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Trobada amb l’alcaldessa a la Teixonera 

 

Barri: La Teixonera 
 

Districte: Horta-Guinardó 
 

Data: 19.01.2018 
 

Lloc: Centre Cívic Teixonera 

 

Horari: de 18:35 a 20:55 hores 
 

Difusió: Crònica web del Dte. d’Horta-Guinardó, 

http://lameva.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/noticia/trobada-amb-lalcaldessa-a-la-

teixonera 
 

 

Aquestes trobades estan pensades com un espai per mantenir el contacte amb els veïns i 

veïnes de Barcelona, des de la màxima proximitat i amb via directa a les seves preocupacions. 

La intenció és que hi hagi un diàleg directe entre veïnat i alcaldessa. S’anima a participar per 

fer demandes concretes sobre el barri, com per exposar qüestions de política municipal o fins i 

tot més general. Dit això, cal recordar que aquest espai no substitueix els òrgans de debat, 

participació i decisió dels quals ja disposa el districte. 

 

El 19 de gener de 2018 va tenir lloc la Trobada amb l’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al 

barri de la Teixonera. 

En aquesta trobada aquests van ser els temes que es van tractar:  

Associacionisme i identitat 

- Barri amb poques inversions 

• Queixes relatives al fet que fins a la posada en marxa del Pla de Barris no 

s’havien fet durant molts anys actuacions rellevants a la Teixonera. Es parla de 

manca d’inversions crònica al barri. 

• Queixes d’abandonament del barri durant molts anys i que ha crescut dins 

situacions de provisionalitat. 

• Queixes perquè quan hi va haver l’episodi de l’esvoranc del Carmel, s’hi van 

dedicar molts recursos en detriment d’altres barris del Districte, com ara la 

Teixonera. 

• Es diu que l’Ajuntament té un deute històric vers el barri i que caldria un 

tractament diferencial en relació amb la Teixonera. 

 

Accessibilitat 

- Escales mecàniques 

• Es valora positivament que al barri es facin les obres de les noves escales 

mecàniques previstes per l’any 2018. 

• Petició sobre el criteri que hi ha darrere la realització de les escales 

mecàniques a la via dels Canadencs i que no es facin a l’àmbit de Can Besora. 

• Diverses queixes sobre les condicions de certes voreres al barri, com ara a la 

zona dels carrers Iriarte, Samaniego i Cortadas, on hi ha molts problemes per a 
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les persones de mobilitat reduïda i cotxets per circular per les voreres, per la 

presència de pals de llum i per l’estretor de certes voreres. 

• Queixa de problemes d’accessibilitat als jardins de Santa Rosalia. 

• Petició que les escales ara existents al carrer Pantà de Tremp siguin 

automàtiques. 

 

Convivència 

- Pintades 

• Petició de més vigilància de la Guàrdia Urbana sobre les pintades a persianes i 

mobiliari urbà. 

- Gossos. Brutícia 

• Queixes generalitzades amb relació a les molèsties al barri per la presència de 

defecacions i orins de gossos. Es diu que no hi ha prou neteja de les restes que 

generen els gossos. 

• Es posa un especial èmfasi en la situació de brutícia a la zona del carrer Santa 

Rosalia. 

- Gossos. Molèsties 

• Queixes que els gossos van descontrolats en les zones dels parcs del barri. 

• Queixa que la Guàrdia Urbana no vetlla per evitar situacions conflictives en 

relació amb les males pràctiques amb els gossos. 

- Gossos. Zona d’esbarjo 

• Queixa sobre la nova zona d’esbarjo de gossos, propera al carrer Ferran 

Caballero.  

- Gossos al Metro 

• Queixes sobre els gossos que defequen a les instal·lacions del Metro. Es 

demana que siguin multats els seus propietaris. 

- Gossos. Zones no-habitades 

• Es demana que, a les zones no urbanes del barri i de Barcelona, no hi hagi 

obligatorietat que els gossos portar morrió i vagin lligats amb corretges. 

• Petició que els gossos hagin de tenir l’obligatorietat d’anar lligats i amb morrió 

en zones no urbanes del barri i de Barcelona. 

 

Cultura 

- Proposta estètica en un edifici 

• Es demana d’actuar en la façana d’un edifici que es qualifica d’antiestètic al 

carrer Santa Rosalia. Es tractaria de la proposta de realització d’un mural fet 

amb lones de paracaigudes. 

- Pel·lícula inspirada en un llibre 

• Es demana permís de l’Ajuntament per poder filmar una pel·lícula al barri de la 

Teixonera, inspirada en un llibre de Juan Carlos Rojas, per dignificar aquesta 

part de la ciutat. 

- Productora del barri i betevé 

• Es comenta que al barri hi ha una productora audiovisual que ha realitzat 

reportatges sobre la Teixonera. Es demana que aquests reportatges siguin 

emesos per betevé, en concordança amb un dels eixos del Pla de Barris 

(‘Memòria’). També se sol·licita que es tingui present aquesta productora per a 

la realització de projectes audiovisuals relacionats amb la Teixonera. 
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Drets socials 

- Joves 

• Intervencions que remarquen que els joves és el col·lectiu més abandonat del 

barri. 

