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El barri de la Teixonera 
  

 Aquesta aproximació al barri de la Teixonera te com objectiu la seva 
diagnosi. L’objectiu es aprofundir en la seva configuració futura com 
a barri integrat dins de la resta del territori del Districte. La plaça de 
la Vall d’Hebron és punt de trobada dels ciutadans dels quatre  
barris que l’envolten: Sant Genis, La Teixonera, Penitents i el Coll. 
 

 Es treballa per canalitzar les diferents realitats socioculturals del 
territori. Es posarà l’èmfasi en les diferents opinions dels ciutadans, 
entitats i associacions del territori.  
 

 El barri és el territori, on les relacions socials configuren el marc 
adequat per formar realitat futures, on la convivència, proximitat i 
participació han de sevir per crear l’eix de creativitat necessari per la 
formació d’un pla de futur òptim per aquest territori. 



             Una mirada enrere 

 
 
 
 
 
 
 

(Foto antiga del 
barri) 

 L’àrea del barri de la Teixonera es va conformar 
urbanísticament a començaments de segle XX. 
Joaquim Taxonera, propietari dels terrenys, va 
donar el nom a la Colònia Taxonera. Nom que 
ens ha arribat fins als nostres dies. La casa 
familiar dels Taxonera, situada al carrer Besòs, és 
actualment  propietat municipal. 

    
 L’etapa d’immigració massiva i especulació 

urbanística dels anys cinquanta al setanta van 
conformar una densitats de població que va 
saturar, sense tenir en compte el planejament 
urbanístic, les possibilitats d’una bona 
harmonització social del territori. 

 
 Encara, avui en dia, poden observar els arcs de 

mig punt, a les escales dels Canadencs, on l’aigua 
de subministrament de pous d’aigua i mines 
subministraven a les torretes de la Colònia 
Taxonera.  



Situació geogràfica  

 
 
 
 
 
 
 

  



       La gent del barri 
Dades socioeconòmiques 2008 

 

Població:            11.421 habitants. 

Dones:     5.832 habitants. 

Homes:     5.589 habitants. 

Superfície:   0,3 km2.  

Densitat :  33.863 hab/km2. 

6,68 % de la població total de H/G. 

La densitat de població de barri duplica amb 
escreix la del Districte (14.296 hab/km2). 

  

     

 
 



La gent del barri  
Població per edats 

        LA TEIXONERA: 11.421 hb                  DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ: 170.906 hb 
       

BARCELONA: 1.628.000 hb 
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 La distribució de la població 
segueix, amb línies generals, 
una proporció general a la  del 
Districte i la resta de la ciutat. 



     Indicadors socioeconòmics 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

BARRI DISTRICTE CIUTAT
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Taxa de natalitat/1000 hab

BARRI DISTRICTE CIUTAT
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Població de més de 65 anys que viu sola (%)

La taxa de natalitat de la Teixonera és similar  a la del Districte i la ciutat. 
 
La població de més de 65 anys que viu sola a la Teixonera és similar a la del 
Districte i tres punts inferior a la de la resta de ciutat.  



Indicadors socioeconòmics 

BARRI DISTRICTE CIUTAT
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Turismes i motos/1000 hb
BARRI DISTRICTE CIUTAT

La renda familiar del barri és 13 punts inferior a la resta del Districte. Per tant, 
s’han de potenciar els serveis de caire social al barri. 

 
El número de vehicles és superior al de ciutat, en canvi el número de motos és 
sensiblement  inferior a la resta del Districte i ciutat.  



 Població per lloc de naixement  
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Barcelona Resta Catalunya Resta Espanya EstrangerA  la Teixonera la població 
nascuda a Catalunya és del 
50,50%, percentatge 8 punts per 
sota respecte a la resta del 
Districte i 9 respecte a la resta de 
la ciutat. 
 
 Els nascut  a la resta d’Espanya 
és situen 4 punts per sobra  de la 
resta del Districte i 10 respecte a la 
ciutat. 
 
La població nascuda a 
l’estranger és  3 punts per sobra 
de la resta del Districte  i 4 per 
sota de la resta de la ciutat. 



 Principals nacionalitats estrangeres 

El percentatge de població estrangera, principalments d’origen 
llatinoamericans, s’ha incrementat  progressivament  en els darres 
anys, seguint la mateixa dinàmica de la resta del Districte i  ciutat.  

 
 

 
 

 

Equador:    220 
Perú:  217 
Bolívia:  170 

 
   

BARRI DISTRICTE CIUTAT
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Les entitats del barri 
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La distribució per sectors temàtics és la següent: 
           Distribució de les 17 entitats de la Teixonera 

NOTA: tenim 17 entitats, de les quals 15 són registrades al registre d’entitats de ciutat 



Xarxa d’equipaments i serveis del barri 

Accés a la cultura: 
 . Biblioteca municipal Penitents al Districte de Gràcia. En procés   
   d’execució al límit dels barris: Teixonera-Penitens-Sant Genis-El Coll. 

