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ACTA DEL CONSELL DE BARRI 
LA TEIXONERA 

  

 

 Lloc: Centre Cívic Teixonera C/Arenys Nº 75 

 Data: Dijous 19 de novembre del 2015. 

 Hora inici: 19:00 hores. Hora final : 22:30 
 

ASSISTENTS : 

 

 Equip de govern i taula del consell de barri  

 Regidora: Mercedes Vidal 

 Conseller Tècnic: Pau Gonzàlez  

 Consellera de Barri: Elsa Plaza 

 Gerent del Districte: Eduard Vicente  

 Vicepresident Consell de Barri : Francesc  
 

 Consellers dels Grups Municipals 
o Susanna Porcar(CiU) 
o Julia Calonge (C's) 
o Raül Barahona ( ERC) 
o Carlos Torrubiano (PPC) 

 

 Entitats i associacions  
o Comissió de festes Taxonera-Mas Falcó -Penitents 
o Associació de dones Teixonera Penitents 
o Esplai St Cebrià  
o Grallers St.Cebrià 
o Assemblea de Joves Taxonera 
o AAVV Taxonera 

 

ORDRE DEL DIA: 

 
 Informació del govern sobre l’estat actual de projectes i  

temes pendents al barri de la Teixonera.  
 Procés participatiu pel Pla d’Actuació Municipal (PAM)i del  

Pla d’Actuació del Districte(PAD): reptes de la Teixonera 2015-2019 
-Informació del Procés 
-Explicació propostes de l’Associació de Veïns Taxonera 
-Recollida de Propostes del Consell de Barri 

 Reflexió per a la millora  dels Consells de Barri. 
 Altres temes, precs i preguntes. 
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DESCRIPCIÓ DE  L'EXPOSICIÓ DE CADA PUNT DE L'ORDRE DEL DIA,  

 
1. Informació del govern sobre l’estat actual de projectes i temes pendents al barri de la Teixonera. 

(Exposa el Gerent del Districte : Eduard Vicente) 
 

 Solar de davant del centre cívic: converses amb el promotor privat , de moment diuen que no 
està parat , i ells tenen que cedir una part de vial pels petons , podríem llavors  construir 
escales mecàniques, al gener volem quedar amb ells, per veure el procés de l'obra 

  

 Forats Coll i Alentorn i caigudes de terra a l'Avinguda de l'estatut: esta reparat 
 

 Reparació asfalts  
 

 C/ Arenys 44-46 instal·lació ascensor a una finca: s'ha resolt 
 

 Temes més importants ( que complementarà el president de la AAVV) , finalització plaça Dr. 
Matías, Ronda de dalt ( Cobertura) 
 

 Santa Rosalia 91: tots els afectats, ja estan re allotjats( queda una família que es reubicarà a 
finals d'any) , durant el primer trimestre de l'any que ve, l'ajuntament està fent l'expropiació 
de totes les vivendes i abril maig es podrà procedir a l'enderroc i a la urbanització de la zona 
 

 Espai buit de la Bòbila (Saturnino Calleja): per entitats del barri, es farà visita i procés per 
poder definir quins són els seus usos  
 

 Presentació, d'un tema d'última hora que ha plantejat l'hospital de la Vall d'Hebrón 
(s’acompanya una projecctió) d'ubicació provisional de l'Helistop de l'Hospital a La Llosa, ja 
que l’actual emplaçament no compleix normativa i l’Hospital ha de realitzar obres per 
l'adaptació. El CATSalut, ha destinat uns diners per fer la construcció d'un edifici de tres 
plantes on poder ubicar definitivament l’Helistop a sobre. És l’hospital de referència per tota 
Catalunya en temes on la velocitat i rapidesa d’atenció són cabdals, com la unitat de grans 
cremats i lesionats medul·lars. L'Hospital demana una ubicació temporal per a situar l'Helistop 
mentre fan les obres de l’edifici, i, després de valorar les diferents possibilitats, s'ha pensat en 
la Llosa de la Vall d’Hebrón. La mitjana d'aterratges és d’1,4 al dia, en horari de diürn. El 
calendari previst és des del gener 2016 al gener 2018 obres i llavors es traslladarà a 
l’emplaçament definitiu. 
 

 La Regidora , comenta que si no hi ha l'adaptació aviació civil , no deixarà fer més vols i no 
podran fer-se trasllats mèdics . Des del Districte, s’ha demanat a l'hospital que facin una 
reunió amb el veïnatge dels barris afectats del voltant. Cal remarcar, que això no entorpeix el 
projecte de utilització de la llosa, que es pot anar fent a la vegada.  
 

 Una veïna: diu que als pisos de la Avinguda del Jordà, diu que si ara arriba l'olor de querosè, 
volem una reunió i que ens ho expliquin tot molt be, sobretot la ubicació definitiva als veïns i 
veïnes més propers a Av. Jordà.  
 

 Una veïna : Si hi ha aquest acord, que desprès es retorni a la situació actual del heliport i no es 
quedin allí per sempre  
 

 Regidora, la ubicació es provisional, torna a dir, com es construirà el nou Heliport, amb la 
construcció d'un mòdul de tres pisos i serà a sobre on anirà l'heliport. Ara, està envoltat 
d'edificis molt alts de St. Genís  i està molt enclotat, es perillós , en aquesta provisionalitat, 
serà menys perillós , ja que l'acostament pot ser fet de diferents maneres . 
 

 Conseller Tècnic: és la Generalitat qui fa aquesta construcció, concretament el Departament 
de Salut. Des de l’Ajuntament s’ha acotat la temporalitat de la cessió de la Llosa per no 
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eternitzar l’ús provisional. Des del Districte es vol revisar el Pla d’Equipaments i, per tant, 
decidir què s’ha de fer a la Llosa.  
 

 Veí: la cessió es fa a canvi d'alguna cosa, en que revertirà al barri? 
 