• Peticions diverses per a un local per als joves de l’Esplai Sant Cebrià. 

- Persones Grans i Discapacitades 

• Petició de 2 places de gual per a persones discapacitades a les proximitats del 

Casal Teixonera. 

• Petició que sigui respectada la plaça de gual per a persones discapacitades 

davant la residència per a persones grans de la Generalitat al barri. 

 

Educació 

- Escola Bressol 

• Algunes intervencions que es congratulen del projecte de la nova escola 

bressol. Tanmateix algun dels assistents no vol que l’Escola es construeixi a la 

plaça Herta Frankel, com està previst i que es miri de trobar un altre espai més 

gran per a l’edifici de l’escola bressol. 

- Esplai Sant Cebrià 

• Petició per part d’una representant de l’Esplai Sant Cebrià d’uns locals per a les 

seves activitats d’educació en el lleure. Es diu que uns possibles locals serien a 

l’espai de La Bòbila. 

 

Equipaments 

- Més equipaments per a la Teixonera 

• Petició de locals per a les entitats del barri. 

- La Bòbila 

• Diverses peticions de recuperació del recinte de La Bòbila de la Teixonera per a 

les entitats del barri. 

 

Esports 

- La Campa 

• Petició de recursos per a un projecte de millora de l’àmbit de La Campa. 

 

Habitatge 

- Afectacions urbanístiques 

• Queixa per alguns dels assistents de la situació que viuen 38 famílies del barri 

de la Teixonera per les afectacions urbanístiques del pla urbanístic Teixonera-

1. 

• Queixes també per alguns assistents pel pla urbanístic Teixonera-2 que, segons 

es diu, fa 40 anys que pateixen. Es demanen solucions a aquesta situació per 

tal que sigui desbloquejada. 

• Peticions que l’alcaldessa visiti les zones afectades pels plans Teixonera-1 i 

Teixonera-2. 

 

Mobilitat 

- Ronda de Dalt 

• Manifestació d’alguns dels assistents que es congratula que el projecte de 

cobertura de la ronda de Dalt estigui en marxa. 
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• Diverses peticions dels assistents que hi hagi una cobertura molt més gran de 

la ronda de Dalt, més enllà del tram d’uns 200 metres previstos per a aquest 

mandat. 

• Petició de cobriment total de la ronda de Dalt. Es diu que va ser la proposta 

amb més recolzaments al PAM i que tots els grups polítics de la passada 

legislatura municipal van aprovar. Es diu que hi ha d’altres inversions 

milionàries aprovades a tota la ciutat i que cal que la ronda de Dalt sigui una 

prioritat. Es demana un calendari concret d’inversions a llarg termini per a la 

cobertura total de la ronda. 

• Queixes sobre el lateral de la ronda de Dalt, que es diu que és un tap, generant 

retencions i embussos, i moltes dificultats per tal com està concebut el carril 

bus que ara hi ha. 

- Busos 

• Petició que s’aprofiti més la capacitat dels busos que, segons indica una 

persona assistent, van mig buits segons quines hores. 

• Petició de manteniment del bus V-15 en el seu pas pel barri. 

• Petició que el bus V17 tingui sortides als vespres, com a mínim, fins a les 23 

hores. 

• Petició d’ampliació de les freqüències del bus V17 i altres busos que passen pel 

barri. 

• Peticions que sigui ampliat el recorregut del bus 119, de major freqüència i 

que es recuperi el recorregut que feia abans de les obres del metro, passant 

dins el barri. 

• Petició de més freqüència per al bus  

• Petició de derivació del bus 185 des de la plaça Eivissa vers el barri de la 

Teixonera. 

- Motocicletes 

• Queixa sobre la situació de l’asfalt a determinats carrers del barri, com ara 

Fastenrath, on es diu que quan plou hi ha caigudes de motoristes. 

- Acreditació mediambiental de circulació 

• Petició que l’acreditació que permeti als vehicles circular per la ciutat, sigui la 

de la superació de la revisió de cotxes en la Inspecció Tècnica de Vehicles i no 

obligatòriament les de les noves etiquetes mediambientals. 

- Aparcament a la via pública 

• Algunes queixes que no hi ha prou aparcament a la via pública per als cotxes 

del barri. 

 

Pla de Barris 

- Inversió al barri 

• Queixa que, més enllà del que es dedica a la Teixonera dins el Pla de Barris la 

Teixonera-Sant Genís dels Agudells, no hi ha inversió corrent de l’Ajuntament 

de Barcelona. 

• Queixa en el sentit que el que es destina al Pla de Barris s’ha de partir entre 2 

barris, la Teixonera i Sant Genís, cosa que fa que no siguin suficients els 7,5 

milions que el Pla de Barris dedica a la Teixonera. 

