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A// PRESENTACIÓ DEL PROCÉS. DADES TÈCNIQUES 
 

1. INTRODUCCIÓ DEL PROJECTE I OBJECTIUS  
 

 

 

Amb la mesura de govern “Els barris de Barcelona”de desembre de 2008,  

l’Ajuntament  va donar  un pas més en  el procés  de descentralització administrativa i 

participativa de la ciutat , iniciat  l’any 1984, amb la divisió territorial de la ciutat en 

districtes. L’any 2007 , amb la mesura de govern  “la Barcelona dels Barris” , es van 

delimitar i denominar els barris de la ciutat. I finalment , l’any 2009 ,s’han modificat  el 

Reglaments d’organització i funcionament dels districtes i del les normes reguladores 

de la Participació Ciutadana  per tal de regular un nou espai de participació: el Consell 

de Barri. 

L’objectiu final d’aquestes i d’ altres actuacions municipals és  potenciar la proximitat 

en les accions municipals. 

 

El nou model de gestió territorial, implantat aquesta legislatura,  aproxima les 

politiques municipals centrals als districtes i als barris amb la creació de les Direccions 

de Territori i la figura del tècnic i tècnica de barri.   Paral·lelament, amb la constitució 

dels Consells de barri,  s’impulsa la proximitat participativa de l’Ajuntament amb la 

ciutadania. 

 

La mesura “Els barris de Barcelona “ consolida els barris com la unitat bàsica de  

convivència, de proximitat i participació , per excel·lència. Els elements que 

formen part essencial d’aquesta unitat son els seus veïns i veïnes, que conviuen en un 

territori al voltant d’uns serveis públics i privats, uns espais oberts , una xarxa 

d’equipaments  i activitats i ,vertebrat mitjançant un teixit d’entitats i associacions. 

 

Per  tal  d’adaptar la intervenció municipal a la realitat de cada territori, cada barri ha 

elaborat un Pla de Futur  amb  l’objectiu de concretar les línees estratègiques de 

treball a deu anys vista, a partir de l‟anàlisi i diagnosi de la realitat que s‟ha 

treballat en el si dels Consells de barri i de les comissions de seguiment.  

 

 

 

 



Serveis Generals i Coordinació Territorial 
 

 

 

 

 

Aquest  Pla  s’ha fet comptant amb les opinions dels agents claus de la vida del barri : 

els veïns i  veïnes , les entitats i les associacions, aprofitant la feina feta en  altres 

processos i taules sectorials de treball als llocs on hi son. 

 

Per a què elaborem els Plans de Futur? : 

• per planificar millor com volem que siguin els nostres barris 

• per conèixer de més a prop els desitjos i necessitats de la ciutadania envers el 

seu territori i dibuixar col·lectivament el nostre barri 

• per organitzar les actuacions a partir de les necessitats i demandes  

• per compartir un projecte de barri entre tots 

• per apostar per la proximitat amb la ciutadania. 

 

El Pla de futur del barri, serà el document guia que marcarà les GRANS LÍNIES 

ESTRATÈGIQUES sobre com volem que sigui el barri el 2020. 

L’any 2011, es concretaran per mitjà dels Plans d’Actuació de Districte (PAD)les grans 

línies, i es podran treballar més sectorialment els diferents àmbits. 

El Consell de Barri podrà fer el seguiment del desenvolupament del Pla de futur i el 

PAD mitjançant la Comissió de Seguiment durant els propers anys.  

 

Amb l’elaboració d’aquest document, es crea l’oportunitat de crear un espai de debat i 

reflexió entre els diferents agents (entitats, ciutadans, Administració i polítics), on posar 

en comú  les diferents experiències i visons del barri . 

 Al barri de la Teixonera tenim diverses entitats que aglutinen i dinamitzen el treball en 

comú del barri. La seva màxima expressió gira a l’entorn de la l’Associació de Festes: 

Teixonera-Penitents-Mas Falcó. El barri no té una associació de veïns, per la qual 

cosa el barri té l’oportunitat, amb aquests processos,  de crear una nova i renovada 

associació de veïns amb criteris de col·laboració i cohesió per a tots els veïns i veïnes 

del barri.  Aquest nou procés permetrà dinamitzar i fer extensiu a la resta d’entitats del 

barri de la Teixonera. 
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2.  COM S‟HI HA PARTICIPAT?  
 