 Veí: Per què s'anuncia un mes abans de que es realitzi , si ho tenien tant treballat des de 
l'hospital del Vall d’Hebrón? 
 

 Veí: Per què es va deixar d'utilitzar, l'Heliport de la Maternal? (és més alt, hi ha plantes 
buides...) 
 

 Lluis Cairell: no s’entenen les obres, en aquest moment, i tampoc , perquè no s'utilitza 
l'Heliport de la Maternal, tal com ja s’ha dit. Ens hem de reunir les associacions dels barris 
adjacents, però si ha de ser traslladat el malalt per una ambulància ,per anar a l'hospital des de 
la Llosa caldrà preveure-ho bé. També hi haurà un projecte per destinar-ho a equipaments i 
això nosaltres li donem molta importància. 
 

 Veí : Mostra preocupació, la desconfiança cap a la Generalitat, i sobretot el tema salut, si ho 
fan la gent que està manant ara, es demana transparència, la constructora que executa, quan 
costa, el Districte podria plantejar dubtes sobre aquesta construcció, tempos i diners. 
 

 Regidora : L'Hospital donarà resposta sobre tots aquests dubtes que han sortit, el temps és 
curt perquè es buscava un altre espai però no s'ha trobat,es per això que ho acabem de saber i 
ho portem aquí. Si no es trobava una ubicació havien pensat en derivar malalts a altres 
hospitals de Catalunya. Reafirma perquè servirà la reunió amb l' ICS  

 
 
2. Procés participatiu pel Pla d’Actuació Municipal (PAM)i del Pla d’Actuació del Districte(PAD): reptes 

de la Teixonera 2015-2019 
-Informació del Procés 
-Explicació propostes de l’Associació de Veïns Taxonera 
-Recollida de Propostes del Consell de Barri 

 
El Conseller Tècnic explica com  s'elaborarà el PAM i PAD: 
Hi ha una primera etapa de participació de les associacions i del sector més organitzat de la ciutadania 
entre el novembre i fins al gener.  
Posteriorment, hi haurà una segona etapa més oberta a la participació de totes les persones. Es vol 
anar a buscar a la gent que generalment no hi participa. Serà entre el gener i el març.  
Explica que a la comissió de seguiment es va concretar que la AAVV que ja té molt conegudes les 
necessitats del barri, doncs farà una primera presentació sobre aquestes per no partir de zero. 
 
Lluïs Cairell:  
Per al PAM, parla de les obres de ciutat: cedeix la paraula al President de l’AVV Vall d’Hebrón, que 
parlarà en representació de les associacions de dalt i baix de la Ronda de Dalt, sobre el Cobriment de la 
Ronda.  
 
Es fa referència als pactes establerts amb  l'anterior govern (es llegeix un document sobre els 
compromisos establerts i es demana que es tiri endavant aquests compromisos sobre la cobertura de 
dalt, i del dubte de l'actual govern sobre la viabilitat d'aquesta cobertura). Des del mes de juny les 
AVV’s de la zona demanen una reunió amb l'Alcaldessa que encara no s'ha fet efectiva, demanen que 
això es produeixi, i que es doni curs a aquest projecte de la cobertura. Es parla dels problemes de 
connectivitat entre els barris veïns, el problema de la contaminació acústica i de atmosfèrica i de la 
voluntat de convertir el Passeig de la Vall d'Hebron i un veritable corredor verd a la Vall d'Hebron . 
Desprès de fer un repàs a tot el procés que ha seguit la demanda d'aquest projecte per part dels veïns 
conclou amb que hi ha una reunió prevista amb el govern al desembre, que des del veïnat no és volen 
més processos participatius ja que el veïnat ja sap el vol i necessita. Demanem que s’adjudiquin els 
anvantprojectes! 
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La Regidora agraeix la presentació i explica que en data 20 de maig del 2015, quatre dies abans de les 
eleccions municipals, BIMSA va licitar els treballs de redacció dels avantprojectes relatius a la Ronda de 
Dalt (entre Pl. Alfons Comín i el nus de la Trinitat). En data 3 de juliol de 2015, es van presentar les 
corresponents propostes tècniques i actualment els serveis tècnics es troben avaluant les 19 ofertes 
tècniques presentades. El passat mes d’agost s’han fet les prospeccions geològiques.  
 
La Regidora remarca que no s´ha atura res del que estava previst en relació a la Ronda de Dalt i que 
Barcelona en Comú el que proposa és no fer un procés participatiu nou, tal com demanaven alguns 
grups municipals, sinó una comissió de seguiment que parteixi de la feina feta. Ara, especifica, hi ha un 
avant-projecte que s’ ha de concretar en un projecte. 
 
Afirma que en aquest mandat es volen fer actuacions a la Ronda de Dalt quan des de fa 20 anys no s’ha 
fet res i que es faran actuacions a curt, mig i llarg termini. El que es planteja és fer una comissió de 
seguiment amb la participació de les associacions dels barris implicats (Horta-Guinardó, Gràcia, Sarrià-
Sant Gervasi i Nou Barris). 
 
La Regidora insisteix en que no s’està defugint cap debat. Són temes que preocupen al govern 
municipal, com el tema de la contaminació de l’aire. S’ha proposat una comissió de seguiment a BCN i a 
tota l'àrea metropolitana, ja que no només BCN està per sobre dels nivells de contaminació legals i els 
recomanats per la OMS, encara més restrictius. S'han de disminuir en un 21 % els viatges en cotxe per 
arribar als mínims nivells legals. 
 
L´alcaldessa, explica la Regidora, està al corrent de la situació i es reunirà amb els veïns i veïnes. De fet 
a la primera comissió de seguiment s’està intentant des d’Alcaldia que assisteixi l’Alcaldessa i 
evidentment hi serà ella mateixa, com a Regidora de mobilitat i la Tinenta d’Alcaldessa d´Urbanisme 
(Sra. Janet Sanz) i, si no es així, es buscarà una data el més aviat possible. 
 