Promoció social i associativa: 
 . Centre cívic: La Teixonera (compartit amb els barris de Sant  Genís,   
   Teixonera, Penitents i el Coll). 

 . Espai gent gran/casal:   

                            Espai Besòs annex centre cívic  Teixonera 

              Casal Gent Gran Penitents (situat al barri de Penitents a Gràcia).  

 . Espai infantil/ludoteca:  

                           Casal infantil La Teixonera  

 . Festa major: l’organitza la comissió de festes de Teixonera-Mas Falcó-
   Penitents, amb suport del Districte al mes de juny. 



Educació: 
 . Escoles: 
  Barri Carmel: 
   La Teixonera . 
  Barri Sant Genís: 
   Mare de Déu Montserrat. 
   Menéndez Pidal (escola concertada). 
  Barri Penitents al Districte de Gràcia: 
   Pare Poveda. 
   Josep Maria de Segarra .  
   Gravi (escola concertada). 
 
 . Instituts: 
  Barri Sant Genís: 
   Vall de’Hebron .    
   Gravi (institut concertat) . 
   
  
  
  
  

 
Xarxa d’equipaments i serveis del barri 



Educació: 
   . Escoles bressol: 
 Barri  Teixonera: 
  Albí (pendent de trasllat). 
 Barri Sant Genís: 
  Sant Genís. 
 Barri Penitents al Districte de Gràcia: 
  Galatea (Penitents al Districte de Gràcia). 
 
   . Escoles d’idiomes: 
 Escola Oficial d’Idiomes Vall d’Hebron (Sant Genís). 
 
    . Escoles d’adults:   
 Aula formació adults AFA (barri Carmel). 
                                           
  
  
  

 
Xarxa d’equipaments i serveis del barri 



    

 

Foment de l’esport: 
 . Espais esportius urbans: 

  Piscina descoberta La Clota (barri de la Vall d’Hebron) 

  Petanques/Bitlles Jardins dels Garrofers. 

  Petanques/Bitlles Penitents (barri Penitents  a Gràcia). 

Atenció ciutadana: 

 . Punts accés wi-fi: 2 

  Centre Civíc Teixonera 

  Mercat de la Vall d’Hebron 

  Casal de Gent Gran Penitents (Districte de Gràcia)  

 

 
Xarxa d’equipaments i serveis dels barri 



 
Acció social: 
 
       . Centre Serveis Socials Vall d’Hebron. 
       . Residència i centre de dia per a gent gran Horta.  
       . Residència i centre de dia per a gent gran Azurimar(barri Sant Genís) 
     
    

Comerç: 
         . Mercats Municipals: 
        Mercat de la Vall d’Hebron. 
         

 
Xarxa d’equipaments i serveis dels barri 



 

Espai públic: 
 . Plaça Major: 

  Plaça de la Vall d’Hebron.  

 . Espais verds:  

  Jardins dels Garrofers. 

  Jardins de Santa Rosalia. 

  Jardins Plaça de la Cosmos (barri Carmel). 

   

  
 

  
 
   
  

 

 
Xarxa d’equipaments i serveis dels barri 



 

Espai públic: 
 . Jocs infantils: 

  Segur-Samaniego-Iriarte. 

  Plaça de la Teixonera. 

  Plaça de la Vall d’Hebron. 

  Segur i Samaniego (continuació escales dels Canadencs). 

  Plaça Cosmos (barri del Carmel). 

  Jardins dels Garrofers 

  

  
 
 
   
  

 

 
Xarxa d’equipaments i serveis dels barri 



  

Mobilitat: 
 . En construcció  ampliació noves estacions línia-5 de metro. 
   (Previsió finalització darrers mesos 2010) 
 . Accés Metro/Bus: 10 parades de bus. 
 . Bus de barri 112, 119 i 185: 12 parades 
 . Carril bici: 1 
 .Parades més properes de metro: Penitents i/o Vall d’Hebron.  
 . Aparcament soterrat municipal:  
  Mercat de la Vall d’Hebron. 

Participació i govern: 
 . Consell de Barri: constitució gener 2010. 
 . Comissió de seguiment del Consell de Barri. 
  
