1 % (184 dones) a Sant Genís. 
Per atenuar les diferències d’oportunitats 
de les dones cal cercar l’equitat en la parti-
cipació per sexes al mercat laboral.

Una altra tessitura segregada correspon 
a les taxes d’atur de la població immigra-
da. Cal recordar que en aquests barris els 
fluxos migratoris han tingut una influència 
moderada en les dades de població. Aques-
ta influència representa un 12,6 % del total 
d’aturats a la Teixonera i un 12,2 % d’atu-
rats a Sant Genís dels Agudells.

La situació laboral es veu 
agreujada pel nombre 
d’aturats de llarga durada, 
que representa el 43 % a 
la Teixonera i el 42,2 % a 
Sant Genís, respecte del 
total d’aturats
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Evolució de l'atur registrat entre la població de 16 a 64 anys (2011-2015)

des. 2011 des. 2012 des. 2013 des. 2014 des. 2015 Variació
2011-2015

La Teixonera 9,5% 10,3% 10,3% 9,6% 8,3% -1,2%

St. Genís dels Ag. 10,3% 11,1% 11,0% 10,2% 9,2% -1,1%

D. Horta-Guinardó 10,7% 11,3% 11,1% 10,2% 9,3% -1,4%

Barcelona 10,2% 10,5% 10,2% 9,5% 8,6% -1,6%

Atur registrat (desembre 2015)

Dones Homes

La Teixonera 612 8,3% 50,8% 49,2%

Sant Genís dels Agudells 367 9,2% 50,1% 49,9%

La Teixonera i St. Genís 979 50,6% 49,4%

D. Horta-Guinardó 9.670 9,3% 52,6% 47,4%

Barcelona 89.398 8,6% 52,0% 48,0%

Nombre 
d'aturats 
registrats

% d'aturats
Repartiment per sexes

Bloc 2 | Anàlisi

_Atur	registrat	(2015)	/	Font:	Departament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona

_Evolució	de	l’atur	registrat	(2011-2015)	/	Font:	Departament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona

Aquestes dades comencen a demostrar 
una veritable escletxa entre rendes. En 
aquests barris existeix un alt percentatge 
de persones d’entre 16 i 65 anys que tenen 
cobertura de prestacions. En definitiva, es 
ratifica que són barris de rendes baixes 
amb els inconvenients de viure en un eix 
de muntanya i les seves particularitats. 

Pel que fa al perfil professional dels atu-
rats, destaquen les persones procedents 
del sector industrial i de la construcció 
amb baixa qualificació.

Pel que fa al perfil 
professional dels aturats, 
destaquen les persones 
procedents del sector 
industrial i de la construcció 
amb baixa qualificació
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7.1.3	|	Habitatge

Els barris de la Teixonera i de Sant Genís 
dels Agudells van néixer com a resposta a 
la forta demanda d’habitatge i a la pressió 
demogràfica derivada de l’onada immigra-
tòria d’entre els anys 50 i 80 a la ciutat i 
no presenten una configuració urbanísti-
ca homogènia. L’orografia i el creixement 
desordenat han configurat uns barris amb 
característiques urbanístiques i edificatò-
ries molt diverses i, en certs punts, singu-
lars. Mentre que al barri de la Teixonera 
el parc d’edificis és més o menys uniforme, 
principalment amb blocs d’habitatges plu-
rifamiliars en filera, a Sant Genís l’edifica-
ció s’estén pels cursos dels torrents i per la 
vall als peus de la serra de Collserola, i la 
tipologia d’edificació canvia consecutiva-
ment: des dels polígons d’habitatges dels 
anys 50, 60 i 70 fins a les cases unifamili-
ars d’autoconstrucció —de vegades barra-
quisme—, passant per construccions més 
recents, tant cases unifamiliars aïllades 
com blocs plurifamiliars. Els dos barris es 
consideren barris-dormitori i tenen escas-
sa implantació d’activitats econòmiques i 
de serveis.

Com a conseqüència de l’època i la tècnica 
constructiva dels habitatges, han aparegut 

patologies estructurals en molts edificis. 
Hi ha certa precarietat en les xarxes de 
serveis i s’ha produït una manca de man-
teniment dels elements comuns. Alhora, 
aquests dèficits s’han incrementat a cau-
sa de la crisi econòmica i de certs canvis 
poblacionals que han viscut els barris, ja 
que el teixit poblacional és molt envellit i 
té recursos escassos per fer-se càrrec del 
manteniment.

En aquest context, fa més d’una dècada es 
va iniciar la millora	de	l’accessibilitat als 
edificis amb la instal·lació d’ascensors, la 
millora de les instal·lacions i de les xarxes 
comunes (aigua, llum, clavegueram i altres 
xarxes de serveis tècnics), i la reparació de 
cobertes i façanes.

A Sant Genís hi trobem una gran varietat 
de models residencials massius, des de tor-
res d’habitatges d’entre 6 i 16 plantes fins 
a blocs d’habitatges adossats de 9 plantes i 
habitatges unifamiliars o plurifamiliars aï-
llats, els quals presenten una gran diversi-
tat de condicions d’habitabilitat. Aquesta 
diversitat es diferencia en tres etapes que 
han acabat modelant la morfologia urbana 
del barri:

_Diverses	tipologies	urbanes	a	Sant	Genís	dels	Agudells	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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- Primera etapa. Correspon a la dècada 
dels anys 40 i se situa a tocar del nucli his-
tòric de l’església i fins a la falda de la ser-
ra de Collserola, al llarg de la part alta del 
curs del barranc de Sant Genís. S’hi alcen 
habitatges unifamiliars d’autoconstrucció, 
alguns dels quals es troben en estat semi-
ruïnós i força degradats per les humitats.

- Segona	 etapa. Es va iniciar al principi 
dels anys 60, amb la construcció d’aproxi-
madament un miler d’habitatges al sector 
dels carrers de Sidó i del Lledoner, impul-
sats per la immobiliària SADIS i destinats 
al lloguer, els quals van donar aixopluc a 
les famílies que vivien en barraques a la 
part alta del barri. Aquests habitatges 
no posseïen els serveis tècnics necessaris 
per a l’evacuació de les aigües, cosa que 
causava inundacions i humitats. Encara 
avui, aquests habitatges presenten tot ti-
pus de deficiències greus causades pel pas 
del temps: patologies en façanes i plantes 
sota rasant, manca d’ascensors, habitat-
ges subterranis sense finestres ni venti-
lació, etc. Segons el pla de millora urbana 
de l’any 2005, hi havia 244 habitatges sota 
rasant i 89 habitatges en condicions d’in-
frahabitatge.

- Tercera	 etapa. Es va iniciar entre els 
anys 70 i 80, amb la construcció de diver-
ses cooperatives d’habitatges, com ara la 
Cooperativa Graciense de Viviendas, de 9 
blocs; la Cooperativa Los Castores, amb 
5 blocs més, o l’empresa Inrenta, amb 14 
blocs d’entre 12 i 16 plantes cadascun i 4 
habitatges per planta amb una superfície 
d’entre 70 i 85 m², ubicats sobre els ter-
renys de l’antiga fàbrica de Laureà Figue-
rola, tots sense aparcaments subterranis. 
A partir dels anys 80, l’administració va 
planificar i va executar diversos plans amb 
la finalitat d’ordenar i millorar el barri. 

A la Teixonera, el parc edificat correspon a 
habitatges plurifamiliars d’entre 1 i 6 plan-
tes alineats al carrer, amb major altura i 
densitat com més pendent té el terreny. 
Aquesta diversitat es diferencia en dues 
etapes que han acabat modelant la morfo-
logia urbana del barri:

- Primera etapa. És anterior a la Guerra 
Civil i consta de torretes unifamiliars aï-
llades amb jardí i situades a les zones més 
planeres.

_Habitatges	entre	els	carrers	de	Sidó	i	del	Lledoner	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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- Segona	etapa. Correspon als anys 50 i 
60 i se centra en terrenys més abruptes, 
a tocar del turó del Coll, on es distingei-
xen dues unitats diferenciades: la part més 
propera a la Vall d’Hebron i a la ronda de 
Dalt, amb habitatges d’autoconstrucció 
amb jardí propi de 2 o 3 plantes, i la part 
més abrupta, del final dels anys 80, amb 
pendents molt pronunciats i amb un per-
centatge alt d’edificis de 3 plantes i més 
sota rasant.

A tots dos barris, i en major proporció a 
la Teixonera a causa de la seva orografia, 
trobem habitatges per sota de la rasant del 
carrer. En alguns casos s’arriba fins a les 6 
plantes sota rasant, cosa que deriva cap a 
casos d’infrahabitatge.

Cal assenyalar l’existència d’edificis amb 
més de 4 plantes que no disposen d’ascen-
sor, que suposen el 75 % dels edificis. En el 
cas de la Teixonera aquest indicador puja 
fins al 78 % del total d’habitatges del barri.

La densitat	 d’habitatges varia lleugera-
ment segons el barri. Mentre que a Sant 
Genís la densitat d’habitatges assoleix els 
36,3 d’habitatges per hectàrea, a la Teixo-

nera la xifra augmenta fins als 164,4 habi-
tatges per hectàrea. La mitjana dels dos 
barris és de 72,1 habitatges per hectàrea.

La majoria de patologies dels edificis de la 
zona es localitza en edificis en mal estat i 
deficients, sobretot a la Teixonera, que té 
un 14,7  % d’edificis en aquest estat. Sant 
Genís en té un 3,5 %. L’any 2011, el distric-
te d’Horta-Guinardó tenia un 5 % del parc 
d’habitatges en un estat de conservació 
deficient, cosa que representa un nombre 
total de 3.541 habitatges en aquest estat. 

Els barris de la Teixonera i de Sant Genís 
dels Agudells presenten un parc	d’habi-
tatges envellit, amb una mitjana d’edat de 
més de 60 anys. El 80 % dels habitatges de 
Sant Genís i el 65,2  % dels habitatges de 
la Teixonera van ser construïts entre els 
anys 1960 i 1980. Els habitatges construïts 
en aquest període representen un 60 % del 
total del districte i un 46,3 % del total de 
Barcelona. En aquest sentit, serà necessà-
ria la Inspecció Tècnica de l’Edificació en 
edificis de més de 50 anys. 

L’estat del parc d’habitatges i el seu entorn 
té una conseqüència directa en el preu 

mitjà	de	venda dels immobles. L’any 2015, 
el preu mitjà de venda dels habitatges a la 
Teixonera era de 1.870 €/m² i a Sant Genís 
era de 2.140 €/m². Aquestes xifres són bai-
xes si es comparen amb el conjunt del dis-
tricte d’Horta-Guinardó, que se situa en-
tre els 2.500 i els 3.600 €/m², i estan molt 
per sota de la mitjana de la ciutat (2.900 €/
m²). Tanmateix, el valor cadastral també 
mostra aquest diferencial, ja que el 2015 
el valor mitjà a la Teixonera era de 644 €/
m² i a Sant Genís era de 673 €/m², mentre 
que en el conjunt de Barcelona se situava 
en 724,4 €/m².

L’any 2016, la mitjana del preu del lloguer 
a la Teixonera era de 513  €/mes i a Sant 
Genís dels Agudells era de 616 €/mes, per 
sota de la mitjana de la ciutat (755 €/mes).

Tant el preu en €/m² construïts com la mit-
jana dels preus de venda de primera i se-
gona mà i la mitjana dels preus de lloguer 
han anat augmentant en la mateixa pro-
porció que al districte d’Horta-Guinardó. 
El barri de Sant Genís dels Agudells té una 
mitjana de preu construït de 2.311,2 €/m² i 
la Teixonera, de 1.992,5 €/m². Es constata 
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Estat de conservació dels edificis del districte d'Horta - Guinardó (2011)

Ruïnós Dolent Deficient Bo NC Total

0 309 3.541 66.747 923 71.520

0% 0% 5% 93% 1% 100%

Bloc 2 | Anàlisi

que ambdós barris presenten un augment 
moderat del valor del sòl i dels preus. Per 
tant, no hi ha processos especulatius.