 

 

 

L’espai on s’ha elaborat el Pla de futur ha estat la Comissió de Seguiment del Consell 

de Barri i la jornada participativa , relacionada amb la presentació de la candidatura, al 

PII de la Teixonera-Sant Genís, més coneguda com a Llei de barris. En total han estat 

cinc sessions, amb el contingut següent: 

 

-1ar sessió ( 20 de març de 2010 ): jornada participativa. En aquesta jornada 

es formen tres grups de treball a partir dels eixos següents: 

-Espai públic, mobilitat, habitatge i accessibilitat. 

-Dinamisme social i comercial. 

-Equipament i serveis. 

2a sessió ( 8 d’abril de 2010 ): reunió de consellers , vicepresidents i tècnics   

de barri per presentar i treballar el procediment dels plans de futur dels barris 

del districte. 

- 3a sessió (17 de maig de 2010): en aquesta sessió es va fer la validació de la 

jornada participativa (diagnosi del barri) i se’n van constituir la Comissió de 

Seguiment i se’n van explicar les funcions. Per últim, es va explicar el procés 

de la redacció del Pla de futur del barri. 

- 4a sessió (22 de setembre de 2010): es va treballar i validar l’esborrany del Pla 

de futur amb diferents aportacions de la Comissió: 

- -Serveis a les persones i equipaments. 

- -Espai públic: urbanisme, mobilitat, transports i habitatge.  

- 5a sessió: (25 d’octubre de 2010): es va treballar i validar l’esborrany del Pla 

de futur amb diferents aportacions de la comissió: 

- -Comerç, ocupació, empreses i mercats. 

- -Convivència, prevenció, seguretat. 

- -Associacionisme i participació. 
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La metodologia 

 

La metodologia emprada per a l’elaboració del Pla de futur del barri s’ha fet a partir del 

punt d’inflexió que va suposar la jornada participativa, juntament amb les Comissió de 

Seguiment que ha decidit validar quines són les principals línies estratègiques del Pla 

de futur de la Teixonera. Aquesta validació prèvia es presentarà al Consell de Barri del 

dia 11 de novembre de 2010. 

 Ha estat, per tant, una metodologia adreçada a facilitar el debat entre els veïns i les 

veïnes per arribar finalment a un consens. El format de les sessions s’ha concretat en 

la creació de taules de treball en forma de tallers, amb el suport de la Fundació Segle 

XXI  que s’ha encarregat de dinamitzar-les. 

 

 El procés per elaborar d’una manera consensuada les línies estratègiques del Pla de 

futur ha estat el següent: 

 S’han validat les aportacions de la jornada participativa, diagnosi del barri. 

 Posteriorment, s’ha efectuat la conversió dels tres eixos, que es van treballar a 

la jornada participativa, en cinc eixos. A partir de la “foto del barri de la 

Teixonera” se n’ha recollit la realitat. Pel que fa a cada un dels eixos temàtics, 

s’han detectat els  punts forts o potencialitats i febles o aspectes que cal 

millorar del Pla de futur de Teixonera. Els eixos són els següents: 

- 1.-Serveis  a les persones i equipaments 

- 2.-Espai públic: urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 

- 3.-Comerç, mercats ,ocupació i empreses .  

- 4.-Convivència, prevenció i seguretat 

- 5.-Associacionisme i participació 

 Per últim, en una darrera fase s’han consensuat quines són les línies 

estratègiques de cada eix temàtic.  
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3. QUI HI HA PARTICIPAT?   

 
 
        

 

Les persones que han participat en l’elaboració del Pla de Futur són les que formen la 

Comissió de Seguiment del Consell de Barri, segons s’estableix en les Normes 

reguladores de la participació ciutadana . Aquesta comissió és l’encarregada de fer el 

seguiment dels temes plantejats al Consell de Barri i l’ òrgan representatiu d’aquest.  

La seva composició, per tal de garantir  la seva representativitat, és la següent: entitats 

del barri inscrites al Registre d’Entitats, ciutadania individual inscrita al Registre 

Ciutadà, equips tècnics de Districte i grups polítics del Districte. 

 

La recomanació de la proporció dels membres que la componen és de 40% 

representants del teixit  associatiu del barri , 40% representants polítics i representants 

d’equips tècnics i 20% representants de la ciutadania. 

 

En el cas del barri de la Teixonera, la jornada participativa del 20 de març de 2010 va 

suposar la participació de 46 veïns i veïnes del barri que van treballar en tres grups de 

treball. En cadascun dels grups la reflexió es va estructurar en tres eixos temàtics que 

van donar unes conclusions que posteriorment van ser validades per la Comissió de 

Seguiment del Barri. 