  
  
  
 
   
  

 

 
Xarxa d’equipaments i serveis dels barri 



 

Seguretat i prevenció ciutadana: 
 . Guardia Urbana de proximitat. 
   (Desplegament novembre de 2009) 
 . Policia Comunitària dels Mossos d’Esquadra. 
 . Caserna Guàrdia Urbana. Districte Gràcia (Penitents).  
 . Mossos d’Esquadra. Districte de Gràcia (Penitents). 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
Xarxa d’equipaments i serveis dels barri 



 

Serveis de Districte:  
    . Oficina de Correus nº 29 (barri Teixonera). 
    . Oficina de Treball (barri Carmel). 
    . Oficina atenció al ciutadà. 
    . Serveis educatius integrats: 
 . Equip d’assessorament i orientació Psicopedagògic. 
 . Centre de Recursos Pedagògics. 
 . Llengua interculturalitat i Cohesió Social-LIC. 
    . Equip d’atenció a la infància i a l’adolescència. 
    . Espai Boca Nord. 
    . Centre Normalització Lingüística. 
    . Punt d’informació i atenció a les dones. 
    . Arxiu Municipal. 
    . Programa Nous Veïns i Veines. 
    . Barcelona Activa 
    . Projecte Interxarxes, de treball en xarxa en l’àmbit de la infància i de l’adolescència. 
    . Centre de curta estada-Programa Respir per a la gent gran-Llars Mundet. 
    . Parc Municipal de Bombers (barri Teixonera).  
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
Xarxa d’equipaments i serveis dels barri 



L’acció municipal al barri 
 

Projectes Urbanístics d'interès de ciutat: 
 - En procés construcció noves estacions línia-5 del metro. 
             (Previsió finalització darrers mesos 2010). 
 - Proposta d’elaboració i presentació de la candidatura any 2010 de: 
         (Llei de Barris Sant Genís-Teixonera).  
 - Aprovació Pla de Millora Urbana i desenvolupament: 
  . Teixonera 1 (PMU T1). 
  . Teixonera 2 (PMU T2). 
  . Trasllat del Mercat de la Vall d’Hebron a la “llosa”. 
   
      
  



Prestació de serveis públics a les persones: 
     - Centre de Serveis Social Vall d’Hebron. 

Arranjament i millora de l’espai públic: 
     - Remodelació eix Fastenrath (entre Llobregós i Plaça Teixonera). 

     - Reurbanització cruïlles de Santa Rosalia, Castellbisbal i Besòs. 

     - Reurbanització i millora de l’espai Cortada (Jardins dels Garrofers). 

     - Reurbanització cruïlla av. Coll i Alentorn i carrer dels Cortada, per  

       millorar l’accessibilitat al barri. 

 
 

L’acció municipal al barri 



La dotació d’equipaments per a les persones: 
    - Remodelació del Mercat de la Vall d’Hebron. 

    - Cessió del sòl per la construcció d’un nou equipament  educatiu. 

    - Construcció biblioteca Penitents (Districte de Gràcia). 

    - Ampliació del Centre de Serveis Socials Vall d’Hebron. 
 

L’acció municipal al barri 



Visió general del barri 

 
 L’ampliació de la línia-5 de metro reforçarà la xarxa de comunicació 

amb la resta de la ciutat. 
 Orografia i planejament urbanístic desordenat.  
 La convivència, seguretat i civisme no presenta problemàtiques 

destacables en aquests moments. 
 Proximitat als Parc de Collserola i Tres Turons (Creueta del Coll). 
 Xarxa  associativa  incipient  amb possibilitats d’enfortiment.  
 Mancança de comerç de proximitat. 
 En general, caldria reforçar l’oferta educativa i de lleure adreçades a 

infants i adolescents. 
 



 
Punts forts del barri 

  
 
 Barri pròxim a la xarxa d’equipaments esportius. 

 
 Territori amb bona xarxa de comunicació viaria de sortida de la ciutat 

per la Ronda de Dalt.  
 

 L’ampliació de la línia-5 de metro millorarà la comunicació amb la resta 
de la ciutat. 

 
 Només es troba comerç de proximitat al carrer d’Arenys. 
 
 Existeix un gran potencial associatiu al territori que gira a l’entorn del 

centre cívic  de la Teixonera. 
 

 Proximitat a la xarxa de hospitals de Barcelona. 
 

 
 

 
 
 



Punts febles del barri  
 

 La construcció de la Ronda de Dalt va suposar una frontera física respecte als 
barris del seu entorn. Aquesta barrera urbanística ha donat lloc a barreres 
comunicatives amb els barris: Sant Genís, Montbau i la Vall d’Hebron. 

 
 En la actualitat la mobilitat del barri està afectada per la obres de diferents 

operadors, especialment per la construcció del  metro. 
 
 En aquest  moments el territori no  te Associació de Veïns. 

 
 La població del barri està molt envellida. S’ha de potenciar habitatge de 

protecció oficial per famílies i joves per apostar per un barri més heterogeni.   
 
 S’ha de potenciar el teixit comercial de proximitat al territori.  
 
 
 
 
  

 



     Continuarem treballant 

 
Pla de futur del barri 
Revisió Pla d’equipaments d’Horta-Guinardó 

2006-2020 
Revisió del Pla d’actuació  
   al barri 
Consell de barri: 
       14 de gener de 2010 
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