En Lluis Cairell (AAVV) demana, que el govern liciti l’obra, que escolti a la ciutadania i que s’executi 
l’obra. 
En referència al PAD, des de l’Associació de Veïns es tenen les prioritats molt recollides i es va enviar a 
tots els grups polítics mitjançant burofax de cara a les eleccions municipals. 
 

 Estació de Metro El Coll –Teixonera: demanen els document s que tenen de l'estació del 
metro. També si finalment algú li pot dir la propietat dels terrenys que no quedava gens clara, 
encara en aquest moments. Parla de les tanques d'aquesta plaça que s'han de treure i que 
estan des de fa 7 anys, per tant cal acabar aquesta sortida del Metro. 

 Instal·lació d'escales mecàniques: Besora, Canadencs, St. Dalmir  ,Ntra. Sra. dels Àngels i la 
Floresta  

 Aarcament al solar al solar del costat de la plaça Herta Frankel, que inclogui una Escola 
Bressol i un Casal d'entitats així com l’ampliació de la mateixa plaça (explica els dèficits en 
relació a la manca d'escola bressol pública ) 

 Millora de les Voreres: Sta. Rosalia, Rosell, Fasthenraht, Samaniego, Segur, St. Dalmir 

 Recorregut del Bus de barri: restablir el circuït anterior a les obres del Metro i que passi per 
Fasthenrath. Així mateix, cal que torni a funcionar diumenges i festius  

 Arranjar els terrenys del costat del camp de la Clota, per condicionar-ho en zona esportiva  i 
enjardinar-la  

 Mercat de la Vall d' Hebrón: Modificar el nom Vall d'Hebron i afegir Teixonera 

 Pavimentació dels carrers principals del barri: St. Crispí (que es va parxejar el dia 16 i ja hi ha 
sots i esvorancs) 

 Falten Pipi-cans: (instal·lar-ne i mantenir-ne). 

 Respecte de Teixonera II: obrir els carrers de Juan Valera i Fernan Caballero, per donar sortida 
al barri i pacificar al barri  

 Espai de Teixonera I que sigui realment un espai per a entitats  

 Donar les gràcies per la finca de Sta. Rosalia 91, ja que s’ha tingut celeritat per resoldre la 
situació de les persones i la finca. Cal que s’acompleixin els pactes per demolir l’edifici i 
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urbanitzar la zona.  

 Arenys 74: Urbanitzar el solar  

 Plaça Isop: posar jardineres que van ser retirades per seguretat vial  

 Camins escolars i zona 30: A tot el barri, ja que els infants han de caminar molt i cal pacificar la 
zona. 

 En total parla de 14 punts i dona un vot de confiança al nou govern i brinda col.laboració del 
veïnat 

 
Aportacions sobre el PAM i PAD 
 

 Veïna: demana seients en l'espai de C/ Besos Nº 4 i Nº 6 ja que només hi ha 3 cadires, mal 
col·locades i poques. Són molt utilitzades i estan en mal estat, són molt utilitzats. Ho diu en 
representació d'ella i més veïnes que han vingut al consell . 

 Veí: Al carrer Iriarte, zona propera a mercat de la Vall d'Hebrón, hi ha afectació urbanística a 
veïnat d'aquest carrer. Quina voluntat hi ha ara , respecte a aquest tema? Hi havia un 
compromís de l'antic conseller d'urbanisme que deia que si tiraven la casa, anirien en aquestes 
vivendes. El 35 % d'aquesta nova vivenda era destinada per això, a reallotjament . El veïnat 
porta 40 anys amb afectació. Voldria resposta aquesta tarda 

 Veí: es membre d’un col·lectiu que utilitzen l'espai de la Campa per fer esport, demanen un 
petit arranjament per poder seguir fent-ne ús. No volen ciment, tant sols uns mínims: 
enllumenat, una caseta per canviar-se, un WC  (no calen dutxes)... van entregar un document, 
al Ple municipal d'Horta- Guinardó.  

 Veïna: propietària d'una casa al C/ Iriarte,21 demana informació sobre el projecte de les 
construccions que s'estan fent i que estan esperant que algú els informi. Estanfectats des de 
l'any 62 i demanen informació. 

 Veïna: Taxonera II, des de l'any 76 estem afectats , vol saber com està el tema de la 
construcció. Són 15 famílies que volen respostes. Espera que al proper consell de barri, o 
abans es dugui a terme una reunió per explicar el tema i donar informació concreta.  

 Veí: Parla d'una figuera al carrer Fastenrath, 55, que cal podar i netejar ja que li entra a la 
cuina de casa. 

 Daniel :Esport en el barri, han fet un estudi de les necessitats dels infants en el barri i es vol 
tirar endavant una escola de futbol, futbol sala i Basket. Hi ha un grup de 40 infants, el barri 
està envoltat d’instal·lacions esportives, però ocupades per altres grups esportius. Es vol tirar 
endavant aquest projecte per infants sense recursos per això demanen suport. Al mes de 
gener, ja estaran constituïts oficialment. Volen ser escoltats i tenir espais. 

 Carlos (Assemblea de Joves): hi ha molts solars al barri (que generen brutícia i animals) es 
podrien fer coses per aprofitar-los. El barri ha estat un barri oblidat , només hi ha hagut 
projectes dolents: Plaça Isop, Plaça Herta Frankel ... Cal crear espais perquè les veïnes i veïns 
es relacionin. La Teixonera es un barri dormitori. Han vist al Pla d'Equipaments que hi havia 
d'haver un casal de joves a la Llosa. Pregunten per què no s'ha realitzat. L'Esplai de St. Cebrià 
s'ha quedat sense local. Volen fer un casal infantil i juvenil, o un casal popular del barri 
gestionat de forma comunitària. 