 

A les comissions de seguiment es va convidar a totes les entitats del barri a participar-

hi, previ inici del procés d’inscripció al Registre d’Entitats de la ciutat, amb l’objectiu de 

que hi tingués el màxim de representativitat. Per les característiques del barri i la 

manca d’associació de veïns, el procés participatiu va suposar un impuls de 

característiques innovadores amb vista a les entitats que hi ha actualment al barri. 

D’altres entitats, amb seu social al barri,però d’àmbit de ciutat o sense vinculació al 

territori, no han participat en cap sessió. 
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A les comissions de seguiment s’ha participat de la següent manera: 

 

1a Comissió de Seguiment del 17 de maig de 2010, hi han participat un total de 

15 persones repartides de la manera següent: 

- - 8 representants del teixit associatiu. 

- - 1 persona a títol personal. 

- - 4 representants dels grups polítics. 

- - 2 tècnics de l’equip tècnic. 

2a Comissió de Seguiment del 22 de setembre de 2010, hi han participat un total 

de 15 persones repartides de la manera següent: 

- - 6 representants del teixit associatiu. 

- - 4 persones a títol personal. 

- - 3 representants dels grups polítics. 

- - 2 tècnics de l’equip tècnic. 

3a Comissió de Seguiment del 25 d‟octubre de 2010, hi han participat un total de 

15 persones repartides de la manera següent: 

- - 7 representants del teixit associatiu. 

- - 3 persones a títol personal. 

- - 3 representants dels grups polítics 

- - 1 tècnics de l’equip tècnic. 
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4. CALENDARI DE REUNIONS  

 
 

 

DISTRICTE  HORTA-GUINARDÓ 

 

LA TEIXONERA 

 

 

 

COMISSIONS DE SEGUIMENT 

 

 

 

CONSELLS DE BARRI 

 

LLOC: CC Teixonera 

 

 

LLOC: Seu del Districte 

 

 

 

 

LLOC: CC Teixonera 

 

 

 

 

 

LLOC: CC Teixonera 

 

 

 

 

 

 

 

 

LLOC: CC Teixonera 

 

 

 

 

 

 

 

LLOC:CC Teixonera 

 

 
 
8/04/2010: Reunió consellers, 
vicepresidents i tècnics de barri 
d’Horta-Guinardó 
 
17/05/2010: Constitució de la  
Comissió de Seguiment i 
validació de la diagnosi de la 
jornada participativa.. 
 

22/09/2010:Es treballen els 

eixos: “Serveis a les persones i 

equipaments”  i  “Espai públic: 

urbanisme, mobilitat, transports 

i habitatge”.  

 

25/10/2010 es treballen els 

eixos:”Comerç, ocupació, 

empreses i mercats”, 

“Convivència, prevenció, 

seguretat”, “Associacionisme i 

participació” 

 
 

 

14/01/2010: 1r consell. 
Elecció del vicepresident. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11/11/2010: Es valida 
l’esborrany de “Pla de futur 
de la Teixonera”. 
 
 

 

 

 

JORNADA PARTICIPATIVA DEL 20 DE MARÇ DE 2010 
 

 

La presentació dels barris de la Teixonera i Sant Genís a la candidatura de la Llei de barris va 
incloure una jornada participativa als dos barris. Aquesta jornada es va plantejar com un espai 
obert a tota la ciutadania, on es van compartir els escenaris de futur del barri. També va suposar 
un punt d’inflexió positiu per formular les línies estratègiques i les accions futures del barri de la 
Teixonera. 
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B// Resultats del procés de deliberació i consulta 
 

5. Document de diagnosi validat 

 

5.1 La foto del barri  

 

La foto del barri ha estat, juntament amb la diagnosi/aproximació al territori que han fet 

els tècnics, i validada a la Comissió de Seguiment , el punt de partida per a l’elaboració 

del Pla de futur . Presenta d’una manera objectiva la realitat actual i futura del barri de 

la Teixonera. 

 

S’hi ha recollit la informació següent: 

  

- De què disposa el barri:  recull, per cada un dels eixos, allò que descriu la realitat del 

barri pel que fa als cinc eixos treballats. S’hi ha  incorporat equipaments i serveis que, 

tot i que no estan ubicats territorialment al barri, ofereixen servei i atenció als seus 

habitants. 

- Actuacions realitzades: Són les actuacions que l’Administració ha implementat i fet al 

barri i a l’entorn. 

