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ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA 
TEIXONERA DE 22 d’abril de 2015 

 

Data: Dimecres, 22 d’abril de 2015, a les 19:00 hores. 

Lloc: Centre Cívic de la Teixonera, C/Arenys 75. 

La Regidora del Districte, Francina Vila, dóna la benvinguda als assistents, 
representants dels grups polítics del Districte, veïns i veïnes i representants 
d’entitats del barri de la Teixonera. A continuació presenta als integrants de la 
taula que ella presideix: Gonzalo Puelles, conseller de la Teixonera; Susanna 
Porcar, consellera tècnica d’Horta-Guinardó i secretària del Consell de Barri; 
Francesc Subirats, Vice-president del Consell de Barri de la Teixonera; i Tere 
Torres, tècnica de barri de la Teixonera.  

La Regidora inicia l’ordre del dia tot recordant que els assistents disposen de 
còpia en paper del power-point que es projectarà com a suport al seu informe 
sobre les actuacions efectuades des de l’anterior sessió del Consell i sobre 
altres informacions destacades.  

 

1.SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS REALITZADES DES DEL 
DARRER CONSELL DE BARRI I ACTUACIONS DE FUTUR. 

• La Regidora fa un breu repàs d’algunes obres de manteniment 
realitzades amb la contracta de les brigades de manteniment de via 
pública: reparació de paviment de vorera a Fastenrath 84, Arenys 88 i 
Josep Sangenís 96.  Seguidament fa referència a les millores efectuades 
a l’exterior i a l’interior del Casal Teixonera. 

• El Conseller Gonzalo Puelles explica la situació actual del Pla de Millora 
Urbana Teixonera I: la urbanització s’està coordinant a través de l’Àrea 
d’Hàbitat Urbà de l’Ajuntament. En aquests moments s’estan construint 
els edificis del Polígon 1, preveient-se la finalització a novembre de 
2015. També es mostren els plànols del local de cessió a l’Ajuntament 
(una planta baixa de més de 700  m2, que es destinarà a usos 
ciutadans.  

• Plaça Herta Frankel: Del 24 al 31 d’octubre de 2014 es va realitzar 
enquesta ciutadana sobre els usos de la Plaça Herta Frankel. Es van 
recollir 603 enquestes, de les quals 365 indicaven la necessitat que 
l’espai esdevingui una plaça pública. D’acord a aquests resultats, 
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s’elimina l’aparcament existent i s’executarà un projecte d’obres que 
contempla la creació d’una plaça amb una àrea de jocs infantils i un 
espai diàfan per realitzar activitats comunitàries. 

• Plaça Dr. Matías: la plaça de la sortida de l’estació de Metro El Coll-
Teixonera del carrer Arenys rebrà el nom del Sr. Matías; ja s’han fet tots 
els tràmits necessaris i, properament, s’instal·larà la corresponent placa. 

• Santa Rosalia, 91-Situació de l’expropiació: la Regidora explica que, 
en aquests moments s’ha arribat a un acord amb 21 dels afectats i que 
es continua treballant per a donar solucions personalitzades a totes les 
situacions. 

• Instal·lació de jardineres a la Plaça Isop: atenent a les suggerències 
veïnals i a la voluntat de millorar l’aspecte de la plaça, està prevista la 
incorporació de jardineres durant el mes de maig de 2015. 

• Pla Compromís per l’Ocupació a Barcelona: Creació del Pla 
Compromís per l’Ocupació a Barcelona, que fomenta la contractació de 
persones majors de 40 anys amb més de 12 mesos en situació d’atur i 
de persones amb especials dificultats d’inserció o en risc d’exclusió 
social. 

• Creació d’un Servei d’informació i assessorament en matèria 
d’ocupació a la OAC del Districte, de dilluns a divendres de 8:30 a 
14:30 (sense cita prèvia). 

• Inici dels actes del Centenari de la Teixonera: el 18-4-2015 es va 
col·locar la placa commemorativa del Centenari a la Casa Taxonera, 
origen del barri; posteriorment es va fer una lectura de faules i la trobada 
anual d’intercanvi de punts de llibre de la Taxonera a la Plaça Isop i al 
carrer Juan Valera. 

• 20è aniversari de la inauguració del Centre Cívic Teixonera. 

 

Tot seguit, la Regidora fa un repàs a les principals actuacions de la legislatura: 

• Plaça Isop i entorns. 

• Reurbanització del carrer Plutó. 

• Urbanització de la sortida del metro al carrer Arenys. 

• Millora de l’aglomerat al carrer Cortada. 

• Arranjament de l’aparcament del carrer Trueba 35 i del carrer Segur 47. 
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• Remodelació del Centre Cívic de la Teixonera. 