 Sandra (Esplai St.Cebrià): Necessiten espai per guardar material, l’esplai està de manera 
provisional al centre cívic i demanen local per fer l'activitat i per reunir-se. Podria buscar-se 
espai en algun dels locals buits del barri, que es pogués adaptar per necessitats per l'esplai . 

 Veïna: viu al carrer de sobre de l'edifici de St. Rosalia , es una casa del 1954 que té moltes 
esquerdes (10 al sostre) i la veïna té por que la casa s'enfonsi. Ha anat  a la oficina d'habitatge i 
no li han donat resposta. Sol·licita que vingui un inspector perquè no s’ho pot pagar. Afegeix 
també que hi ha molta simbologia feixista al barri com són les plaques de la vivenda social 
franquista. 

 David (Assemblea de Joves): Han fet un procés de redacció de quin barri volen, estan bastant 
oblidats. Hi ha poques activitats destinades als i les joves i moltes a la gent gran. Reivindiquen  
un casal de joves. Les places i parcs són de molt ciment i pensen que s'hauria de fer més 
amable i més verd el barri. 

 Vanessa: El centre cultural islàmic no està insonoritzat (el termini acabava el 30 de setembre ), 
demana resposta per escrit, ja que la comunitat va demanar-ho per escrit, de perquè no està 
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fet, tal com estava previst. Fa 5 anys que no dormen.  

 Veí: El carrer Saturnino Calleja , amb la nova urbanització , quin sentit tindrà. El carrer Iriarte , 
s'ha senyalitzat el terra, però demana una senyalització vertical. L’Espai Taxonera I destinada 
per equipaments així com també que la antiga Bòbila es destini a espai pel barri. El solar 
abandonat del costat de la plaça Herta Frankel , està molt brut i ple de rates (ja s'havia 
demanat que tallessin herbes, retirar les deixalles i eliminar les rates). Valora que la plaça 
d'Herta Frankel s'ha fet be, potser caldria deixar-la i els equipaments i l’aparcament, ubicar-los 
a Teixonera I i II. Caldria que es col·loqués una tanca de seguretat a la part de darrera de la 
plaça. El Parc de Sta. Rosalia (parc vermell) està molt abandonat, s'utilitza per botellón i pipi- 
can, demana que s'urbanitzi: bancs i pipi-can. Demanem  que vagi donant resposta al que es 
va  plantejant 

 Veí: Es refereix la part antiga de Saturnino Calleja i diu que cal condicionar el solar de sota del 
mercat i fer una bona escala d'accés al mercat. Així mateix, al límit del bombers, es demana 
que es pugui caminar fins a dalt, tot treient les pilones que molesten i quedi el carrer més 
ample.  

 Veïna: Hi ha robatoris al barri i no es veu vigilància. Van entrar en el seu bloc fa una setmana, 
s'han produït al carrer besos i en carrers de la part alta del barri (besos, St Rosalia, Fasthenrat). 
Alhora, afegeix que el barri està brut, sobretot pels gossos. 

 Veïna: diu que fa tres legislatures, es va demanar escales a Mare de Déu dels Àngels, ningú ha 
donat respostes (entre Fastenrhat i St  Dalmir), al C/ Lorda  ( escales o elevador).Hi ha molts 
bons propòsits , però la gent es va fent gran... Agraeix a l’Assemblea de Joves que ha pintat el 
mur de Fastenrath ja que és molt bonic. 

 
Respostes Regidora:   
Tenim una passejada pel barri prevista pel proper 17 de desembre, caldria avisar als veïns i veïnes que 
plantegen temes concrets per tal de poder passejar pel barri i visitar-ho in situ per comentar-ho. 
 
Hi ha qüestions senzilles que ja es pot posar fil a l'agulla  

 L’ampliació de voreres és un tema prioritari. Tenim una llista de la AAVV que caldrà que anem 
prioritzant.  

 Accessibilitat i pavimentació (van vinculats els dos temes): és un tema important que 
requereix una despesa important. Caldrà acabar de veure la priorització i anar actuant en 
funció de les necessitats i de les disponibilitats pressupostàries. 

 Busos de barri des del govern es vol restablir el funcionament dels busos de barri en 
diumenges i festius el més aviat possible, mai haurien d’haver deixat de funcionar. De cara al 
2016, caldrà treballar per incloure-ho als pressupostos.  

 Pipi- cans: està previst que per cada districte hi ha d'haver un espai de més de 700 metres per 
gossos que no vagin lligats i tot un seguit d’espais més petits per pipi- cans. S’ha repescat una 
primera proposta d’espais, es compartirà amb els veïns i veïnes per valorar-ne la idoneïtat 

 Els petits temes de manteniment es passaran a serveis tècnics. 

 S’ha de destacar que al Consell de Barri de la Teixonera ha estat el Consell de Barri amb més 
joves i on més gent jove ha intervingut. És un plaer que els i les joves participin. 

 Espais: Cal resoldre la ubicació provisional de l'esplai amb la Tècnica de barri però alhora, 
caldrà que pensem i treballem la definició de la zona de la llosa del Vall d'Hebron; es podrien 
fer moltes coses: Habitatge social, serveis per als barris propers i espais per entitats. 

 Circuït de running: molta gent utilitza el barri per córrer sobretot pels canvis de relleu, des del 
govern es busca l’ús ciutadà de l’espai públic, també l’esportiu. 

 Solars: L’Ajuntament fa el manteniment dels solars de titularitat pública. Els solars privats, són 
els propietaris qui ho ha de fer. L'ajuntament pot instar al propietari a que el mantingui en 
condicions. Si es detecta per part dels veïns i veïnes un solar en males condicions, caldria que 
es comuniqués a la tècnica de barri o a l’Elsa Plaza, la consellera del Barri. 