A través de les peticions rebudes a l’Ofici-
na	de	l’Habitatge	es constaten unes pro-
blemàtiques molt concretes: 

- A Sant Genís dels Agudells, en els edificis 
aïllats o en filera de 2 a 4 façanes, amb una 
alçada de 5 a 9 plantes (construïts els anys 
60), amb 4 habitatges per planta, amb una 
superfície de 60 m2 i alguns amb ascensor 
interior, les galeries tancades a façana difi-
culten la rehabilitació i la conservació dels 
serveis tècnics comunitaris (aigua, electri-
citat, gas, etc.). A més, aquestes galeries 
són un obstacle per a la ventilació natural 
de les cuines i dels banys (que ventilen a 
través de les cuines). També es detecta 
una manca d’aïllament en els tancaments, 
cosa que genera humitats interiors per 
condensació, i una manca d’adequació de 
les instal·lacions elèctriques.

 - A la Teixonera, en els edificis amb 1 o 2 fa-
çanes i amb una alçada inferior a 5 plantes, 
hi ha habitatges en soterranis (sota de la ra-
sant del carrer) amb poca ventilació que no 
compleixen les condicions d’habitabilitat per 
ventilació o per mides dels espais. També so-
vintegen els procediments judicials d’execució 
per reclamacions a entitats bancàries que 
han passat la propietat del préstec de mans a 
mans (Sareb, fons voltor...), com a resultat de 
taxacions abusives que estaven molt per sobre 
del valor actual. A aquesta situació econòmica 
s’hi afegeix la manca d’un interlocutor clar, la 
no condonació del deute hipotecari, una situ-
ació laboral precària, el retorn de propietaris 
al país d’origen, la morositat de les despeses 
de les comunitats de propietaris, l’existència 
d’habitatges adjudicats o rebuts (per subhas-
ta o per dació en pagament a les entitats fi-
nanceres, les quals no estan complint amb el 
pagament de les despeses a la comunitat), la 
desintegració de la pròpia comunitat de pro-
pietaris i l’existència d’ocupacions, que impli-
quen conflictes veïnals.

_Estat	de	conservació	dels	edificis	d’Horta-Guinardó	(2011)	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona

Sant Genís dels Agudells i 
la Teixonera presenten un 
augment moderat del valor 
del sòl i dels preus
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7.1.4	|	Teixit	associatiu

Tant la Teixonera com Sant Genís dels 
Agudells són barris rics en entitats de tot 
tipus, que treballen en diferents àmbits i 
segueixen el llegat de les primeres associ-
acions de veïns i veïnes dels anys 50 i 60.

Actualment, a Sant Genís hi ha una re-
novada associació de veïns i de diferents 
entitats del barri: l’Associació Col·lectiu 
Ecologista Agudells, l’Associació el Sen-
glar Groc, l’AMPA (Associació de Mares i 
Pares d’Alumnes) de l’Escola Mare de Déu 
de Montserrat, l’AMPA de l’Escola Bressol 
Municipal Sant Genís, l’AMPA de l’Institut 
Vall d’Hebron, la penya barcelonista i el 
Club de Petanca Sant Genís dels Agudells.

La Teixonera té una associació de veïns 
que aglutina les diferents entitats del bar-
ri, com ara l’Associació de Dones Teixone-
ra-Penitents, l’Associació de Comerciants 
de la Teixonera o el Club Excursionista i de 
Muntanya Teixonera.

Cal destacar diverses entitats que desen-
volupen serveis per als col·lectius més 
vulnerables i per a les persones en situació 
d’exclusió, com ara la Fundació Els Tres 
Turons i la Fundació ARED (Projecte La 
Llavor), que ofereixen serveis d’atenció 
sociosanitària i de salut mental dins dels 
àmbits de la psiquiatria i la geriatria.

El Servei de Rehabilitació Comunitària 
per a Joves de la Fundació Els Tres Tu-
rons és un servei sanitari de la xarxa pú-
blica de salut mental i addiccions del Ser-
vei Català de la Salut que realitza funcions 
d’atenció especialitzada en salut mental 
per a joves d’entre 16 i 25 anys, derivats de 
la xarxa de salut mental o d’equipaments 
socioeducatius. Ofereix un espai de trànsit 
i acompanyament que facilita que els joves 
puguin millorar els seus recursos psicoso-
cials, mitjançant un pla de treball individu-
alitzat, per iniciar o reprendre un projecte 
d’inserció social, formativa i/o laboral.

El projecte Can Soler té com a objectiu 
recuperar l’espai agrícola i forestal de la 
masia Can Soler, que es trobava en estat 
d’abandonament, i promoure la implicació 
de la població infantil en la recuperació 
d’entorns naturals. Les activitats realitza-
des inclouen la recuperació de l’espai agrí-
cola i forestal, el manteniment dels espais 
enjardinats de la masia, la millora en la 
gestió dels residus vegetals i la promoció 
de la implicació dels nens i nenes en la con-
servació i recuperació d’espais naturals.

La Fundació ARED treballa per aconse-
guir la integració social i laboral de per-
sones en situació d’exclusió social, prin-
cipalment dones procedents de centres 
penitenciaris i de serveis socials. La fun-
dació lidera el Projecte La Llavor, el qual 
treballa per donar resposta a persones en 
risc d’exclusió, especialment a persones 
nouvingudes o amb necessitats urgents. 
El Projecte La Llavor es realitza gràcies 
a la cooperació entre la Fundació ARED, 
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la Fundació Benallar (fins a l’any 2012) i la 
Congregació de les Filles de Maria Auxilia-
dora (salesianes).

Per últim, hi ha diversos moviments as-
sociatius que duen a terme programes de 
suport a les activitats que es desenvolupen 
al barri, com ara el Carnestoltes o les fes-
tes populars (Associació de Festes de la 
Taxonera-Mas Falcó-Penitents).

Actualment, aquesta tradició associaci-
onista es tradueix en diverses entitats i 
equipaments en ple funcionament que de-
senvolupen les seves tasques en els àmbits 
de l’educació, la cultura, l’esport, la religió 
i el lleure, entre d’altres.

_Masia	de	Can	Soler	/	Font:	Ajuntament	de	Barcelona
La tradició associacionista 
de Sant Genís dels Agudells 
i la Teixonera actualment 
es tradueix en diverses 
entitats i equipaments en ple 
funcionament
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7.1.5	|	Serveis	socials

Al districte d’Horta-Guinardó, la demanda 
d’atenció als centres de serveis socials és 
més elevada que en altres districtes, amb 
l’11,2 % dels atesos a la ciutat el 2015. Els 
usuaris del Servei d’Atenció Domiciliària 
(SAD) tenen un pes relatiu encara més alt 
(12,6 %). Les persones amb teleassistència 
representen l’11,5 % del total de la ciutat, 
un percentatge molt semblant al de la po-
blació del districte que té 75 anys o més, en 
relació amb Barcelona (11,7 %).

Les aproximadament 400 places en re-
sidències públiques per a gent gran dels 
barris de la Teixonera i Sant Genís dels 
Agudells representaven el 20,7 % sobre el 
total de la ciutat l’any 2014, i les places en 
residències d’iniciativa social (sense ànim 
de lucre) tenien un pes relatiu del 13,4 %, 
semblant al dels habitatges tutelats d’ini-
ciativa pública (13,3 %).

El centre de serveis socials de l’àmbit es 
troba situat al barri de la Vall d’Hebron i 
atén els barris de Sant Genís, la Teixonera, 
Montbau, Vall d’Hebron i la Clota. Els usu-
aris s’han de desplaçar amb diversos au-
tobusos de transport públic, a causa de la 
llunyania del centre respecte dels barris.    

Carrer	de	la	Mare	de	Déu	dels	Àngels	en	contacte	amb	el	parc	de	la	Creueta	del	Coll	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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Serveis socials (2016) Sant Genís dels 
Agudells La Teixonera

Atesos servei d'atenció a domicili 
(treballadora familiar) 120 185

Atesos servei d'atenció a domicili (neteja a 
domicili) 69 100

Atesos servei d'atenció a domicili (àpats a 
domicili) 22 20

Atesos als centres de serveis socials 358 652

Ajuts econòmics 630 1.151

Quantitat (€) 535.389,57 €       941.751,87 €       

Bloc 2 | Anàlisi

Segons les dades de funcionament del 
centre de serveis socials de referència, el 
Centre de Serveis Socials Vall d’Hebron-
Teixonera té el temps mig d’espera per a 
una primera visita a la unitat de primera 
atenció (UPA) més alt dels 40 centres de la 
ciutat. Paral·lelament, té una taxa d’absen-
tisme per part dels usuaris molt elevada i 
un nombre d’atencions sense cita prèvia 
relativament baix. Aquestes dades es po-
den deure, en part, a una mala connexió 
del centre amb el transport públic (princi-
palment el bus), juntament amb una topo-
grafia caracteritzada per forts pendents i 
una població força envellida.

Si es distingeix entre els dos barris, l’any 
2016 el Centre de Serveis Socials Vall 
d’Hebron-Teixonera va atendre un total de 
358 residents de Sant Genís dels Agudells, 
s’hi van realitzar 120 serveis d’atenció a 
domicili (cura personal, ajut en les com-
pres, acompanyament al carrer, metge, 
neteja, àpats, etc.) i es van concedir ajuts 
directes a les famílies per un import de 
535.390 €. En el cas de la Teixonera, el cen-
tre va atendre 652 residents, s’hi van rea-
litzar 185 serveis d’atenció a domicili i es 
van concedir ajuts directes a les famílies 
per un import de 941.752 €.

_Dades	de	serveis	socials	(2016)	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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Nivell formatiu de la població major de 16 anys (2015)

Sense estudis Estudis 
obligatoris

Batxillerat 
superior / 

CFGM

Estudis 
universitaris 

/ CFGS
La Teixonera 6,8% 55,8% 23,1% 14,3%

Sant Genís dels Agudells 8,4% 50,5% 23,6% 17,5%

D. Horta-Guinardó 5,8% 46,6% 25,5% 22,1%

Barcelona 4,4% 41,2% 25,0% 29,4%
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7.2 | Educació

7.2.1	|	Nivell	formatiu

El nivell d’estudis de la població ha millo-
rat en els últims anys. Tot i això, els barris 
de la Teixonera i Sant Genís dels Agudells 
són un dels àmbits d’Horta-Guinardó on 
hi ha més persones sense estudis o només 
amb estudis obligatoris, i menys persones 
amb estudis universitaris.

Ambdós barris es caracteritzen per un 
diferencial rellevant respecte de la ciutat 
i del districte, ja que un 6,8 % de la pobla-
ció de la Teixonera i un 8,4 % de la de Sant 
Genís presenta un nivell d’instrucció insu-
ficient. Aquests nivells s’han anat reduint 
des de l’any 2010, en el qual les persones 
sense estudis representaven el 16 % de la 
població.

Per contra, les persones amb estudis supe-
riors tan sols representen el 14,3  % de la 
població a la Teixonera i el 17,5  % a Sant 
Genís. Es tracta d’unes xifres molt bai-
xes, si es comparen amb les del districte 
(22,1 %) o les de Barcelona (29,4 %).

_Nivell	formatiu	de	la	població	major	de	16	anys	(2015)	/	Font:	
Departament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona

Sant Genís dels Agudells i la 
Teixonera és un dels àmbits 
d’Horta-Guinardó on hi ha més 
persones sense estudis o només 
amb estudis obligatoris, i menys 
població amb estudis universitaris
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Equipaments docents Barri
Escola d’Art Floral i Paisatgisme de Barcelona S. Genís Ag.
Escola d’educació infantil Waldorf-Steiner (0-3 anys) S. Genís Ag.
Escola bressol municipal Sant Genís (0-3 anys) S. Genís Ag.
Escola Mare de Déu de Montserrat (Primària) S. Genís Ag.
Institut Vall d’Hebron (ESO, BATX i cicles) S. Genís Ag.
Escola d’Aprenents de Sant Genís-Centre d’educació Especial Sant Genís S. Genís Ag.
Escola Oficial d’Idiomes S. Genís Ag.
Llar d'infants Flor de Neu Teixonera
Llar d'infants l’Hortet Teixonera
Llar d'infants Pebe's Teixonera

Bloc 2 | Anàlisi

7.2.2 | Equipaments docents

Pel que fa als equipaments educatius de 
caràcter formal, a la Teixonera hi ha tres 
llars d’infants privades (PEBE’S, Flor de 
Neu i L’Hortet). A Sant Genís, en canvi, 
hi ha una llar d’infants pública (Escola 
Bressol Municipal Sant Genís) i una llar 
d’infants concertada (Centre d’Educació 
Infantil Waldorf-Steiner Rosa d’Abril). A 
més, hi ha una escola pública de primària 
(Escola Mare de Déu de Montserrat) i un 
institut públic (Institut Vall d’Hebron).