• Actuacions al Mercat de la Vall d’Hebron (actualment finalitzant el 
projecte de remodelació integral). 

 

 

2.PRESENTACIÓ DE L’ESTUDI REFERENT AL PROJECTE DE 
COBRIMENT DE LA RONDA DE DALT. 

La Regidora explica que s’ha finalitzat l’estudi de Viabilitat de la Cobertura de la 
Ronda de Dalt, fet que permetrà reduir la fractura urbana que suposa la Ronda, 
afavorir noves connectivitats entre els barris i protegir acústicament els edificis. 
Es tracta d’una actuació de gran envergadura, amb una inversió total estimada 
de 400 milions d’euros i un calendari d’execució fins el 2023. La Regidora 
comenta que la part del projecte que afecta a la Teixonera serà segurament 
dels primers a realitzar-se, donada la seva ubicació i configuració. Finalment, 
destaca el paper i la implicació de l’AAVV Taxonera en el procés de treball. 

 

 

3.TORN OBERT DE PARAULES 

1-Ana González Neira (AAVV Taxonera): Respecte el solar de Santa Gemma, 
recorda que en l’anterior Consell de Barri es va assegurar que el tema estava 
resolt. D’altra banda comenta que no està arreglat el forat de Coll i Alentorn 
respecte al qual també havia informat en el mateix Consell i, finalment, diu que 
el paviment i voreres entre Cortada i Pantà de Tremp està molt deteriorat. 

La Regidora contesta respecte a la primera qüestió que, com ja es va explicar 
en l’anterior Consell, es tracta d’una execució subsidiària i que està prevista pel 
proper 29 d’abril. Respecte a les altres dues qüestions, respon que es pren 
nota per mirar de reparar dins de la contracta de manteniment. 

 

2- Francisco Barrios: insisteix en la zona de terres procedents de les obres de 
l’Av. De l’Estatut, que encara no s’han retirat. La Regidora contesta que s’ha 
intentat que l’empresa assumís la responsabilitat i que, finalment, s’ha arribat a 
un acord. La retirada es farà aquest mes. El Sr. Barrios pregunta si està previst 
condicionar la zona i deixar-la com estava; la Regidora respon que primer es 
traurà la terra i que, després, es condicionarà l’espai. 
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3-Claudio Banchelli (Comunitat de Propietaris de Santa Rosalia 91): en 
primer lloc demana un minut de silenci en record d’una de les veïnes de l’edifici, 
que ha mort recentment. Es realitza el minut de silenci. 

El Sr. Banchelli opina que, en aquesta legislatura, el Districte ha arruïnat la 
relació entre administració i ciutadans, amb retallades, males decisions, 
desconeixement de la realitat del barri i manca de solucions. Corregeix la 
informació inclosa al power point del Consell, afirmant que el número d’afectats 
de Santa Rosalia 91 són 40  i  que només s’han solucionat totalment 5 casos.  

La Regidora contesta que, en tot moment, les accions realitzades han estat 
encaminades a atendre a les persones i que s’ha accelerat tot el possible el 
procés d’expropiació i la recerca de solucions, però que es tracta de processos 
pautats molt complexos. Finalment, comenta que, en tot cas, es tracta de punts 
de vista diferents sobre l’actuació feta. 

Es genera un debat a la sala entorn a aquest tema. 

 

4-Andreu Bernadas (Comissió Centenari de la Teixonera): fa un 
reconeixement de la feina duta a terme pel govern i agraeix al Districte el suport 
respecte al Centenari. Pregunta per les previsions pel proper mandat: pla 
d’escales mecàniques pel barri, obertura de processos participatius i per l’ús 
per entitats del local de Teixonera I. La Regidora contesta que el local es 
destinarà a usos ciutadans, i que se’n disposarà a partir de novembre 
d’enguany. Respecte a l’accessibilitat, la Regidora comenta que hi ha moltes 
demandes a tot el Districte i que s’ha efectuat una anàlisi barri per barri de les 
xarxes de vianants per detectar necessitats i marcar prioritats. La idea és 
treballar el tema en les comissions de seguiment; es va presentar el document 
al Consell Ciutadà i es va enviar a les comissions de seguiment. 

  

5- Lluís Cairell (AAVV Taxonera): fa una valoració de la legislatura. Afirma 
que Horta-Guinardó és el Districte on s’han produït menys inversions. Diu que 
s’ha donat poc suport a les entitats; que el barri ha sofert dos fets greus: 
l’esvoranc d’Isop i Santa Rosalia 91; que s’ha perdut transport públic; que falta 
una escola-bressol; que el manteniment de Parcs i Jardins és deficient i que el 
procés d’Herta Frankel ha estat mal gestionat i manipulat. Per tot plegat, 
conclou que la valoració que fa l’AAVV de l’acció de govern és negativa i de 
suspens. 
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6- Toni Oliva (AAVV Taxonera): manifesta que els temes i demandes que 
surten als successius Consells de Barri són recurrents i s’eternitzen. Pensa 
que, com a entitat, l’AAVV ha aprés molt d’aquestes situacions. 