 Afectacions urbanístiques de Taxonera I i II i afectats  d'Iriarte: és un tema molt complex que 
requereix que el govern i el nou equip revisi tota la documentació i veure les afectacions. 
Quan es tingui tota la informació,  es convocarà a una reunió amb el veïnat per veure com està 
el planejament i donar respostes concretes per a les persones. 

 



 

7 
 

Per part del Conseller Tècnic, s’afegeix informació d’algun dels temes: 

 Espais per entitats: es farà una visita al local amb totes les entitats del barri per veure in situ 
les possibilitats que té el local. Així mateix, un cop feta la visita, es recolliran els projectes i 
propostes per a aquest espai. La idea és fer la visita abans d’acabar l’any per fer idea de l'espai 
i les seves possibilitats i treballar-ho durant l’inici del 2016.  

 Els temes concrets i particulars, com que hi ha els contactes a les fitxes, es contactarà des del 
Districte amb les persones afectades. 

 Casal de Joves de la Llosa:  durant l’any 2005 es va fer el procés participatiu i Pla 
d’Equipaments del Districte va ser aprovat el 2006. El desenvolupament de La Llosa depenia 
d’una operació del Departament de Salut que no es va produir i, per tant, tota la resta 
d’operacions van quedar parades. El Pla d'Equipaments és vigent fins el 2020 i és compromís 
d’aquest govern rescatar aquest pla, revisar-lo i redefinir-lo tot adaptant-lo al context actual. 

 Pipi- cans: hi ha dos espais proposats per la AAVV i treballarem en base a aquests  

 Escales del Mercat: hi ha dèficits en la construcció d'aquesta escala ja que només s’ha 
urbanitzat l’àmbit afectat per la obra de l’edifici que ara s’està acabant. Amb la urbanització 
dels entorns del mercat, a la zona on ara hi ha l’escala s'hi col·locarà un ascensor. A banda 
d’això, a la cantonada del Passeig de la Vall d’Hebrón amb Coll i Alentorn es fa un moll de 
càrrega i descàrrega que quedarà cobert i es guanyarà una placeta per al barri.  

 Vigilància al barri: s’ha pres nota de tot i ho traslladarem als cossos de seguretat. 
 
3. Reflexió per a la millora  dels Consells de Barri. 

 
Des de l’equip de govern es creu que els Consells de Barri són els millors espais de participació ja que 
són els més propers. Així mateix, també es creu que tenen marge de millora i es per això que es 
planteja a les persones assistents al Consell de Barri que entre totes es reculli que podria millorar, que 
caldria mantenir, que caldria potenciar...  
Hi haurà canvis que es podran tirar endavant immediatament, de fet algunes coses ja han canviat, com 
per exemple que l’ordre del dia surti imprès al cartell de convocatòria de la reunió d’avui, per que la 
ciutadania sàpiga de que parlarem i què treballarem, o d’altres com que l’acta es penjarà el més aviat 
possible, sense esperar a la propera convocatòria.  
Altres canvis són més complexes i més llarg , ja que necessiten canvis normatius i és més lent  
 
Aportacions de les persones assistents al Consell de Barri: 
 
Associació de Veïns:  

 La convocatòria es publica amb poc marge de temps i de vegades es canvia 

 L’Audiència Pública es farà en dissabte, i des de l’AAVV consideren que a les persones de les 
associacions els hi cal descansar i els caps de setmana són per a això. Demanen que es 
convoquin en dies laborables. 

 Coincideixen les reunions al mateix dia: caldria revisar agendes i que no coincidissin dates. 
Posen l’exemple de la Comissió Consultiva d’Urbanisme, la Comissió Consultiva de Drets de la 
Ciutadania i el Consell de Barri de Montbau, tot el mateix dia. 

 Caldria comunicar el pressupost destinat a cada barri  

 L’AVV vol que es destinin diners necessaris als projectes destinats al barri, i que es comuniqui 
els pressupostos 

 Caldria que les respostes no siguin ambigües 

 Cal escoltar al veïnat i donar solucions 

 Hi ha la percepció que als grups municipals interessa més la política que la millora del veïnat 

 Cal que les actes es comuniquin més ràpid  

 Cal que les respostes a les demandes es donin amb el mínim temps possible 

 L’AVV considera que tenen més temps la paraula els polítics que els veïns i veïnes i consideren 
que això ha de canviar 

 
Joves: 

 Cal una comunicació més directa amb totes les entitats del barri, de vegades sembla que es 
centralitza molt amb la AAVV.  
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 Els joves també necessiten trobar-se amb el Districte i que tothom sigui escoltat amb el mateix 
valor.  

 L'Ajuntament no està present al barri.  

 T'has de desplaçar a Horta o quedar amb la tècnica, no hi ha taules de treball etc, l'únic 
exemple va ser la participació del procés de la plaça Herta Frankel. 

 

Andreu :  
 Els Consells de Barri no donen solucions, i han de fer-ho. Cal ser executius i politics i donar 

respostes.  El problema del carrer Iriarte ha estat de manera permanent present als Consells 
de Barri. 

 Per ser efectius, hauria de canviar la cadència de realització del Consell de barri, no serveix de 
res, tant sols penjant l'acta a la pagina web. No se sap quan tenim el proper consell de barri. 

 No es fa seguiment del que hi ha registrat a l'acta, cal fer seguiment del que s'ha parlat i el que 
s'ha concretat . 

 La resposta ha de ser de voluntat política, el govern ha de demostrar quin és el seu ideari 
polític, i cal donar solucions . 

 Valoro que els joves estiguin aquí. Els joves han passat un document sobre el barri, cal 
treballar-ho , cal treballar l'espai de la Bòbila, cal veure-ho, i fer propostes. 

 Cal marcar pautes, amb respostes del que s'ha demanat i parlat a l'anterior consell. 