Aquest centre educatiu, l’Institut Vall 
d’Hebron, inicia la seva trajectòria com a 
dos instituts, l’estiu de 1976. La fundació 
de l’institut es va viure com un èxit veïnal, 
perquè es recuperava com a equipament 
per al barri el recinte que havia ocupat, 
fins feia pocs anys, el Patronat Ribas. A 
part de l’ESO i el batxillerat, imparteix 
tres branques de formació professional: 
imatge personal, administratiu, i activitats 
físiques i esportives. Ofereix també batxi-
llerat nocturn i les modalitats de batxille-
rat artístic d’arts plàstiques i arts escèni-
ques, menys habituals.

_Llistat	d’equipaments	docents	/	Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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L’Institut Vall d’Hebron és un centre de 
referència important per a ambdós barris, 
i també per al districte i la ciutat, tant per 
la seva dimensió i capacitat com per la di-
versitat d’itineraris educatius reglats que 
ofereix.

L’institut va ser capdavanter, en el seu mo-
ment, a avançar l’ESO i a iniciar la moda-
litat de batxillerat artístic. En l’actualitat 
també és el referent de la ciutat de Bar-
celona per als cicles d’activitats físiques, 
amb el cicle de grau mitjà de conducció 
d’activitats fisicoesportives en el medi 
natural. Internament es desenvolupen 
diversos projectes de col·laboració entre 
els diferents nivells educatius, com ara els 
següents: la carta Erasmus, que li permet 
la participació en projectes amb altres 
països de la Unió Europea, on participen 
tant l’alumnat com el professorat; l’orga-
nització de jornades esportives per part de 
l’alumnat dels cicles formatius, o els Patis 
EducACtius, on els alumnes comparteixen 
les seves habilitats amb els companys que 
volen aprendre-les.

L’Escola d’Aprenents Sant Genís dels 
Agudells és un centre d’educació especial 
especialitzat en la formació professional 
adaptada, amb 12 unitats i capacitat per 
a 180 llocs escolars, on s’imparteixen les 
branques d’administració, hoteleria i fus-
teria.

L’Escola d’Art Floral i Paisatgisme de 
Barcelona, ubicada dins de l’equipament 
públic de la masia de Can Soler, imparteix 
cursos de grau mitjà de floristeria (tècnic 
d’arts plàstiques i disseny de floristeria), 
de grau superior d’art floral (tècnic superi-
or d’arts plàstiques i disseny en art floral) 
i de grau superior de disseny de jardins 
(tècnic superior d’arts plàstiques i dis-
seny en elements de jardí). A l’escola hi ha 
l’Associació d’Amics de l’Escola i compta 
amb la col·laboració d’empreses i entitats 
externes i del sector. És l’única escola ofi-
cial d’Espanya que imparteix cursos d’art 
floral reglats.

_Institut	Vall	d’Hebron,	a	Sant	Genís	dels	Agudells	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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_Plànol	d’equipaments	docents	/	
Font: Urbaning

Al barri de Sant Genís hi ha, també, l’Es-
cola Oficial d’Idiomes Barcelona Vall d’He-
bron.

Per últim, cal destacar altres espais que 
no són equipaments docents però que fun-
cionen com a espais educatius no formals, 
com ara el Casal Infantil Teixonera, la lu-
doteca de la Casa Groga, l’Associació de 
Dones Teixonera-Penitents, l’Esplai Sant 
Cebrià o la Fundació Els Tres Turons, que 
dóna suport a joves amb discapacitats fun-
cionals, entre d’altres.
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7.2.3 | Escletxa digital

A més dels indicadors socials convencio-
nals, és important de tenir en compte la 
variable de l’escletxa digital, que permet la 
valoració de la modernització de les perso-
nes i les llars (a partir de l’informe “L’es-
cletxa digital a la ciutat de Barcelona”, 
elaborat per Mobile World Capital Barce-
lona, el febrer de 2016). Aquest indicador 
permet observar l’evolució de l’ús de les 
tecnologies de la informació i la comunica-
ció (TIC). Les TIC són el conjunt de tecno-
logies aplicades per proveir immediatesa a 
la vida quotidiana de les persones a través 
de mitjans tecnològics: l’automatització 
de tasques integra les màquines al pro-
cés d’informació, comunicació i domòtica 
habitual i, d’aquesta manera, permet gua-
nyar temps, el qual es converteix en temps 
i benestar personal.

L’informe indica que als barris de la Vall 
d’Hebron (Sant Genís, la Teixonera, la Vall 
d’Hebron, Montbau i la Clota) hi ha un 
75 % de les llars amb connexió a Internet, 
de les quals un 29,2  % tenen ADSL (línia 
d'abonat digital asimètrica) i un 64,6 %, fi-
bra òptica. Per la seva banda, Barcelona té 
un 83,7 % de llars connectades. El 46,9 % 
dels enquestats que presenta l’informe ex-
posen que no els cal tenir connexió a casa, 
ja que utilitzen Internet en altres bandes. 

En aquests barris, el perfil de l’usuari que 
més utilitza Internet l’encapçala amb un 
23 % la franja d’edat d’entre 45 i 54 anys, 
i un 15,6 % fan servir Internet a través del 
mòbil o la tauleta. S’usen en proporcions 
baixes els ordinadors de sobretaula de la 
feina (7,3 %), l’ordinador de sobretaula del 
centre d’estudis (0,9 %) i l’ordinador del lo-
cutori (0,9 %).

L’informe “L’escletxa 
digital a la ciutat de 
Barcelona” indica que als 
barris de la Vall d’Hebron  
hi ha un 75 % de les llars 
amb connexió a Internet

7.2 | Educació
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_Ronda	de	Dalt	/	
Font:	Ajuntament	de	

Barcelona
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Evolució anual de l'índex de renda familiar disponible (2008-2015)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

La Teixonera 73,2 73,1 69,5 69,0 71,3 69,0 69,6 74,5

St. Genís dels Agudells 86,8 80,5 81,4 81,2 79,6 74,8 80,0 93,5

D. Horta-Guinardó 86,7 82,9 80,7 79,1 80,0 77,9 77,7 79,6

Barcelona 100 100 100 100 100 100 100 100
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7.3 | Activitat econòmica

7.3.1 | Renda familiar disponible

L’IRFD l’any 2015 a la Teixonera era de 
74,5 i a Sant Genís, de 93,5, una mica per 
sota de l’índex 100 de la ciutat. La Teixone-
ra es troba lleugerament per sota de l’ín-
dex del districte d’Horta-Guinardó (79,6), 
mentre que Sant Genís es troba per sobre.

Entre el 2008 i el 2014, els dos barris 
van experimentar un empitjorament de 
l’IRFD: de més de 3 punts a la Teixonera i 
de gairebé 7 punts a Sant Genís. En canvi, 
l’IRFD de 2015 mostra una millora impor-
tant respecte del 2014 en ambdós casos, 
ja que presenta un increment de gairebé 
5 punts en el cas de la Teixonera i de 13,5 
punts en el cas de Sant Genís. En el ràn-
quing dels 73 barris de la ciutat, en el qual 
en primer lloc hi ha el barri amb l’IRFD 
més elevat, Sant Genís es troba en la 28a 
posició (la qual cosa representa una ren-
da mitjana-baixa) i la Teixonera en la 47a 
(cosa que representa una renda baixa); 
tots dos milloren la posició respecte dels 
anys anteriors. Per tant, es pot dir que 
ambdós barris s’estan beneficiant de la re-
cent repuntada econòmica. _Evolució	anual	de	l’IRFD	(2008-2014)	/	Font:	Departament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona
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En l’àmbit del districte, s’ha experimen-
tat un procés de convergència dels nivells 
mitjans de renda entre els diferents bar-
ris, del qual en queda despenjat el barri del 
Carmel, l’únic de renda molt baixa del dis-
tricte. L’IRFD del districte d’Horta-Gui-
nardó va augmentar lleugerament el 2015 
respecte del 2014, però segueix estant per 
sota de la mitjana de Barcelona.

_Mercat	de	la	Vall	d’Hebron	/	Font:	Ajuntament	de	Barcelona

Al districte d’Horta-Guinardó 
s’ha experimentat un procés 
de convergència dels nivells 
mitjans de renda entre els 
diferents barris
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Cens de locals comercials (2015)

Establiments 
en planta baixa

Establiments 
en actiu

Locals buits o 
tancats

Establiments 
en planta baixa 

(%)

Establiments 
en actiu (%)

Locals buits o 
tancats (%)

La Teixonera 342 182 160 100,0% 53,2% 46,8%

St. Genís dels Agudells 128 102 26 100,0% 79,7% 20,3%

Barcelona 67.433 56.840 10.593 100,0% 84,3% 15,7%
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Els barris de la Teixonera i de Sant Genís 
dels Agudells no representen, avui dia, 
un pol d’atracció d’activitat econòmica 
comercial dins del conjunt de Barcelona 
i s’hi detecta una escassa activitat econò-
mica. No disposen d’una àmplia superfície 
potencialment destinada a l’ús empresari-
al o comercial a causa, principalment, de 
la seva morfologia urbanística, de les dife-
rents tipologies edificatòries, de l’aïllament 
i de la falta d’accessibilitat de determinats 
sectors. Aquesta situació condiciona les 
capacitats d’oferta i demanda comercial, 
així com el comportament comercial dels 
residents.

L’activitat comercial de l’àmbit es con-
centra en dues àrees: el Mercat de la Vall 
d’Hebron i els voltants del supermercat 
Caprabo, a l’avinguda del Jordà i al car-
rer d’Idumea, a Sant Genís dels Agu-

dells; el carrer d’Arenys, a la Teixonera, el 
qual constitueix l’eix comercial del barri. 
Aquestes dues àrees aglutinen l’activitat 
comercial tant dels residents com dels tre-
balladors dels hospitals de l’entorn i de la 
població flotant, però no tenen una funció 
d’eixos o nodes comercials potents. Cal 
destacar, també, que s’observen unes con-
dicions precàries al mercat municipal de 
la Vall d’Hebron, que té poca dinamització 
comercial. Està pendent fer-ne la remode-
lació, que finalitzarà al final de l’any 2017.

L’activitat econòmica tradicional que es 
desenvolupa és diversa, segons reflecteix 
el cens visual d’activitats de l’Ajuntament 
de Barcelona. L’activitat econòmica més 
representativa a Sant Genís dels Agudells 
és l’ensenyament (38,3 %), seguida pel co-
merç (19,7 %), la indústria manufacturera 
(16 %) i la sanitat (10 %). A la Teixonera les 

activitats varien a causa de la forma urba-
na: el comerç encapçala els usos (47,6 %), 
seguit per la indústria (36,5 %) i la sanitat 
(6,7 %).

El gruix de la població treballa en la indús-
tria, la construcció, el comerç, els serveis 
com l’hoteleria, els serveis personals o el 
transport, i la comunicació.

Actualment, el 46,7  % del total de locals 
existents a la Teixonera romanen tancats 
(160 locals), mentre que a Sant Genís els 
locals tancats representen el 20,3  % (26 
locals) del total d’establiments en planta 
baixa. Tots dos barris se situen molt per 
sobre de la mitjana de locals tancats de 
la ciutat, on representen el 15,7 %. També 
és remarcable el fet que a la Teixonera hi 
ha més del doble d’establiments en planta 
baixa que no pas a Sant Genís dels Agu-
dells.

7.3.2	|	Activitat	comercial

_Cens	de	locals	comercials	(2015)	/	Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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_Plànol	de	nodes	comercials	/	
Font: Urbaning

El tipus de negoci predominant als dos 
barris obeeix a esquemes tradicionals de 
barri, en què la proximitat als clients (els 
propis veïns) és el principal valor d’atrac-
ció. No es tracta de negocis amb valor afe-
git i no semblen ser susceptibles de gene-
rar atracció de gent forana al barri. A més, 
la major part són un tipus d’activitat re-
gentada per persones emprenedores que 
no necessiten gaire formació i, per tant, 
tenen un perfil de qualificació baix.