 

7-Vanessa Soto (AAVV Taxonera): manifesta que agraeix la plataforma del 
bus 19 després de reclamar-la 4 anys i, respecte al Centre Islàmic del Carmel, 
reitera que els veïns no poden descansar; també pregunta quan insonoritzaran 
el local, donat que sap que se’ls ha concedit la subvenció.  

 

8-María José Colomo (AAVV Taxonera): es queixa que l’acta del Consell de 
Barri anterior es va penjar a la web amb pocs dies d’antelació i també de què a 
les actes es fa referència a intervencions de veïns sense posar el seu nom.  

 

9-Isabel Notó (AAVV Taxonera):  llegeix un conte escrit per ella mateixa, 
entorn al desig de canvis i millores i a la decepció de la ciutadania davant 
l’administració. 

 

La Regidora contesta de manera agrupada a les diferents qüestions 
plantejades pels diferents membres de l’AAVV Taxonera. Que el Districte es 
coordinarà amb el Districte de Gràcia per aquests temes i que es valoraran 
solucions: 

-Centre Islàmic del Carmel: efectivament, s’ha concedit la subvenció per 
insonorització del local. Des de l’Oficina d’Afers Religiosos, en coordinació amb 
els serveis corresponents de Districte, s’està treballant i fent el seguiment 
d’aquest tema. 

-Actes del Consell de Barri: hi ha persones que, tot i no haver demanat la 
paraula prèviament, intervenen al Consell però no s’identifiquen. La intervenció 
es recull a l’acta perquè consti. Les actes es pengen una setmana abans del 
Consell. 

-Inversions realitzades al barri i anàlisi de l’acció de govern: s’han d’establir 
prioritats i hi ha apreciacions diferents; agraeix les critiques perquè ajuden a 
millorar. 

 

10- Miguel Mena: opina que s’han fet coses bones però que falten moltes per 
fer i que cal escoltar més als veïns i tractar al barri de la Teixonera com a la 
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resta de barris. Es lamenta que s’hagi d’insistir tant perquè es facin actuacions 
senzilles i petites. Comenta que aquesta mateixa tarda ha mantingut una reunió 
amb el conseller Gonzalo Puelles però que, igualment, vol compartir els 
següents temes/demandes als quals demana resposta un per un: 

-Senyalització Iriarte-Arenys: G.Puelles comenta que ja li ha dit que sí i que es 
passarà a Guàrdia Urbana. 

-Jardineres Isop: Es posaran. 

-Substitució de tanca Herta Frankel i instal·lació de doble tanca per seguretat i 
per protecció dels edificis de Samaniego: G.Puelles contesta que es va acordar 
la doble tanca, que la ja existent es repararà el que calgui però que no està 
previst substituir-la. 

-Retirada de terres procedents de les obres de l’Av. de l’Estatut i 
condicionament perquè la zona quedi com estava abans: la Regidora es remet 
a la contesta ja facilitada anteriorment respecte a aquest tema. 

-Aparcament indegut Samaniego-Isop: G.Puelles respon que es posarà un fitó 
sevillano, per indicació de la Guàrdia Urbana.  

-Proposta que el Mercat es digui Mercat de la Vall d’Hebron i de la Teixonera: 
la Regidora contesta que es passarà la proposta a Mercats. 

-Escala Mercat mal acabada (Teixonera I): es respon que ja s’està mirant 
aquest tema des dels Serveis Tècnics del Districte. 

  

11- Cecília Galindo (Assemblea de Joves Taxonera): pregunta si és 
plantejable l’ús del solar d’Arenys que hi ha davant del Centre Cívic per part de 
les entitats.  

La Regidora contesta que és un solar privat, però que si tenen un projecte 
d’activitats es pot parlar amb el Districte per valorar com es pot concretar. 

   

12- Manuel Sánchez Hidalgo: opina que s’han fet coses, però no tot el què 
caldria. Comenta deficiències greus en l’asfaltat i les voreres de Josep 
Sangenís (des del parc infantil fins a Arenys).  

La Regidora contesta que s’incorporarà al llistat de feines de les Brigades. 

 

13-Albert Alsina: agraeix les gestions realitzades per donar el nom del Dr. 
Matías a la plaça de la sortida del Metro.  
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I sense més temes a tractar, la Regidora dóna per finalitzada la sessió del 
Consell de Barri a les 21:30 hores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