 La Teixonera és un barri que porta 8 o 9 anys de retard amb la resta de Barcelona.  

 La Teixonera, essent el quart barri del districte i el que ha tingut menys aportacions. Aquest és 
un barri que s'ha d'afegir quan es parla de barris problemàtics de Barcelona. 

 

Veïna: 
 Per millorar els Consells de Barri, i per respecte a la resta d’assistents, cal que els mòbils 

estiguin en silenci i que tampoc es mirin el whatsapp. Proposa que es posi un cartell a 
l'entrada que a les assemblees estiguin tots els mòbils en silenci 

 

Veïna: 
 A la Teixonera hi ha pocs recursos, i tenim l’IES Vall d’Hebrón, que està a Sant Genís però molt 

a la vora de la Teixonera, que està molt desaprofitat.  

 Cal que no hi hagi tant ciment, la Teixonera era un barri molt verd, però ha passat a ser un de 
ciment. 

 
Per part de la Regidora es fa l’aclariment que els diners del Bus de barri, no es que sigui car sinó que tot 
depèn del pressupost nou, i per tant dependrà del nou pressupost del 2016, si hi ha acord i s’hi pot 
incloure la partida o no. 
La Regidora agraeix totes les aportacions de millora del Consell de Barri per fer del Consell un espai més 
útil i aconseguir que l'administració sigui més propera. Volem contactar amb tothom, no sols amb les 
associacions de veïns i el Consell de Barri serveix per conèixer més entitats i més actors rellevants als 
barris. 
Pel que fa a l’augment de la freqüència del Consell de Barri, s'haurà d'augmentar i alhora, pot ser caldrà 
fer-los amb les conselleres i consellers. L’equip de govern actual no és presidencialista. El Districte té un  
bon equip, tant polític com tècnic. Caldrà seguir fent passejades i visitar els problemes in situ i amb les 
persones afectades. Quan es donin respostes, cal tenir clara la informació per no generar falses 
espectatives. 
 
El Conseller Tècnic afegeix algunes consideracions, pel que fa a l’Audiència pública en dissabte, es fa a 
la Biblioteca al Carmel, per que el nou equip aposta per apropar els òrgans de participació a la 
ciutadania. La proposta de fer-la en dissabte matí és per què el nou govern té la ferma voluntat que 
tothom pugui participar i hi ha gent que diàriament no pot a les 19h, per tant caldrà anar modulant els 
espais en funció de poder arribar a tothom i tots els col·lectius.  
Afegeix que les reunions de vegades coincideixen i tenim problemes per organitzar-nos,ho, sobretot els 
consellers i conselleres tant del govern i com de l’oposició. Per part de les associacions, com que són 
riques i plurals hi ha més persones que poden anar a les convocatòries encara que siguin seguides en el 
temps. Respecte al temps, la reunió d’avui ha estat un clar exemple de la voluntat del nou equip, hi ha 
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hagut molt temps de participació de veïns.  
Es comparteix la necessitat d’obrir canals amb totes les entitats, tant nosaltres com la tècnica. El govern 
té la voluntat de trobar-se amb tothom i a La Teixonera ja hem començat a fer-ho. Ens hem reunit amb 
grallers i amb l'esplai ens veurem el diumenge a les 12h , no serà una reunió però hi haurà ocasió de 
compartir. 

PRECS I PREGUNTES  
El Conseller Tècnic apunta que hi ha dues persones que no s'han pogut quedar a qui es donarà resposta 
per escrit. Així mateix, donat que hi ha temes que ja han sortit quan es tractava el punt del PAD i PAM, 
no es repetiran les intervencions sobre el mateix tema. 
 
Veí: 

 Comenta que no coneixia l’equip fins a la reunió del Consell de Barri. Volia saber quines són les 
funcions del Gerent del Districte.  

 
La Regidora explica la organització política i tècnica, el Gerent coordina la part executiva i està al consell 
de barri per sentir totes les qüestions i dirimir-les amb l’estructura tècnica pertinent (serveis a les 
persones, guàrdia urbana, serveis tècnics...). 
 
Veïna: 

 A tots els Consells de Barri ha participat fent una aportació per escrit . Donat que les propietats 
de les persones afectades estan bloquejades i es queixa que l'Ajuntament els "ninguneja" i els  
ignoren. Hi ha 27 famílies que no poden comptar amb la seva propietat, i encara avui, ningú ens 
dona cap resposta sobre la nostra situació, ningú ha vingut a escoltar-nos. Hem repetit la 
pregunta a cada consell de barri i ningú ha dit res. Demana que no es faci més afectacions 
sobre propietats, sense estar els afectats/des presents. 
 

La Regidora apunta que al districte hi ha dos temes que són cabdals i que seran prioritaris per a l’acció 
del govern, d’una banda tots els temes relacionants amb l’accessibilitat i de l’altra les afectacions 
urbanístiques, que en aquest districte es el que n'hi ha més de Barcelona. A dia d’avui l’equip de govern 
no té prou informació disponible, però la voluntat és anar parlant amb la gent i fent reunions amb el 
veïnat afectat. 
 
Veí:  

 Des del veïnat són conscients que el govern porta poc temps però es vol veure la postura, la 
voluntat de tirar o no endavant les afectacions urbanístiques. 

 
El Conseller Tècnic diu que no volen enganyar i, per tant, parlaran quan s'hagin mirat tota la 
documentació per tal de tenir totes les coses clares del que és pot fer i el que no. La reunió amb els 
afectats i afectades serà abans d'acabar l'any o tot just començar-lo amb el conseller Tècnic i el Gerent.  
 