L’activitat hotelera és reduïda en tot el dis-
tricte i el pes dels hotels de categoria alta 
és inferior a la mitjana de la ciutat, amb 
només dos establiments. A Sant Genís dels 
Agudells i a la Teixonera no hi ha hotels de 
cap categoria.

Des de fa cert temps, no existeix l’Associa-
ció de Comerciats de Sant Genís dels Agu-
dells. Aquesta pèrdua ha estat provocada 
pel feble teixit comercial, la manca de lide-
ratge i el feble relleu generacional. L’Asso-
ciació de Comerciats de la Teixonera està 
federada amb la del barri veí del Carmel.
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Planejament urbanístic

La Teixonera i 
St. Genís

D. Horta - 
Guinardó Barcelona

m² 369.305 2.955.449 25.910.042
% respecte 
total àmbit 18,0% 24,7% 25,4%

m²/hab 20,50 17,66 16,10

m² 142.228 1.444.576 10.275.269
% respecte 
total àmbit 6,9% 12,1% 10,1%

m²/hab 7,89 8,63 6,38

m² 95.267 1.774.800 13.369.848
% respecte 
total àmbit 4,6% 14,9% 13,1%

m²/hab 5,29 10,61 8,31

m² 0 7.600 115.396
% respecte 
total àmbit 0,0% 0,1% 0,1%

m²/hab 0,00 0,05 0,07

Superfície total àmbit m² 2.053.072 11.947.078 102.160.182

Sòl residencial

Sòl d'equipaments

Sòl de parcs urbans

Sòl d'habitatge dotacional i de 
protecció
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7.4 | Ecologia urbana

7.4.1	|	Planejament	urbanístic

L’ordenació del territori es porta a terme 
mitjançant el planejament urbanístic ge-
neral, que a Barcelona correspon al Pla 
General Metropolità (PGM) de 1976 i a les 
seves posteriors modificacions, així com 
mitjançant el desenvolupament de plane-
jament urbanístic derivat.

D’una banda, cal destacar el Pla de millo-
ra urbana (PMU) de la Teixonera, dividit 
en dos sectors segons el planejament vi-
gent: el PMU Teixonera 1, aprovat defi-
nitivament l’any 2006 i modificat el 2012, 
i el PMU Teixonera 2, de l’any 2006, que 
no s’ha aprovat definitivament. Els PMU 
abracen una superfície de prop de cinc 
hectàrees delimitades pels carrers de Tru-
eba, de Segur, dels Cortada i de Coll i Alen-
torn, i el passeig de la Vall d’Hebron. Amb-
dós instruments aborden la remodelació 
urbana amb l’objectiu de transformar els 
sòls ocupats per l’antiga bòbila de la Tei-
xonera per a usos residencials amb forta 
presència d’habitatge assequible i impor-
tants cessions de sòl per a sistemes. Avui, 
el PMU Teixonera 1 ja s’ha desenvolupat i 
executat. _Superfície	en	metres	quadrats	segons	l’ús	del	sòl	agregat	(residenci-

al,	equipaments,	parcs	urbans	i	habitatge	dotacional	i	de	protecció)	/	
Font:	Departament	d’Estadística	de	l’Ajuntament	de	Barcelona
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_Plànol	de	planejament	vigent	/	
Font: Urbaning

D’una altra banda, el 2016 s’ha aprovat de-
finitivament la modificació del PGM per a 
la remodelació del Mercat de la Vall d’He-
bron, amb l’objectiu d’adequar les quali-
ficacions per permetre el manteniment i 
l’ampliació del mercat. La remodelació de 
l’equipament està prevista per al 2017.
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7.4.2 | Densitat de població

La densitat neta de població respecte del 
sòl urbà residencial varia entre els dos 
barris. Sant Genís dels Agudells té una 
densitat neta de 373 habitants per hectà-
rea residencial, mentre que la Teixonera 
en té gairebé el doble (603). La Teixonera 
té una densitat neta semblant a la mitjana 
de Barcelona (619) i superior a la del dis-
tricte d’Horta-Guinardó (564). 

_Sant	Genís	dels	Agudells	té	una	densitat	de	població	força	baixa	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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7.4.3 | Equipaments

A Sant Genís i a la Teixonera, la majoria 
d’equipaments i serveis, sobretot sanitaris 
i esportius, no estan situats al barri. Al-
guns es troben al límit dels dos barris i, de 
vegades, la separació és un carrer.

Pel que fa als equipaments de referèn-
cia a Sant Genís, destaca el Centre Cívic 
Casa Groga, situat al bell mig del barri. 
És el principal equipament dinamitzador, 
perquè desenvolupa tot tipus d’activitats 
culturals i socials, i perquè realitza un tre-
ball multidisciplinari en la música, les arts 
escèniques, les arts plàstiques, el circ, etc. 
Ofereix tot un ventall de cicles, com ara 
Estrena’t (mostra de teatre, dansa i mú-
sica per a grups emergents d’arts escèni-
ques), Desplaça’t (festival d’arts de carrer) 
o Terrassa’t (cicle de petit format d’arts 
escèniques com ara màgia, clown, cabaret 
o música). Dins del centre cívic hi ha la lu-
doteca de lleure infantil i preadolescent. 
També disposa de servei de bar i cafeteria. 

_Centre	Cívic	Casa	
Groga,	a	Sant	Genís	

dels	Agudells	/	
Font:	Ajuntament	

de Barcelona

_Hort	urbà	de	la	ma-
sia	Can	Soler,	a	Sant	
Genís	dels	Agudells	/	
Font:	Ajuntament	de	

Barcelona
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Llistat d'equipaments de l'àmbit

Equipaments administratius i de proveïment

1 Mercat de la Vall d’Hebron
2 Oficina de Correus

Equipaments culturals i cívics
3 Centre Cívic Casa Groga
4 Ludoteca Casa Groga 
5 Casal de Gent Gran (en construcció 2017)
6 Masia de Can Soler
7 Museu Palmero
8 Centre Cívic la Teixonera 
9 Casal Gent Gran
10 Casal Infantil

Equipaments sanitaris i assistencials
11 Azurimar 
12 Residència Geriàtrica Mas Piteu
13 Residència Assistida Gerontòlogic Azurimar
14 Residència Assistida Vall d'Hebron
15 Residència Assistida d'Horta
16 Centre de Dia Gent Gran d'Horta
17 Centre Residencial Santa Rosalia

Equipaments docents

18 Escola d’Art Floral i Paisatgisme de Barcelona

19
Escola d’educació infantil Waldorf-Steiner (0-3 
anys)

20 Escola bressol municipal Sant Genís (0-3 anys)

21 Escola Mare de Déu de Montserrat (Primària)

22 Institut Vall d’Hebron (ESO, BATX i cicles) 

23
Escola d’Aprenents de Sant Genís-Centre 
d’educació Especial Sant Genís 

24 Escola Oficial d’Idiomes
25 Llar d'infants Flor de Neu
26 Llar d'infants l’Hortet
27 Llar d'infants Pebe's

Equipaments esportius 
28 Camp de Futbol Sant Genís
29 Pista municipal Petanca Sant Genís
30 Pista municipal Petanca Parc dels Garrofers 

Equipaments funeraris
31 Cementiri parroquial de Sant Genís 

Equipaments religiosos
32 Església de Sant Genís
33 Església de Sant Crist
34 Església de Sant Cebrià
35 Església Evangèlica Bíblica Vall d’Hebron 
36 Centre islàmic del Carmel

Equipaments de seguretat i defensa
37 Parc de Bombers

Equipaments de referència fora de l'àmbit
Equipaments sanitaris i assistencials

38 CAP de Sant Rafael 
39 Hospital Sant Rafael
40 Hospital Universitari de la Vall d’Hebron

Equipaments socials i d'atenció a les persones

41 Centre de Serveis Socials Vall Hebron 
Equipaments esportius 

42 Club de Tenis Vall Parc
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L’equipament de referència a la Teixonera 
és el Centre Cívic Taxonera. Ofereix di-
versos serveis: un casal infantil, un punt 
d’informació i atenció a les dones d’Horta-
Guinardó (PIAD), i un punt d’orientació 
per a la recerca de feina de Barcelona Ac-
tiva. També s’hi gestionen diverses línies 
de treball amb entitats i associacions del 
barri, així com l’organització d’actes del 
calendari festiu i festes populars, mitjan-
çant la creació de comissions per progra-
mar i coordinar conjuntament diverses 
activitats amb les diferents associacions i 
entitats del barri. 

L’equipament de 
referència a la 
Teixonera és el Centre 
Cívic Taxonera

_Centre	Cívic	Taxonera,	a	la	Teixonera	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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Espais lliures

La 
Teixonera 
i St. Genís

Qualificats de zona 
verda
No consolidats

ha 3,93

Qualificats de parc 
forestal ha 118,49

Qualificats de zona 
verda
Consolidats

ha 4,48

No qualificats de zona 
verda
Consolidats

ha 0,75
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7.4.4 | Espais lliures

En relació amb l’espai públic i el verd 
urbà, a part de la proximitat de la serra de 
Collserola i del parc de la Creueta del Coll 
com a espais de mida gran, existeixen dife-
rents zones arbrades que es concentren en 
els parcs urbans més pròxims, que en gran 
part són molt petits. En el cas de la Teixo-
nera, la forma urbana caracteritzada per 
carrers molt estrets, un parc d’habitatges 
dens i un pendent costerut no ha permès 
la presència de verd urbà i, per tant, la 
ràtio per habitant és molt baixa, tot i la 
presència de jardins urbans intermedis 
entre habitatges. El barri de Sant Genís és 
un cas diferent ja que, per la proximitat a 
Collserola, la posició dins de petites con-
ques i una forma urbana dispersa, la pene-
tració del verd hi és persistent.

_Comptabilització	de	zones	verdes	/	
Font: Urbaning

_Vista	de	la	Teixonera,	amb	el	parc	de	la	Creueta	del	Coll	al	fons	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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El districte d’Horta-Guinardó, comptant 
la serra de Collserola, té una quantitat 
important de verd urbà per habitant, per 
damunt de la mitjana de la ciutat. Aques-
ta situació és especialment important al 
barri de Sant Genís dels Agudells, que té 
118 ha destinades a parc forestal dins del 
barri, corresponents al Parc Natural de la 
Serra de Collserola, que suposen gairebé 
el 70 % de la superfície del barri.

_Sant	Genís	dels	Agudells	s’encaixa	a	la	serra	de	Collserola	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona

El barri de Sant Genís 
dels Agudells té 118 ha 
destinades a parc forestal 
dins del barri
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7.4.5	|	Xarxa	de	bus	i	la	seva	influència

L’àmbit està connectat amb set línies de 
bus diürn (19, 86, 112, 119, 185, H4 i V15) i 
amb una línia de bus nocturn (N4). D’entre 
les línies de bus diürn, el 112, el 119 i el 185 
són busos de barri. 

La Teixonera disposa de les parades de 
bus següents: Arenys (Escales de Can 
Besora-Iriarte), C. Coll i Alentorn (Pg. Vall 
d’Hebron-Saturnino Calleja), Josep Sant 
Genís (Dante Alighieri-St. Dalmir), Jo-
sep Sant Genís (St. Dalmir-Sta. Gemma), 
Sta. Rosalia (Fastenrath-St. Dalmir) i Sta. 
Rosalia (Sta. Albina-Pg. Mare de Déu del 
Coll).

Sant Genís dels Agudells disposa de les 
parades de bus següents: Natzaret (Arqui-
tectura-Saldes), Natzaret (davant Saldes), 
Natzaret (Arquitectura-Saldes), Natzaret 
(escola M. Auxiliadora) i Av. Jordà (Nínive-
Idulmea).

_Bus	circulant	per	la	ronda	de	Dalt,	entre	els	dos	barris	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona

Si s’observa el plànol adjunt, es pot copsar 
com tot el territori urbanitzat de l’àmbit 
queda cobert per l’àrea d’influència de la 
xarxa de bus. Aquesta àrea d’influència 
inclou tot el territori que queda situat a 
un màxim de 250 metres d’una parada de 
bus, que equival a poc més de tres minuts 
caminant.
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7.4.6	|	Xarxa	de	tren,	metro	i	tramvia,	i	la	seva	influència

Ni Sant Genís ni la Teixonera no tenen 
connexió directa amb la xarxa de tren ni 
amb la de tramvia. En canvi, sí que hi ha 
connexió amb la xarxa de metro (línies L3 
i L5). L’arribada de la línia L5 el juliol de 
2010 va suposar la creació de dues esta-
cions que han millorat la connexió actual 
dels barris amb la resta de la ciutat.