-Actuacions en execució: Són les que l’Administració té previst de fer-hi a curt termini. 

-Actuacions pendents: Són demandes procedents d’altres processos participatius i 

demandes de millora que d’una manera o una altra han estat altre han estat 

exposades a altres espais d’interrelació entre el barri i l’Administració. 

 

L’àrea territorial del barri de la Teixonera es va conformar urbanísticament a 

començament del 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 del Besòs, és actualment de propietat 

municipal. 

  

L’etapa d’immigració massiva i especulació urbanística dels anys cinquanta als setanta 

van conformar una densitat de població que va saturar, sense tenir en compte el 

planejament urbanístic, les possibilitats d’una bona harmonització social del territori. 

Encara, avui dia, podem observar els arcs de mig punt, a les escales dels Canadencs, 

des d’on els pous d’aigua i les mines subministraven l’aigua a les torretes de la Colònia 

Taxonera.  
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SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENT: 

Pel que fa als equipaments i als serveis (culturals, esportius, sanitaris, socials...) que 

ofereixen serveis als veïns i veïnes, una part estan situats fora dels límits del barri. 

L’excepció són el Centre Cívic de la Teixonera, el Centre de Serveis Social i el Casal 

Infantil, ubicats al mateix edifici i l’Espai  Besòs. Les escoles estan situades a l’entorn 

del barri, però amb una forta integració amb els veïns i les veïnes del barri de la 

Teixonera.  

 

ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT, TRANSPORT I HABITATGE: 

A causa de la seva orografia, d’una banda, i a les característiques urbanístiques de 

l’altra,el barri té carrers amb forts pendents i problemes d’accessibilitat. Aquesta 

problemàtica ha millorat amb les últimes intervencions d’operador municipal “Agència 

del Carmel” i les del Districte d’Horta-Guinardó. Aquestes millores s’han concretat en 

eixamplament de voreres, soterrament de serveis, plantació d’arbrat i millores en 

l’accessibilitat. Els plans de millora urbana (PMU) Teixonera-1 i Teixonera-2 donaran, 

en un futur, sortida a demandes històriques veïnals. 

 

COMERÇ, OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS: 

L’activitat comercial és més aviat escassa. Hi ha zones del barri sense comerç de 

proximitat. Aquest comerç se  centralitza al carrer d’ Arenys, i està molt dispers a la 

resta del barri. El Mercat de la Vall d’Hebron , amb servei d’aparcament gratuït, es un 

objectiu per intentar potenciar la xarxa comercial.  

 

CONVIVÈNCIA, PREVÈNCIÓ I SEGURETAT: 

Hi ha un fort sentiment de pertinença al barri. És un barri tranquil on tothom es coneix, 

amb una bona convivència veïnal. El Centre Cívic i la plaça de la Vall d’Hebron  són 

les zones de relacions dels veïns i de les veïnes. 

 

ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ: 

En aquests moments el barri no té associació de veïns, però existeix un gran potencial 

del moviment associatiu al barri. Aquest potencial es detecta a les activitats del Centre 

Cívic i a l’Associació de Festes: Teixonera-Penitents-Mas Falcó.
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 De què disposa el barri? Actuacions realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 
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Centre Cívic de la Teixonera: 

 

-Cada temporada dinamitza la vida 

sociocultural del barri, per mitjà de 

diverses ’activitats, classes i tallers. 

-S’està celebrant 15è aniversari 

del Centre. 

-S’està fent un documental sobre 

el barri amb suport del Centre i 

direcció de Jordi Romero.  

-Se sol·licita fer un l’estudi sobre 

l’ampliació del Centre per integrar-lo  

als nous equipaments del solar del 

costat.  

Casal Infantil la Teixonera: -Espai destinat per a infants, amb 

activitats diverses. 

 -Ampliació de nombre de places. 

Centres Educatius:  

-Escola bressol Albí. 

-Escola bressol Galatea (Penitents). 

-Escola la Teixonera (Carmel). 

-Escola Pare Poveda (Penitents). 

-Escola Josep M. de Segarra(Penitents). 

-Escola concertada Gravi (Penitents). 

-Institut Vall d’Hebron (Sant Genís). 

-Institut concertat Gravi (Sant Genís).  

-Escola Oficial d’Idiomes (Sant Genís). 

-Escola d’adults AFA (Carmel). 

 

 

  

 

Es traslladarà l’escola bressol 

Albí al barri del Carmel, al límit de 

Teixonera. 

  

-Sol·licituds programes:”Temps de 

barri” i “Camins escolars”. 