Veïna:  

 Pregunta per l’enderroc de Sta. Rosalia 91.  Un veí planteja que hi ha edificis afectats a la vora   
 
La Regidora explica que s'enderrocarà perquè està afectat de zona verda i una punteta d’equipaments. 
La voluntat és abans de l'estiu enderrocar l’edifici. Respecte les afectacions, des de l’equip del Districte 
ja s’ha començat a quedar amb algunes persones afectades per tractar els casos. S’anirà revisant i 
tractant. 
 
Sense més paraules demanades, la Regidora tanca la sessió. 



PENSEM EN TOT EL BARRI: LA TEIXONERA
 PROPOSTES I REIVINDICACIONS COL.LECTIVES-PER TREBALLAR PAM-PAD 

MIG-LLARG TERMINI  
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TX11 AMPLIACIÓ DE VORERES A CARRERS ROSELL, 
SANTA ROSALÍA, FASTENRATH, SAMANIEGO, SEGUR, 
SANT DALMIR.

TX26 ATENDRE LES PERSONES AFECTADES DE 
TEIXONERA 2, AFECTADES DES DE FA ANYS.

TX14 FUNCIONAMENT EN DIUMENGES I FESTIUS DEL 
BUS DE BARRI.

TX24 ATENDRE LES PERSONES AFECTADES QUE 
VIUEN AL CARRER IRIARTE, AFECTADES DES DE FA 
ANYS.
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TX05 RONDA DE DALT: 
- COMUNICACIÓ ENTRE BARRIS
- COHESIÓ VEÏNAL
- DISMINUCIÓ CONTAMINACIÓ
- IMPACTE PAISATGÍSTIC, DISMINUCIÓ D’

ACCIDENTS. 

QUE NO S’ATURI EL PROJECTE.

TX06 INFORMACIÓ SOBRE SORTIDA TEIXONERA DEL 
METRE LÍNIA 5 (QUE NO ES VA PODER FER PER ESTAR 
EN TERRENYS PRIVATS?) QUE ES FARÀ?. ACABAR LA 
SORTIDA AMB LES ESCALES MECÀNIQUES 
PROJECTADES I LICITADES

TX10 PROJECTAR ESCOLA BRESSOL I CASAL 
D'ENTITATS A LA PLAÇA HERTA FRANKEL I SOLAR 
ADJACENT

TX01 CONSTRUIR APARCAMENT SUBTERRANI AL 
CARRER ARENYS 74.

TX02 INSTAL·LACIÓ D’ESCALES MECÀNIQUES AL 
C/ARENYS, DAVANT DEL CENTRE CÍVIC.

TX27 ARBRE QUE AFECTA A HABITATGE EN 
C/FASTERNATH 45.

TX15 AFEGIR Al NOM DEL MERCAT VALL D'HEBRÓN EL 
DE LA TEIXONERA.

TX13 RESTABLIR RECORREGUT ANTERIOR DEL BUS DE 
BARRI.

TX04 LOCAL SATURNINO CALLEJA: CESSIÓ A LES 
ENTITATS DEL BARRI, SABER COM S’ORGANITZARÀ 
L'ESPAI, FER VISITA.
ESPAI TEIXONERA I QUE SIGUI REALMENT UN ESPAI 
PER ENTITATS.

TX03 URBANITZAR L’ESPAI DISPONIBLE QUAN S’
ENDERROQUI L’EDIFICI DE SANTA ROSALIA 91TX16 PAVIMENTACIÓ TOTAL DELS CARRERS 

ARTERIALS DEL BARRI. EXEMPLE:  SANT CRISPI

TX17 INSTAL·LAR I MANTENIR ELS PIPI-CANS.

TX18 EN TEIXONERA 2: OBRIR CARRERS FERNÁN 
CABALLERO I JUAN VALERA AL CARRER COLL I 
ALENTORN, ÉS UN BARRI TANCAT

TX21 RECOL·LOCAR JARDINERA, PLAÇA ISOP.

TX22 SENYALITZAR LA ZONA 30 I CAMINS ESCOLARS Al 
BARRI

TX25 HABILITAR UN ESPAI ESPORTIU EN ZONA 
VALL D'HEBRON-TEIXONERA.  BONA ZONA PER A 
l'ESPORT, NO DEMANA MOLT COST. HI HA 
COL·LECTIUS QUE RECOLZEN AQUEST PROJECTE, 
TÉ 400M2 Aprox

TX29 ASSEMBLEA DE JOVES EXIGEIX QUE ELS 
SOLARS DEL BARRI S'USIN PER ALS VEÏNS.

TX28 NECESSITAT D’ESPAIS PER FER ESPORT PER A 
VEÏNS, PELS INFANTS I JOVES., LES QUE EXISTEIXEN 
SÓN CARS. AQUEST PROJECTE HO PROMOU UNA 
FUTURA FEDERACIÓ I DEMANA SUPORT AL 
DISTRICTE.

TX35 NECESSITAT D'UN ESPLAI, ESPAI DE REUNIÓ DE 
JOVES I I D’UN MAGATZEM.

TX30 ELS SOLARS ACTUALS SÓN UN PERILL PER A 
LA SALUT PÚBLICA.

TX31 BARRI OBLIDAT I FALTEN ESPAIS PÚBLICS DE 
RELACIÓ I OCI PER ELS VEÏNS

TX34 NECESSITAT D'UN CASAL INFANTIL - JUVENIL. 
CASAL POPULAR DEL BARRI, COMUNITARI I 
AUTOGESTIONAT.

TX33 SEGONS PLA D'EQUIPAMENTS S'HAURIA 
D'HAVER CONSTRUÏT UN CASAL DE JOVES. 
REPRENDRE-HO!

TX32 DAVANT LA FALTA D'ESPAIS I OPORTUNITATS, 
ELS JOVES MARXEN FORA DEL BARRI PER FER 
ACTIVITATS.

TX36 EN CARRER SANT ROSALIA HI HA EDIFICIS D’
HABITATGES ESQUERDATS, AIXÒ SUCCEEIX EN MÉS 
ZONES DEL BARRI.