El barri de la Teixonera queda pràctica-
ment tot cobert per l’àrea d’influència de 
la xarxa de metro, de 400 metres. A Sant 
Genís, en canvi, la zona alta (cota 200-
280 m), més propera al parc de Collsero-
la, queda fora de l’àrea d’influència de la 
xarxa de metro (vegeu el plànol adjunt). Hi 
ha una distància d’1,2 quilòmetres des de 
la parada de metro de Vall d’Hebron fins a 
la part alta de Sant Genís.

L’arribada de la línia L5 el juliol 
de 2010 va suposar la creació de 
dues estacions que han millorat 
la connexió actual de Sant Genís 
dels Agudells i la Teixonera amb 
la resta de la ciutat
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_Plànol	de	la	xarxa	de	
tren, metro i tramvia, 
i	la	seva	influència	/	

Font: Urbaning
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7.4.7 | Xarxa de bici

L’anàlisi de la trama viària a tocar de 
Collserola i dels turons estableix uns pen-
dents sovint molt superiors al 8 %. Aques-
ta realitat no la fa apta per a la mobilitat 
en bicicleta. Els pendents limiten l’accessi-
bilitat en bicicleta com a mitjà de mobilitat 
quotidiana. En aquest sentit, en aquests 
barris caldria establir una bicicleta de 
potència assistida (bicicleta elèctrica) i 
caldria habilitar accessos mecanitzats per 
salvar el desnivell, que realitzessin trajec-
tes concrets en combinació amb el trans-
port públic.

Actualment cap dels dos barris no té ser-
vei de Bicing.

_Els	forts	pendents	dificulten	la	mobilitat	en	bicicleta	(passatge	d’Arenys,	a	la	Teixonera)	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona

Els pendents de Sant Genís dels 
Agudells i de la Teixonera limiten 
l’accessibilitat en bicicleta com a 
mitjà de mobilitat quotidiana
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7.4.8	|	Xarxa	viària

La morfologia de la trama viària dels dos 
barris condiciona la mobilitat rodada i de 
vianants pel seu interior, principalment a 
causa de dos motius: la topografia acciden-
tada, amb pendents pronunciats, i la forma 
urbana dels assentaments residencials.

D’altra banda, cal destacar el pas de la 
ronda de Dalt entre els dos barris, una via 
ràpida cabdal en la mobilitat de la ciutat.

_Carrer	de	Santa	Albina,	a	la	Teixonera	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona

La morfologia de la trama 
viària de Sant Genís dels 
Agudells i de la Teixonera 
condiciona la mobilitat rodada 
i de vianants pel seu interior
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Pendents del vial (metres lineals)
La 

Teixonera i 
St. Genís

Vials amb pendent 
entre 0-8% (ml) 15.463

Vials amb pendent 
entre 8-12% (ml) 3.876

Vials amb pendent 
entre 12-16% (ml) 1.586

Vials amb pendent 
entre 16-20% (ml) 1.204

Vials amb pendent > 
20% (ml) 180
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7.4.9	|	Pendents	del	vial

La trama viària de l’àmbit, per la proxi-
mitat a Collserola i als turons, té uns pen-
dents sovint superiors al 8 %, i en alguns 
indrets arriben fins al 18 % amb longituds 
de carrer inferiors a 100 metres. Tal com 
es pot observar en el plànol adjunt, en di-
versos punts d’ambdós barris, els desni-
vells se salven mitjançant escales. Aques-
ta realitat, tal com s’ha comentat, fa que 
l’àmbit no sigui apte per a una correcta 
mobilitat a peu i en bicicleta. Per tant, 
els pendents limiten els desplaçaments 
d’aquests dos mitjans de transport en la 
mobilitat quotidiana.

_Comptabilització	del	pendent	dels	vials	/	
Font: Urbaning

_Passatge	entre	els	carrers	de	Sant	Crispí	i	de	Santa	Rosalia	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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7.4.10 | Contaminació

L’Informe de Salut 2015, sobre la conta-
minació atmosfèrica a Barcelona, indica 
que no només no s’ha frenat, sinó que ha 
augmentat, i el principal responsable n’és 
el trànsit rodat. El volum de trànsit rodat 
ha augmentat recentment a causa de la re-
activació econòmica.

Barcelona té pocs pics de contaminació, 
concretament entre zero i tres episodis a 
l’any, però té un problema estructural de 
pol·lució. En aquest sentit, la qualitat de 
l’aire ha empitjorat respecte del 2014 en 
alguns dels punts i valors estudiats. Con-
cretament, els òxids de nitrogen han aug-
mentat un 11 % i les partícules, un 13 %. La 
ronda de Dalt té uns indicadors mitjans de 
trànsit de 150.000 vehicles al dia, fet que 
provoca que els veïns i veïnes pateixin epi-
sodis continuats de contaminació atmosfè-
rica, acústica i lumínica.

_Balanç	de	la	qualitat	de	l’aire	de	Barcelona	(2013):	Immissió	mitjana	anual	de	NO
2
	/	

Font:	Ajuntament	de	Barcelona

_Balanç	de	la	qualitat	de	l’aire	de	Barcelona	(2013):	Immissió	mitjana	anual	de	PM
10
	/	

Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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7.4.11	|	Cens	de	vehicles

El cens de vehicles, tant de turismes com 
de motos i ciclomotors, als dos barris ha 
sofert les mateixes variacions d’alça i de 
baixa del districte i de la ciutat de Bar-
celona. Així, l’evolució en aquests darrers 
anys del nombre de turismes ha disminuït 
27 punts a Sant Genís i 22 punts a la Tei-
xonera.

L’any 2015, la taxa de turismes per cada 
1.000 habitants a Sant Genís era de 428 
vehicles i a la Teixonera, de 340 vehicles. 
Totes dues es troben per sobre de la mit-
jana del districte, que té 340 vehicles per 
cada 1.000 habitants. Sant Genís es troba, 
també, per sobre de la mitjana de la ciu-
tat de Barcelona, que té 354 turismes per 
cada 1.000 habitants.

A la Teixonera, els edificis 
no tenen aparcament privat 
i no es permet l’aparcament 
de vehicles a la via pública, 
la qual cosa propicia que la 
mobilitat al barri es realitzi 
principalment en moto i 
ciclomotor

Pel que fa a motos i ciclomotors, el barri de 
la Teixonera en té 178 per cada 1.000 habi-
tants, per damunt de Sant Genís (160), del 
districte (174) i de la ciutat (170). Aquesta 
xifra guarda relació amb la tipologia i la 
trama urbana del barri de la Teixonera, 
on els edificis no tenen aparcament privat 
i no es permet l’aparcament de vehicles a 
la via pública, la qual cosa propicia que la 
mobilitat al barri es realitzi principalment 
en moto i ciclomotor.
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Bloc 2 > 8 | Diagnosi de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera

La diagnosi és el vincle necessari entre 
l’anàlisi feta fins ara i la definició de les 
estratègies que desplegarà el Pla de Bar-
ris (objectius, projectes motor, propostes i 
accions), i que ocupen els apartats posteri-
ors d’aquest mateix document. S’estructu-
ra, tal com s’ha fet fins ara, mitjançant els 
quatre àmbits d’actuació, és a dir, drets so-
cials, educació, activitat econòmica i eco-
logia urbana. A diferència de l’anàlisi, en la 
diagnosi s’aporta una visió més qualitativa 
que no pas quantitativa de la situació.

Prèviament a la presentació de la diagno-
si, es poden veure uns diagrames sintètics 
que tenen per objectiu comparar la situa-
ció de cada barri en relació amb el distric-
te i el conjunt de la ciutat. Per fer aquests 
diagrames s’han escollit dotze indicadors 
representatius, tres de cadascun dels àm-
bits d’actuació estratègica, que posen de 
manifest les desigualtats socioeconòmi-
ques i el desequilibri territorial existents 
entre els habitants de Sant Genís dels 
Agudells i de la Teixonera i la resta de la 
població barcelonina. La comparativa s’ha 
fet prenent com a valor de referència 100, 
que és la mitjana de Barcelona per a cada 
indicador, i comparant en termes relatius 
aquest valor amb el valor del barri i del 

districte. El resultat d’aquest creuament 
de dades es pot observar en els diagrames 
següents.

Cal aclarir que el factor de risc educatiu 
es calcula a partir de les dades de les esco-
les i instituts amb ESO públics. A la Tei-
xonera aquest factor és igual a 0, perquè 
no disposa de cap centre amb aquestes 
característiques.

El percentatge de superfície	d’espai	lliu-
re inclou tots els espais consolidats, sigui 
quina sigui la seva qualificació urbanística, 
dins de la superfície de sòl urbà. S’exclou, 
per tant, la superfície qualificada com a sòl 
forestal i la superfície qualificada com a 
sistema de parcs i jardins urbans que no 
està desenvolupada.

DRETS SOCIALS
- Atur	registrat (desembre 2015)
- IVS: índex de vulnerabilitat social (2015)
- Preu mig del lloguer mensual acumulat d’habi-
tatge (4t trimestre 2015)

EDUCACIÓ
- Factor de risc a les escoles i instituts amb 
ESO (2016)
- Taxa	d’instrucció	insuficient: percentatge de 
població sense estudis respecte del total de pobla-
ció de 16 anys i més (2015)
- Percentatge de persones amb estudis superi-
ors respecte del total de població de 16 anys i més 
(2015)

ACTIVITAT ECONÒMICA
- IRFD: Índex de renda familiar disponible (2015)
- Percentatge de locals buits respecte del total 
de locals comercials (2014)
- Índex de dotació comercial: nombre de locals 
amb ús comercial per cada 100 habitants (2014)

ECOLOGIA URBANA
- Superfície	d’espai	lliure: percentatge de super-
fície d’espai lliure consolidat respecte de la super-
fície total de sòl urbà (2015)
- Superfície	d’equipament: percentatge de su-
perfície qualificada com a sistema d’equipaments 
respecte del total de la superfície de sòl urbà 
(2015)
- Densitat de població neta (2015)
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Drets socials

Es detecta una alta taxa de població en-
vellida i sobreenvellida que viu sola, en 
especial de dones. Sant Genís és el segon  
barri de Barcelona amb l’índex d’envelli-
ment més elevat de la ciutat. En aquest 
barri, el percentatge de persones de 65 
anys i més superen la mitjana del districte 
i de Barcelona. En canvi, la taxa de la Tei-
xonera es troba per sota de la del districte 
i presenta un percentatge semblant al de 
Barcelona.

En aquests barris hi ha una davallada 
del teixit associatiu en reconversió. Tot i 
existir un gran nombre d’associacions i en-
titats que treballen en diversos àmbits, cal 
seguir potenciant-les perquè la xarxa sigui 
més forta i estigui més cohesionada. No 
existeix un Pla de Desenvolupament Co-
munitari que treballi per potenciar l’asso-
ciacionisme (el qual té un gran bagatge en 
aquests barris) i, a la vegada, per impulsar 
la creació d’associacions noves que ajudin 
a enfortir la xarxa (amb l’augment d’acti-
vitats, projectes i/o taules) i que permetin 
incloure totes les franges d’edat i tots els 
àmbits. Existeix un teixit associatiu de cai-
re principalment reivindicatiu amb menys  
relleu generacional del que és desitjaria.

La diversitat sociocultural de Sant Genís 
dels Agudells i de la Teixonera representa 
una riquesa i una oportunitat per generar 
vincles entre la població. No es detecten 
problemes de relació i convivència entre 
les diverses nacionalitats que hi viuen, so-
bretot pel que fa a les comunitats de veïns 
i veïnes  i a l’espai públic.

Drets socials
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L’arrelament i el sentit d’identitat dels 
barris són molt forts. Tanmateix, malgrat 
que tenen un alt sentiment de pertinença 
al barri, no són gaire coneguts pel veïnat 
de la resta de la ciutat. 