• Queixa del president de l’AVV de La Teixonera sobre el Pla de Barris perquè no 

quadren les xifres d’inversió presentades. 
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Salut 

- Associació Catalana de Traumàtics Cranioencefàlics i Dany Cerebral (TRACE) 

• Petició per part de la presidenta de TRACE perquè l’alcaldessa els visiti. 

- Zones afectades de l’eruga processionària 

• Petició que es doni solució a certes zones del barri, com ara la Creu de la 

Teixonera, que tenen greus problemes d’invasió de les erugues 

processionàries. 

 

Seguretat 

- Actuacions de la Guàrdia Urbana 

• Petició d’increment de les actuacions de la Guàrdia Urbana al barri. 

- Deute Generalitat 

• Una de les persones assistents demana que els 41 milions d’euros que la 

Generalitat deu a l’Ajuntament s’inverteixin en mesures de seguretat a la 

Teixonera. 

- Grua perillosa 

• Petició que sigui retirada de formes urgent una grua que es va quedar quan es 

va abandonar un bloc de pisos a la zona del carrer Santa Rosalia. 

 

Urbanisme 

- Humitats al carrer Josep Sangenís 

• Queixa d’una de les persones assistents que diu que, a través d’una escala 

pública adossada a l’edifici on viu i que també afronta amb un parc, l’edifici es 

veu afectat per la humitat provinent de la zona verda. Indica que per aquesta 

situació perjudicial hi hagué una sentència que obligava l’Ajuntament a 

arreglar aquesta situació i, per això, es demana s’actuï d’immediat, donant 

compliment a la sentència. 

- Carrer Ferran Caballero 

• Queixa d’una de les persones assistents sobre l’estat del carrer Ferran 

Caballero, que es diu que no està asfaltat. 

- Contenidors d’escombraries 

• Petició que siguin retirats uns contenidors d’escombraries presents a la zona 

dels carrers Santa Rosalia i Sant Dalmir. Males olors i presència de múrids que 

s’alimenten de les restes que hi són presents. 

- Edifici en perill d’esfondrament 

• Petició que sigui atesa la situació d’un edifici a la zona dels carrers Santa 

Rosalia i Sant Dalmir, que segons es diu, està en perill d’esfondrament. 

- Solars 

• Petició de neteja d’alguns solars del barri, com ara un que es diu que està ple 

de brutícia a la zona dels carrers Santa Rosalia i Sant Dalmir. 

• Petició que sigui netejat un altre solar a les immediacions del carrer Santa 

Gemma. 

- Arbrat 

• Queixes d’arbres caiguts, malalts i podrits al barri de la Teixonera, en 

contraposició del que hi ha al barri del Coll. 

• Queixa que els arbres presents al carrer Fastenrath no són adequats per a 

aquesta via. 

• Queixa sobre diversos elements que generen certs arbres al barri (fulles, boles, 

etc.), que cauen en grans quantitats i provoquen problemes d’embossaments i 

caigudes. Es demana que siguin substituïts les espècies que causen aquests 

problemes. 

- Carrer Santa Rosalia 
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• Queixa genèrica sobre la situació del carrer Santa Rosalia. 

- Plaça Vall d’Hebron 

• Queixes sobre forats al terra i d’un estat molt precari de l’àrea de jocs infantil 

a la plaça de la Vall d’Hebron. 

- Obres a les immediacions del metro-carrer Arenys 

• Petició que s’acabin les obres que s’estan realitzant a les immediacions de la 

sortida del metro al carrer Arenys i que siguin retirades unes tanques que 

signifiquen un greu problema d’accessibilitat. 

- Avinguda Vallcarca 

• Queixes sobre les darreres actuacions a l’avinguda Vallcarca que ha fet que 

aquesta via passés de 4 a 2 carrils de circulació de vehicles particulars i la 

pèrdua d’un nombre molt important de places d’aparcament públic. 

• Queixes també en relació amb el carril-bici, que si bé és vàlid en sentit 

descendent, és molt dificultós pel que fa a la circulació ascendent de bicicletes. 

Es diu que aquest carril bici està generant accidents i que caldria reconsiderar-

lo per evitar aquestes incidències. 

- Collserola 

• Queixa que el Parc de Collserola necessita més arbres. Es diu que el Parc “està 

pelat”. 

 

Diversos 

- Pisos turístics 

• Petició de controlar al barris els pisos en què es pugui estar realitzant una 

activitat il·legal d’allotjament turístic. 

- Trobades de l’alcaldessa 

• Diverses persones indiquen que estan contentes per la celebració de la 

Trobada de l’alcaldessa al barri de la Teixonera. 

- Govern de la Ciutat 

• Algunes persones expressen la seva conformitat sobre l’obra de l’actual govern 

de l’Ajuntament, alhora que demanen que no es perdi la il·lusió en construir 

una ciutat més humana i solidària. 