TX37 RETIRAR LA SIMBOLOGIA FEIXISTA QUE HI HA Al 
BARRI.

TX38 FER DE DOBLE SENTIT EL CARRER IRIARTE.

TX42 NO ÉS UN BARRI DE CIMENT, CAL RECUPERAR 
EL VERD.

TX41 BRUTÍCIA PELS GOSSOS.

TX40 CAL UNA MAJOR VIGILÀNCIA: ROBATORIS AL 
BARRI: BESOS PART ALTA ROSALIA I FASTENRATH 

TX39 TANQUES DE SEGURETAT Al BARRI EN 
MAL ESTAT.

TX23 3 BANCS PÚBLICS MOLT USATS PELS 
VEÏNS ESTAN INCLINATS I EN MAL ESTAT. C.
BESOS 4,6.

TX49 ACONDICIONAR ELS TERRENYS AL COSTAT 
DEL CAMP DE LA CLOTA

TX43 ESPAI TEIXONERA QUE SIGUI UN ESPAI D’
ENTITATS

TX50 C.ARENYS 74 URBANITZAR SOLAR

TX52 PROBLEMES DE SOROLL AMB EL CENTRE 
CULTURAL ISLÀMIC.

TX51 PART ANTIGA DE C. SATURNINO CALLEJA: 
- REVISAR SENTIT DEL CARRER. 
- CAL ACONDICIONAR SOLAR DE SOTA EL 

MERCAT I FER UN BONA ESCALA 
MECÀNICA.

- REURBANITZACIÓ DE LA ZONA.

TX46 C.IRIARTE, POSAR SENYALITZACIÓ VERTICAL

TX44 ESPAI BUIT DE LA BÒBILA (SATURNINO 
CALLEJA): PER ENTITATS DEL BARRI

TX47 SOLAR ABANDONAT COSTAT DE PLAÇA 
HERTA FRANKEL MOLT BRUT, PLE DE RATES. S’
HA DEMANAT UNA TANCA DE SEGURETAT 
URGENT PER LA PLAÇA. 

TX48 PARC STA ROSALIA(PARC VERMELL): 
URBANITZAR, ESTA ABANDONAT Nº135.

TX45 INSTAL·LACIÓ D'ESCALES MECÀNIQUES :BESORA, 
CANADENCS, ST.  DALMIR, MARE DE DÉU DELS ÀNGELS 
I LA FLORESTA 

TX12 APROFITAR MÉS I MILLOR ELS ESPAIS DE L’IES 
VALL D’HEBRÓN

MOBILITAT URBANISME I PLANEJAMENT

MILLORA ESPAI PÚBLIC: ACCESIBILITAT, 
PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI

HABITATGE



MILLOREM EL CONSELL DE BARRI (CB)
LA TEIXONERA

A
VA

LU
A

CI
Ó

DURANTABANS

PR
O

PO
ST

ES

ÉS L'ÚNIC ESPAI PERQUÈ SE'NS ESCOLTI

S'HA DE POTENCIAR LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT COM 
UN ESPAI AMB GRUPS DE TREBALL

DESPRÉS

DONAR LES RESPOSTES A L'INICI, AIXÒ 
FUNCIONA. SER EXECUTIUS, DONAR 

SOLUCIONS

NO ÉS EL MOMENT DE DINÀMIQUES, ABANS 
HA DE MILLORAR LES RESPOSTES I LA 

MANERA DE DONAR-LES.

LES DATES DEL CONSELL DE BARRI SÓN 
ESTRETES, NO DÓNA TEMPS. S'HAN DE FER 

MÉS I ESPAIATS L'ANY

QUE L'ACTA SIGUI MÉS ÚTIL I COM EINA DE SEGUIMENT.

ACTES MÉS EFICIENTS

LES DINÀMIQUES SÓN PER A ESPAIS DE 
PARTICIPACIÓ NO PEL CONSELL DE BARRI LA DOCUMENTACIÓ TÉ LA LLETRA PETITA.

OPTIMITZAR ELS DIFERENTS ESPAIS DE 
PARTICIPACIÓ

AL BARRI NO HI HA ESPAIS DE PARTICIPACIÓ 
COM A TAULES DE CONCERTACIÓ, TAULES DE 

TREBALL, SOLAMENT CONSELL DE BARRI

EL CONSELL DE BARRI NO ÉS EL PROBLEMA, 
HO SÓN ELS POLÍTICS

DONAR MÉS ESPAI PER A LA INTERVENCIÓ 
DELS VEÏNS

COMUNICAR PRESSUPOSTOS AL CONSELL DE 
BARRI

ESPAI PER ESCOLTAR AL VEÏNAT I DONAR 
SOLUCIONS

NO ES DONEN SOLUCIONS, HAURIA DE SER 
MÉS EXECUTIU AIXÍ LA RESPOSTA SIGUI 

POSITIVA O NEGATIVA

LES DATES ES PUBLIQUEN AMB POC TEMPS 
D'ANTICIPACIÓ

SEMPRE ES FAN COSES MÍNIMES DE TOT EL QUE ES DIU AL 
CONSELL DE BARRI

NO SERVEIXEN RESPOSTES AMBIGÜES: “HO 
ESTUDIAREM, HO MIRAREM,ETC”

FER ELS CB AMB MAJOR PERIODICITAT

QUE S'OBRI A MÉS ENTITATS I NO SE 
CENTRALITZI TOT AMB L’ AVV

DONAR MES ESPAI PER A LA INTERVENCIÓ DEL 
VEÏNAT

NO SABEM QUINES  SÓN LES FUNCIONS DEL 
GERENT, COM FUNCIONA L'ORGANIGRAMA DE 

L'AJUNTAMENT.

CONTACTE MÉS DIRECTE AMB ALTRES ENTITATS DE JOVES.