Hi ha una demanda generalitzada per 
aconseguir una continuïtat a l’hora de dis-
posar d’equipaments oberts els 365 dies 
de l’any. Cal tenir en compte que alguns 
dels equipaments de l’àmbit són d’abast 
de ciutat i d’altres, de caràcter local, es 
troben saturats per l’elevada demanda 
d’ús (els centre cívics). S’evidencia una 
manca d’espais de referència per a certs 
col·lectius, sobretot per als infants, amb 
la demanda d’una escola bressol i/o d’un 
espai familiar a la Teixonera, i també per 
als joves d’ambdós barris, amb la deman-
da d’aconseguir espais esportius a l’aire 
lliure tant a l’entorn de Can Soler com a la 
Campa (pista d’atletisme), amb una clara 
vocació intergeneracional, de gènere i de 
diversitat cultural i funcional.

Pel que fa a l’habitatge, el preu relativa-
ment assequible en relació amb altres bar-
ris de la ciutat ha comportat una concen-
tració més elevada de persones amb baix 
poder adquisitiu, que sovint va acompa-
nyada d’altres indicadors de vulnerabilitat. 
Alhora, la important tasca de rehabilitació 
que s’ha dut a terme en el parc d’habitat-

ges del barri, a través dels diferents conve-
nis i ajuts de l’Administració, ha comportat 
una certa desigualtat en el valor cadastral 
dels edificis dins del barri. Són barris on 
les tipologies urbanes abasten des de po-
lígons d’habitatges de setze plantes fins a 
àrees d’urbanització marginal, amb cases 
unifamiliars d’autoconstrucció.
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El fet que els barris de Sant Genís i la 
Teixonera facin frontera amb el Carmel, 
Montbau, el Coll, i Vallcarca i els Penitents 
fa que molts dels alumnes es distribueixin 
en els centres escolars d’aquests barris. 
L’oferta	educativa	pública a la Teixonera 
és inexistent i la de Sant Genís es limita a 
dos equipaments, l’Escola Mare de Déu de 
Montserrat i l’Institut Vall d’Hebron. L’Ins-
titut Vall d’Hebron, per la seva dimensió i 
per la seva oferta educativa, és un referent 

El nivell educatiu dels veïns i veïnes del 
territori presenta mancances diverses en 
funció de la franja d’edat. La gent gran té 
nivells educatius baixos. Les generacions 
joves i adultes tenen nivells educatius més 
alts i es troben propers a la mitjana del dis-
tricte. Pel que fa al nivell acadèmic de titu-
lació universitària, els dos barris es troben 
per sota de la mitjana del districte i de la 
ciutat. A més, el percentatge de població 
sense estudis es troba per sobre de les mit-
janes del districte i de la ciutat.

EducacióEducació
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El barri disposa de bones instal·lacions 
per	 a	 la	 pràctica	 de	 l’esport	 i	 l’educa-
ció en el lleure, un vehicle important per 
enfortir la xarxa de relacions i implicar el 
col·lectiu de joves i infants en la cohesió 
del barri. A més, els nous pols d’atracció 
existents, com l’Institut Vall d’Hebron o 
les instal·lacions esportives de la Vall d’He-
bron, són una bona oportunitat per redi-
namitzar el barri i generar-hi activitat. En 
el futur, la remodelació d’activitats i usos 
a l’entorn de Can Soler, com a centre me-
diambiental i socioeducatiu, serà potenci-
al pel que fa a la formació i l’educació, així 
com també ho serà l’espai de la Campa, al 
límit amb la Teixonera.

per al districte i per a la ciutat. S’evidencia 
una manca d’espais educatius infantils de 
referència per a certs col·lectius, sobretot 
per als infants de 0 a 3 anys, en especial a 
la Teixonera. 

Existeix poca oferta d’activitats socioedu-
catives fora de l’horari escolar, tot i que 
cal destacar la tasca que realitzen les as-
sociacions de famílies d’alumnes (AFA), la 
ludoteca i l’espai familiar dels dos barris, 
així com les entitats de lleure de cap de 
setmana. 
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Activitat	econòmica

Els dos barris presenten un teixit pro-
ductiu	 escàs, amb una gran extensió de 
sòl per a ús residencial i poca presència 
comercial. A més, aquesta situació es veu 
agreujada pel fet que els darrers anys el 
nombre de locals han anat disminuint, 
cosa que té una repercussió en el paisatge 
urbà i la seva percepció. 

La recent pèrdua de població ha compor-
tat la marxa de gent jove i de col·lectius 
d’immigrats, que són actius potencials 
i poden enriquir l’activitat econòmica. 
L’oportunitat que suposen els espais sense 
un ús definit, com l’entorn de Can	Soler, 
entre d’altres, pot contribuir a fixar i alho-
ra a atraure persones joves i empresàries 
a instal·lar-se al territori.

Paral·lelament, es detecta un empobri-
ment i una reducció del comerç de pro-
ximitat, el qual ha retrocedit enfront de 
les grans superfícies comercials externes 
al territori i també a causa de l’escàs re-
lleu generacional i de tipologies diverses. 
En aquest sentit, existeix una concentra-
ció reduïda i poc diversa d’activitat eco-
nòmica en unes determinades avingudes 
i carrers que no realitzen funcions d’eixos 
comercials, atesa la seva situació i els forts 

pendents. A la vegada, s’observa que el 
mercat municipal de la Vall d’Hebron té 
unes condicions precàries i una dinamitza-
ció comercial escassa. L’any 2017 està pen-
dent la remodelació del mercat, que pot 
contribuir a dinamitzar els entorns més 
propers, com la zona de l’antiga bòbila, a 
la part més baixa de la Teixonera, entre el 
passeig de la Vall d’Hebron i el carrer de 
Coll i Alentorn.

Activitat econòmica
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L’activitat comercial es concentra a la part 
baixa del barri de Sant Genís, deixant la 
part alta òrfena de comerços de proximi-
tat. En el cas de la Teixonera, l’activitat 
comercial és més dispersa en el territori.    

Els dos barris se situen per sota de la mit-
jana de la ciutat pel que fa a l’IRFD. Sant 
Genís té una renda mitjana-baixa i la Tei-
xonera té una renda baixa, tot i que tots 
dos barris han experimentat una pujada 
substancial d’aquest índex respecte del 
2014.

A la vegada, presenten una taxa d’atur 
per sota de la del districte i, en el cas de la 
Teixonera, també per sota de la taxa de la 
ciutat. Tot i així, ambdós barris tenen un 
nombre	 important	 d’aturats	 de	 llarga	
durada. Aquests factors tenen una clara 
incidència en la situació de vulnerabilitat 
del veïnat.

En aquest mateix sentit, si es té en comp-
te que en aquests barris hi ha un nombre 
baix de joves d’entre 16 i 25 anys a punt 
d’incorporar-se al mercat laboral, sobre-
tot a Sant Genís, és primordial treballar 
per a una bona orientació cap a itineraris 
formatius adequats a les noves demandes 
laborals, ja que d’una formació adequada 
depèn, en bona part, que s’incorporin al 
mercat laboral o que engreixin les dades 
d’atur registrat. Un bon diàleg amb els 
centres educatius per adaptar l’oferta de 
formació, petites formacions de sensibilit-
zació impartides als alumnes dels centres 
i una bona informació i comunicació entre 
els joves dels recursos existents són aspec-
tes cabdals per aconseguir-ho. 
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Ecologia urbana

L’àmbit arrossega l’herència d’un conjunt 
heterogeni d’àrees urbanes que s’han anat 
adaptant, a gran trets, a les condicions fí-
siques del territori (l’obaga del turó de la 
Creueta del Coll i les fondalades de la ser-
ra de Collserola). En el mateix sentit, la di-
versitat del medi físic configura un relleu 
accidentat, on l’element més caracterís-
tic és el pendent: un pendent acusat, que 
comporta una vialitat, una mobilitat, una 
accessibilitat i unes condicions d’edificació 
difícils. Igualment, les activitats econòmi-
ques que necessiten espais grans i condi-

cions determinades en la xarxa viària són 
difícils de posar en marxa. En contrapunt, 
són barris amb una posició privilegiada 
per l’existència de dos grans espais natu-
rals que els rodegen, malgrat que tinguin 
un caràcter i unes dimensions diferents (la 
serra de Collserola i el turó de la Creueta 
del Coll, dins dels Tres Turons). Tanma-
teix, la relació dels barris amb aquests 
espais encara avui està poc definida i són 
poc utilitzats per la manca d’inversió, so-
bretot en els accessos, la mobilitat inter-
na i els usos. La població viu d’esquena a 
Collserola.

La construcció de la ronda de Dalt ha 
significat un valor afegit d’accessibilitat 
amb la ciutat, però també ha significat una 
barrera per a la connectivitat entre els 
dos barris. D’altra banda, la ronda de Dalt 
ha provocat un important augment de la 
mobilitat rodada de pas, cosa que provoca 
nivells alts de contaminació atmosfèrica, 
acústica i lumínica. 

Cal destacar la manca de connexió amb la 
serra de Collserola, avui gairebé inexistent 
en els dos barris (tant a peu com en bici-
cleta) i, en menor mesura, amb el parc de 
la Creueta del Coll. 

Ecologia urbana
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L’àmbit d’estudi està format per dos bar-
ris que van tenir uns creixements urbans 
intensos sense regulació aparent i de 
distinta naturalesa, impulsats per una ne-
cessitat urgent d’habitatge i una especula-
ció immobiliària persistent en l’arrencada 
dels barris. La majoria del parc d’habitat-
ges de Sant Genís i més de la meitat del de 
la Teixonera van ser construïts entre els 
anys 1960 i 1980. Són barris dormitori amb 
un monocultiu de caràcter residencial. La 
Teixonera té molta presència de superfície 
amb ús residencial, mentre que a Sant Ge-
nís predomina el sòl forestal. 

Les dificultats	 d’accessibilitat, tant als 
edificis sense ascensor com a l’espai pú-
blic amb grans desnivells, representen 
una barrera arquitectònica, especialment 
per a les persones d’edat avançada i amb 
mobilitat reduïda. Aquestes situacions són 
més acusades a causa de la presència ele-
vada de gent gran amb recursos baixos i 
que viu sola, la qual presenta risc d’aïlla-
ment.

El districte ha engegat diversos projectes 
de transformació	 urbanística, però en-
cara existeixen impactes visuals en el pai-
satge urbà que donen lloc a espais degra-
dats i amb un manteniment baix. Aquests 
buits urbans, amb el pas del temps, han 
esdevingut llocs sense identitat.

La crisi econòmica ha impactat greument 
en la població del barri, la qual s’ha vist 
afectada, entre d’altres, per la pèrdua de 
l’habitatge i l’augment d’ocupacions. 
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El Pla de Barris és una iniciativa extra-
ordinària de l’Ajuntament de Barcelona 
dotada de pressupost propi. Té com a ob-
jectiu complementar i accelerar l’acció or-
dinària que duen a terme al territori tant 
el districte d’Horta-Guinardó com les dife-
rents àrees del consistori. Des de l’equip 
de govern del districte s’han aprovat, des 
de l’inici de la legislatura, diverses mesu-
res de govern amb l’objectiu de marcar el 
rumb de les polítiques públiques amb im-
pacte a Horta-Guinardó. Alhora, el marc 
en què es desplegarà el Pla de Barris està 
definit per altres propostes a escala de ciu-
tat que impulsen les diferents àrees i de-
partaments de l’Ajuntament de Barcelona 
i que tenen incidència al districte d’Horta-
Guinardó. Finalment, cal destacar altres 
actuacions específiques d’àmbit territorial 
de barri.

Tot seguit es presenta un resum dels plans 
actius i de l’acció de govern a Sant Genís 
dels Agudells i a la Teixonera, agrupats 
segons els quatre àmbits temàtics en què 
s’estructura aquest document.

9 | Plans actius i acció de govern a Sant Genís dels Agudells i 
la Teixonera

_Vista	aèria	de	Sant	Genís	dels	Agudells	i	de	la	Teixonera	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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Drets socials

Tot i que Sant Genís dels Agudells i la 
Teixonera no compten formalment amb 
un Pla de desenvolupament comunitari, 
és un territori amb una important vida 
comunitària	 estructurada	 tant	 per	 les	
entitats com per les diverses taules sec-
torials i consells del districte. Entre les 
taules sectorials, destaquen la Taula de la 
Memòria, la Taula de la Cultura, la Tau-
la d’Infància, Adolescència i Joventut i la 
Taula de Prevenció. Pel que fa als consells 
del districte, cal fer esment del Consell de 
Discapacitats i del Consell de les Dones.

També cal destacar el Programa per-
sones grans vulnerables del districte 
d’Horta-Guinardó	2016-2019. El progra-
ma inclou l’impuls de dues línies d’actua-
ció, que es concreten en diferents projec-
tes i actuacions lligats a persones grans en 
situació de soledat no volguda i a persones 
grans ingressades en serveis residencials.

Al barri de la Teixonera hi ha el Punt	d’In-
formació	i	Atenció	a	les	Dones	(PIAD)	de 
tot el districte. És un servei de proximitat 

que ofereix informació, formació i assesso-
rament en tots els temes d’interès per a les 
dones, i que possibilita l’accés a diferents 
recursos de la ciutat de tipus laboral, as-
sociatiu, cultural i educatiu, entre d’altres.

El Consell de les Dones del districte té 
tres línies d’actuació:

- Dinamització del Consell de les Dones 
com un espai de participació per a les 
dones, associades o no, que té l’objectiu 
d’impulsar accions que millorin la vida de 
les dones dels barris del districte. En for-
men part, de manera estable, les entitats i 
grups següents: Vocalia de Dones de Sant 
Genís, AFIBROCAT, Dones Taxonera, As-
sociació de Veïns d’Horta, Grup GEDA, 
Grup Retroba’t, Col·lectiu de Dones en 
l’Església per a la paritat, Dones del Car-
mel, Dones d’Horta, Plataforma Creatives 
en Xarxa Horta-Guinardó i Associació 40 
p’arriba 40 p’abajo. A banda, hi participen 
veïnes dels barris a títol individual i repre-
sentants dels grups polítics municipals.

- Potenciació del treball coordinat i en xar-
xa de serveis, equipaments i entitats, en 
relació amb l’acció en temes de gènere.

- Suport a accions que, des d’una perspec-
tiva de gènere, contribueixin a la igualtat i 
a la millora de les condicions de vida de les 
dones. En aquest sentit, es duen a terme 
accions tranversals en els àmbits de la sa-
lut (Projecte Creatives en Xarxa), la crea-
ció jove (Projecte Fem Rimes Fem Graff) i 
la prevenció de la violència masclista.

El Consell de Discapacitats del districte 
té diverses línies d’actuació. Estan cen-
trades a millorar l’accessibilitat a l’espai i 
al transport públic, i a actualitzar la guia 
d’entitats i serveis, amb la implicació dels 
agents del territori.

A més, l’ASPB ha inclòs Sant Genís dels 
Agudells i la Teixonera en el programa 
“Salut	als	Barris”, que executa interven-
cions de prevenció i promoció de la salut 
comunitària al llarg de tot el cicle vital per 
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El febrer de 2016 es va impulsar, a escala de ciutat, la Me-
sura	de	govern	per	a	l’impuls	del	projecte	educatiu	de	
ciutat per fer de Barcelona una capital de la innovació pe-
dagògica. Així mateix existeix el Pla estratègic d’educació, 
creat pel Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), que 
inclou el desplegament del model d’escoles enriquides, el 
qual té una incidència especial als barris on hi ha Pla de 
Barris. 

millorar la qualitat de vida de les persones. En aquests 
moments es troba en fase de redacció del diagnòstic i la 
previsió de finalització és per a finals de 2017. Entre els 
programes previstos destaquen els projectes dirigits a 
persones grans que viuen soles: Activa’t	als	parcs,	Pro-
jecte	Acompanya	i/o	Caminades, que es duran a terme a 
tots els barris que tenen Pla de Barris. En el cas de Sant 
Genís i la Teixonera, aquest projecte encara té més sentit, 
ja que un dels projectes motor fa referència a la gent gran.

Ja a escala de ciutat trobem el Pla	pel	dret	a	l’habitatge	
de Barcelona (2016-2025), que es marca com a objec-
tiu garantir la funció social de l’habitatge i avançar en la 
construcció d’un servei públic d’habitatge a l’alçada de les 
millors pràctiques d’altres ciutats europees. Aquest pla, 
promogut per la Gerència d’habitatge i drets socials, de-
termina objectius i accions concretes per afrontar proble-
mes endèmics, com les dificultats dels joves per accedir 
als habitatges, fenòmens més recents com la substitució 
d’habitatges principals per pisos d’ús turístic o el creixent 
envelliment de la població. Així mateix, es plantegen no-
ves metodologies de treball, com els ajuts a la rehabilita-
ció de l’interior dels habitatges o l’impuls de convenis de 
rehabilitació d’edificis, amb l’objectiu que els ajuts públics 
arribin allà on més es necessiten.

Educació

Bloc 2 | Plans actius i acció de govern



Bloc 2 | Plans actius i acció de govern

Activitat	econòmica

Atesos els índexs d’atur de llarga dura-
da, el barri de la Teixonera compta amb 
un Punt	 d’Orientació	 Laboral, situat al 
Centre Cívic Teixonera. Dins del districte 
existeixen la Taula	de	Comerç	i la	Taula	
de	Foment	 de	 l’Ocupació, formades per 
tècnics municipals, d’entitats i empreses.

A més, Barcelona Activa acaba d’iniciar el 
procés per dissenyar un Pla de desenvo-
lupament	 econòmic	 (PDE)	 al	 districte	
d’Horta-Guinardó. Serveix com a full de 
ruta per articular en els propers anys les 
accions adreçades a enfortir les bases pro-
ductives i a potenciar els recursos del ter-
ritori, de cara a consolidar un ecosistema 
econòmic plural, diversificat, sostenible i 
amb retorn social, que estimuli diferents 
sectors d’activitat econòmica. Per elaborar 

el PDE de manera participada s’ha creat el 
Grup impulsor, per coordinar totes les ac-
cions en l’àmbit econòmic del territori (in-
clou també l’economia cooperativa, social 
i solidària). Es preveu que s’aprovi el mes 
de desembre de 2017 i el període d’execu-
ció seria 2018-2022. A escala de ciutat, hi 
ha alguns plans estratègics aprovats du-
rant el mandat actual que també afecten 
directament el Pla de Barris de Sant Genís 
dels Agudells i la Teixonera: l’Estratègia	
contra la feminització de la pobresa i la 
precarietat a Barcelona 2016-2024, de la 
regidoria de Feminismes i LGTBI, i el Pla 
estratègic	de	foment	de	l’economia	soci-
al	i	solidària del Comissionat d’Economia 
Cooperativa, Social i Solidària i Consum.

Activitat econòmica
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Pel que fa a la planificació urbanística del 
territori des d’un punt de vista més pro-
per al veïnat, les actuacions que el distric-
te d’Horta-Guinardó té en marxa per als 
dos barris en aquesta legislatura són els 
següents:

- Desenvolupament del sector de Maria 
Auxiliadora, situat al carrer de Nazaret.

- PMU del sector Teixonera 1. Estan pen-
dents de resolució el carrer d’Iriarte i el 
desenvolupament dels usos de l’immoble 
de la Bòbila.

- PMU del sector Teixonera 2, situat entre 
el carrer de Coll i Alentorn, i els carrers 
dels Cortada i de Segur. Està pendent de 
desenvolupament.

- Sector del carrer d’Arenys des del núm. 
50 fins al 58. Es tracta d’un sector privat 
que connecta el carrers d’Arenys amb el 
carrer de Fastenrath. Està pendent de 
desenvolupament.

- Sector del carrer de Santa Rosalia, núm. 
91. Està pendent d’enderroc i de definició 
d’actuacions posteriors.

Mesura	de	govern	“Línies	d’actuacions	
del	 districte	 d’Horta-Guinardó	 2016-
2019”

L’acció de govern del districte d’Horta-
Guinardó està recollida en la mesura de 
govern “Línies d’actuacions del districte 
d’Horta-Guinardó 2016-2019”, elaborat 
durant el procés que es va articular en el 
marc de Decidim Barcelona. En aquest 
context, es detallen algunes de les accions 
previstes per als dos barris:

- Cicles de vida. D’una banda, es proposa 
la construcció d’un nou casal de gent gran 
a Sant Genís, que doni resposta a les ne-
cessitats de les persones grans del barri 
d’una manera oberta i inclusiva amb la 
resta de població. D’una altra banda, es 
proposa d’arranjar diferents espais a l’es-
pai públic per facilitar la pràctica esporti-

va a l’aire lliure, com a la Campa i a la Vall 
d’Hebron-Teixonera, i d’impulsar un nou 
concurs per gestionar el nou camp de fut-
bol Penitents-Sant Genís.

- Desenvolupament	 de	 l’economia	 de	
proximitat. Es proposa la reforma del 
mercat de la Vall d’Hebron-Teixonera.

- Medi	ambient	i	espai	públic. Es proposa 
d’enderrocar l’edifici del carrer de Santa 
Rosalia núm. 91 i, juntament amb un solar 
adjunt, convertir-lo en una plaça pública 
per al barri de la Teixonera, treballant el 
projecte amb el veïnat.

- Urbanisme. Es duran a terme inter-
vencions urbanístiques a Sant Genís dels 
Agudells i a la Teixonera, com ara la prio-
rització d’actuacions de millora de l’espai 
públic als carrers i a les places del barri 
per facilitar-ne l’ús i el gaudi al veïnat, fent 
una atenció especial als carrers amb més 
desnivell i als més malmesos, així com a la 
zona més propera a Collserola. A Sant Ge-

Ecologia urbana
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nís es definiran els nous usos a l’entorn de 
Can Soler i a l’antic camp de futbol, de ma-
nera participada. A més, les intervencions 
urbanístiques a la Teixonera prioritzen 
una atenció especial a la sortida del metro 
de l’estació El Coll | La Teixonera, a la pla-
ça del Doctor Matias Guiu, i a la instal·lació 
d’escales mecàniques als carrers amb més 
pendent i més transitats pels veïns.

- Mobilitat sostenible. Es proposa realit-
zar la connexió per a vianants entre Sant 
Genís i Montbau, a través de la millora de 
l’accessibilitat i el pas de vianants que cre-
ua el recinte de l’Hospital de la Vall d’He-
bron. També cal analitzar els aparcaments 
subterranis als barris del districte i posar 
una atenció especial a les noves propostes 
d’aparcaments subterranis a la Teixonera, 
vinculats a diverses actuacions urbanísti-
ques.

- Des	d’un	punt	de	vista	de	ciutat, però 
centrats en el districte, hi ha dos projec-
tes de gran abast: per una banda, l’inici de 
les actuacions de cobriment de la ronda 
de Dalt, per a les quals s’han establert les 
comissions de seguiment per avançar en 
la definició de les propostes i els estudis 
del seu impacte social, mediambiental i 
econòmic, i per plantejar terminis de rea-
lització del projecte; per una altra banda, 
la integració dels barris de muntanya a 
Horta-Guinardó, concretant la integració 
i les condicions urbanístiques dels barris 
de muntanya del districte que limiten amb 
el Parc Natural de la Serra de Collserola 
i obrint el passeig de les Aigües, en con-
sonància amb el desenvolupament del Pla 
especial de protecció del medi natural del 
Parc de Collserola.
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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.

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.

Dret a 
viure

al barri

Dignificació 
de	l’hàbitat:	
rehabilitació	
d’edificis	i	
convivència

Empoderament 
col·lectiu 
en	lògica	
comunitària

Millora de 
l’espai	públic

Nous	
equipaments 

educatius, 
esportius i 

comunitaris

Formació i 
ocupació en 

salut, en cures 
i en serveis 

sanitaris 



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.

Bloc 3 | Objectius específics
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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.

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).
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I | Millorar	 i	 crear	nous	espais	públics	
per	potenciar	l’ús	comunitari

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.

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

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.

Bloc 3 | Objectius específics
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Bloc 3 > 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



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

Bloc 3 | Projectes motor

Millora	dels	entorns	de	Can	Soler
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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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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 ser-
veis 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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Gent gran activa. Envelliment saludable
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Bloc 3 > 12 | Propostes i accions a Sant Genís dels Agudells 
i la Teixonera

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.

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 pro-
pi 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, jun-
tament 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.
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06
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 aprofi tar recursos existents (patis, aules, 
etc.).

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.

Programes de relació famílies-escoles: treball conjunt amb el procés de “Educació Comunitària” i 
desplegament, entre d’altres, d’accions específi ques 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.

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 especifi citats 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

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016-2020
Pressupost

800.000 € B · C · D · E · I · J 
educació
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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.

06
Potenciació de projectes culturals i d’educació en el lleure i comunitària
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Pàgina A

Pàgina B

Accions que cal 
desplegar

Descripció de la 
proposta

Dades generals de 
la proposta

Agents implicats

Accions que cal des-
plegar (continuació)



01
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	exis-
tents	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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Objectius
vinculats

2016-2020
Pressupost

262.000 € A	·	C	·	G	·	H	·	I

drets 
socials
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02
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. 

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

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

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016-2020
Pressupost

200.000 € B	·	C	·	E	·	G	·	H	·	I

2.1

2.2

drets 
socials
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03
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 apodera-
ment 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 di-
nàmiques. 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 equipa-
ments actuals, que contribueixen a posar en valor la memòria social, i el seu paper i la seva contribu-
ció 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’Horta-
Guinardó 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

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016-2020
Pressupost

200.000 € A	·	C	·	H

drets 
socials
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04
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.

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

Objectius
vinculats

2016-2020
Pressupost

2.200.000 € A	·	B	·	C	·	D

4.1

drets 
socials
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05
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 benefici-
ar-se dels ajuts ordinaris i de reducció de la pobresa energètica.

Agents municipals 
implicats

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

- BIMSA
- BAGURSA

A qui no ens 
podem deixar

- Associacions veïnals
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016-2020
Pressupost

1.250.000 € A	·	C	·	D	·	G	·	H

drets 
socials
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06
Generació	d’accions	i/o	de	programes	complementaris	que	millorin	les	tasques	socioedu-
catives	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 pe-
dagògics (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

Objectius
vinculats

2016 - 2020
Pressupost

300.000 € A	·	B	·	C	·	E	·	H
educació
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07
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.

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

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016 - 2020
Pressupost

200.000 € B	·	C	·	E	·	H

7.1

educació
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08
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.

Agents municipals 
implicats

- Districte d’Horta-Guinardó
- IMEB
- CEB
- BIMSA A qui no ens 

podem deixar

- Associacions veïnals
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016 - 2020
Pressupost

1.500.000 € B · C · E · F

8.1

educació
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09
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

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016 - 2020
Pressupost

893.000	€ A	·	C	·	G

activitat 
econòmica
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10
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.	

Agents municipals 
implicats

- Districte d’Horta-Guinardó
- Barcelona activa
- ECSS
- IBE A qui no ens 

podem deixar

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

- Fundacions i entitats
- Veïnat no associat

- Equipaments de proximitat 

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016 - 2020
Pressupost

245.000 € A	·	B	·	C	·	E	·	I	·	J

10.1

10.1

activitat 
econòmica
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11
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.

11.3 | 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

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016 - 2020
Pressupost

1.500.000 € B	·	C	·	E	·	G	·	H	·	I

11.1 11.2 11.3

ecologia 
urbana
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12
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.

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

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016 - 2020
Pressupost

220.000 € A	·	B	·	C	·	E	·	J

12.1

ecologia 
urbana
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13
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 | 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.

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

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016 - 2020
Pressupost

3.442.000 € A	·	C	·	E	·	G	·	I	·	J

13.1

13.2

13.3

13.5

13.4

ecologia 
urbana
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14
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.

14.2 | 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.

Agents municipals 
implicats

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

- BIMSA
- Equipaments de proximitat

A qui no ens 
podem deixar

- Entitats veïnals
- Veïnat no associat

Bloc 3 | Propostes i accions

Objectius
vinculats

2016 - 2020
Pressupost

2.590.000	€ A	·	C	·	E	·	G	·	I	·	J

14.1

14.2

14.2

ecologia 
urbana
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Resum i localització de totes les accions del Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i la Teixonera

_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

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 
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

Bloc 3 | Propostes i accions
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Bloc 3 > 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 corres-
pon 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.

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

- 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.

- Aplicacions informàtiques i propietat intel·lectual.

- 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).

- 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).



51,7 %

13,3 %

7,6 %

27,4 %

Drets socials

Educació

Activitat
econòmica

Ecologia 
urbana

4.112.000 €

2.000.000 €

1.138.000 €

7.752.000 €

15.002.000 €

862.000 €

500.000 €

1.138.000 €

- €

2.500.000 €

3.250.000 €

1.500.000 €

- € 

7.752.000 €

12.502.000 €

Inversió D. corrent Total

100 %

Bloc 3 | Pressupost desglossat per conceptes
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Drets socials

Inversió Despesa corrent Total

4.112.000 €3.250.000 € 862.000 €

Educació

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 €

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 €

2.000.000 €1.500.000 € 500.000 €

Bloc 3 | Pressuport desglossat per conceptes



Bloc 3 | Pressupost desglossat per conceptes

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 
facilitar la mobilitat

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

2.590.000 € - € 2.590.000 €

Inversió Despesa corrent Total

Activitat econòmica

Ecologia urbana

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

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

- € 893.000 € 893.000 €

10 Promoció de l'ECSS 10.1 | Projectes d’acompanyament a iniciatives al voltant dels ser-
veis 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 €

7.752.000 €7.752.000 €

1.138.000 €1.138.000 €

Total 15.002.000 €2.500.000 €12.502.000 €
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Bloc 3 > 14 | Visió global

·
·
·
·
·

·
·
·

·
·
·
·
·

·
·
·
·

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

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

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

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

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 

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

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

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

Diagnosi Objectius específics
Drets socials

Educació

Activitat econòmica

Ecologia urbana



Bloc 3 | Visió global

C
am

í d
e 

R
on

da
, u

n 
no

u 
ei

x 
d’

es
pa

is
 e

sp
or

tiu
s a

 l’a
ir

e 
lli

ur
e

E
l p

as
sa

dí
s d

e 
Tr

in
ita

t, 
un

 n
ou

 e
sp

ai
 p

er
 a

 la
 cu

ltu
ra

R
ea

ct
iv

em
 la

 zo
na

 n
or

d

4.112.000 €

2.000.000 €

7.752.000 €

1.138.000 €
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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

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

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

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

1.1 | 1.2
2.1 | 2.2
3.1 | 3.2
4.1

5.1 | 5.2

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

6.1 | 6.2
7.1
8.1

9.1
10.1 | 10.2

Projectes motor Propostes Accions Pressupost
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Bloc 4
Marc de coproducció i 

governança.
Desenvolupament
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Indicadors 
d’avaluació del 
projecte

La comunicació 
del Pla de Barris

17 18



Bloc 4 > 15 | Gestió i governança

L’Ajuntament de Barcelona ha encarregat 
a Foment de Ciutat la gestió i la coordina-
ció 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 po-
lítica transformadora ha provocat la crea-
ció d’un Consell assessor. La seva funció 
és aconsellar sobre el desenvolupament 
dels plans i contribuir a la difusió dels re-
sultats, 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), Fran-
cesc Muñoz (urbanisme, disseny d’estra-
tègies urbanes), Carles Llop (urbanisme, 
àrea metropolitana), Carlos Losada (em-
presa, formació), Pere Serra (rehabilita-
ció, habitatge), Marina Subirats (educació, 
estructura social), Mercè Tatjer (patrimo-
ni, associacionisme veïnal), Carme Trilla 
(habitatge, entitats del tercer sector) i Is-
mael 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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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 te-
nen 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 

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.

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.

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 

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.
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_Esquema general de la governança del Pla de Barris

Alcaldia	-	Gerència	municipal
Definició estratègica del Pla de Barris

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

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

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

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

Alcaldia / Gerència Consell assessor

Comitè de pilotatge

Taula	sectorial
d’educació

Taula	sectorial
d’habitatge

Taula	sectorial
d’activitat						
econòmica

Interculturalitat
i	convivència
econòmica

Nou	Barris Sant	Andreu Sant	Martí Ciutat Vella Horta	-	Guinardó Sants	-	Montjuïc

Consell d’administració de 
Foment de Ciutat
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Taula	de	seguiment	tècnic	de	districte
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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
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Bloc 4 > 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

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

22 de novembre de 2016: Constitució a 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

22 de febrer de 2017: Consens de prioritats

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

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.

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.

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.

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.
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_Esquema general de la participació al Pla de Barris

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

Participació en el desplegament

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

- Grup impulsor
- Taules de treball: salut, convivència, jove
- Accions participades o coproduïdes
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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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Bloc 4 > 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.
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Accions

Propostes

Objectius de millora - Resultats (outcomes finals)

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

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

Model global del 
Pla de Barris

Tipus	
d’indicadors

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 ins-
trumental 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:

- 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 carac-
terístiques dels “productes” o “realitzacions” de les activitats o conjunts 
d’activitats contemplats en els diferents programes d’intervenció: nom-
bre 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 can-
vi 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 prema-
tur. En darrer terme, aquests indicadors són els que mesuren l’èxit dels 
programes i a partir dels quals se n’estima l’impacte. _Esquema	general	del	sistema	d’indicadors	per	al	seguiment	del	Pla	de	Barris	/	

Font:	Ivàlua
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Bloc 4 > 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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Cal plantejar una difusió global i general 
per al conjunt del Pla de Barris que abor-
di i expliqui el programa com una política 
de govern. A la vegada, cal plantejar una 
difusió més local, específica i personalitza-
da per a cada barri concret on es desplega 
el Pla, que pugui assolir els objectius se-
güents:

- Transmetre de manera directa i clara les 
actuacions i propostes del Pla de Barris.

- Aconseguir la màxima participació i col-
laboració de les entitats i dels veïns i ve-
ïnes 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 resul-
tats o l’avaluació que se’n derivi.

En aquest sentit, el Pla de Barris ha elabo-
rat 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’Ajunta-
ment es converteix en l’ens que dóna su-
port als barris.

L’estratègia de comunicació ha establert 
tres nivells d’actuació:

- Mitjans de comunicació, periodistes, blo-
guers, institucions i altres públics influen-
ciadors.

- Consells de Barri i altres òrgans de parti-
cipació veïnal: eines necessàries per tras-
lladar 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

Objectius

197



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

Narrativa

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 corres-
ponen amb les quatre fases que conformen 
qualsevol procés de descoberta i aprenen-
tatge: inspiració, exploració, construcció i 
comunicació.

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.

Grafisme

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.

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.

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

21 DE DESEMBRE DE 2016

TrObaDeS 
eSpEcÍfIqUeS AmB 

LeS EnTiTaTs

SeSsIoNs De 
TrEbaLl SoBrE LeS 

PrOpoStEs
CoNcReTeS

23 DE GENER DE 2017

TaNcAmeNt DeL 
DoCuMeNt I 

PrEseNtAciO 
PuBlIca
MARÇ DE 2017

I

I

AjuNtAmeNt

EnTiTaTs

VeInS 
I VeIneS

AjuNtAmeNt

EnTiTaTs

AjuNtAmeNt
EnTiTaTs VeInS 

I VeIneS

AjuNtAmeNt

EnTiTaTs
VeInS 

I VeIneS

QuÈ éS? 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.

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

ViNe A La pRiMeRa 
SeSsIó De tReBaLl

On?

Dilluns 23 de gener
de les 18:30 h a les 20:30 hQuAn?

Centre Cívic de Trinitat Vella
Carrer de la Foradada, 36

Districte de
Sant Andreu
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Per aconseguir una difusió d’impacte territo-
rial, 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 comunica-
ció 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 bar-
ris. 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 jor-
nades 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 Twit-
ter i Facebook. L’etiqueta principal que farà 
servir l’Ajuntament per fer el seguiment del 
programa a les xarxes socials serà #Plade-
BarrisBCN. D’aquesta manera es vol accedir 
a la gent jove i aconseguir uns nivells de parti-
cipació més alts dels que hi ha actualment en 
aquest col·lectiu.

- Suports físics: rètols. Els suports tradici-
onals 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 tra-
vés de la cartelleria bàsica que es penja a 
les porteries i/o dels fulletons que es con-
siderin necessaris. La seu del districte, els 
centres cívics, els casals de barri, els mer-
cats i els equipaments municipals en gene-
ral 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 neces-
sitats comunicatives, es generaran eines 
específiques. En són un exemple les uni-
tats 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. Tam-
bé serà fonamental generar propostes que 
impliquin l’acció comunicativa veïnal, im-
plicant les entitats i el veïnat en la gene-
ració del seu propi relat de barri, amb el 
suport del Pla de Barris.

_Relat	visual	del	Pla	de	Barris	/	
Font:	Ajuntament	de	Barcelona
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