-Se sol·licita la integració del 

Patronat Ribas als barris de l’entorn. 

Foto del barri: 1. Serveis a les persones i equipaments    
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Biblioteca Municipal Penitents. 

-Donarà servei als barris de l’entorn. 

 -En procés d’execució al límit dels 

barris:Teixonera-Penitents-Sant 

Genís-El Coll. 

  

Espais per a gent gran: 

-Espai annex centre cívic Teixonera. 

-Casal Gent Gran Penitents (Penitents). 

-Espais que dinamitzen la vida 

sociocultural del barri, mitjançant 

diverses activitats, classes i tallers. 

 -Es demana una dinamització més 

activa dels dos espais. 

Foment de l‟esport: 

-Piscina descoberta la Clota.  

-Petanques/bitlles J. dels Garrofers. 

-Petanques Penitents (barri Penitents). 

   

 

Residències i/o centres de dia 
públics: 
-Residència centre de dia Horta. 

  
Residències i/o centres de dia 
privats amb places concertades: 
-Azurimar (Sant Genís). 
-Vall d’Hebron (Sant Genís). 
-Can Piteu (en construcció a Sant Genís) 

 

-Tasca social important. Molt ben 

valorada al barri. 

 -Es demanen més residències de 

promoció pública. 

 
Masia de can Soler: (Sant Genís) 

-Escola d’Art Floral de Catalunya. 
-Horts urbans a l’entorn de la 
Masia. 
-Usos i activitats de caràcter cívic 
per als veïns i les veïnes del barri.   

-S’ha encarregat un projecte 
d’integració per crear un eix cívic, 
mobilitat i sostenibilitat dels 
espais següents: Can Soler, Parc 
Natural de Collserola, Camp de 
Futbol Sant Genís, i espais a 
l’entorn de Centre Cívic. 
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Centre de Serveis Socials Vall 
d‟Hebron  (barri de  la Teixonera). 

-Presta serveis d’atenció individual-

familiar (psicosocial personal i 

familiar,servei-atenció domiciliària, 

cobertura necessitats bàsiques, o 

suport a les persones en situació 

de dependència) i serveis d’atenció 

col·lectiva. Actua coordinadament 

amb la xarxa d’educació i amb la 

xarxa de salut mental. 

   

 

 
Edificis més emblemàtics del barri 
de Sant Genís dels Agudells. 
 -Patronat Ribas. 

  -Es reivindica la creació de l’eix 

cultural d’aquest equipament i dels 

usos dels seus espais com a àrees 

d’esbarjo per als barris de l’entorn. 

 
Serveis de Districte: 

-Oficina de Correus núm. 29 

-Oficina de Treball (barri del Carmel) 

-Parc Municipal de Bombers 

-Mossos d’Esquadra.(Penitents) 

-Caserna Guàrdia Urbana. (Penitents) 

-Es poden efectuar denúncies a les 

casernes dels Mossos i de la 

Guàrdia Urbana de Gràcia situades 

al barri de Penitents. 
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Foto del barri: 2. Espai públic, urbanisme, mobilitat, habitatge  

 De què disposa el barri? Actuacions  realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 
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Plaça Major: plaça de la Vall 

d‟Hebron. 

-Demandes relacionades amb 

manteniment de la plaça. 

 -Es demana que es els escossells 

de la plaça siguin continus. 

-Es demana una barana longitudinal 

entre el quiosc i les escales 

connexió carrer Iriarte. 

Espais verds: 

-Proximitat Parc de Collserola (Sant Genís) 

-Proximitat Tres Turons (Creueta del Coll) 

-Jardins Jericó-Vall d’Hebron(Sant Genís). 

-Jardins dels Garrofers. 

-Jardins de Santa Rosalia. 

-Jardins plaça de la Cosmos (barri Carmel).  

-Declarar la serralada de 

Collserola com a parc natural. 

 

. -Reforçar el manteniment a les 

places que més utilitzen els veïns i 

les veïnes. 

-Es reclama l’enjardinament del 

solar del carrer Jericó-Lateral 

Ronda, números senars (barri Sant 

Genís). 

Jocs Infantils:  

- Segur-Samaniego-Iriarte.  . 

- Plaça de la Teixonera. 

- Plaça de la Vall d’Hebron. 

- Pas entre Segur-Samaniego. 

- Plaça de la Cosmos (barri Carmel). 

- Jardins dels Garrofers. 
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-Plans de Millora Urbana: 

-Teixonera-1 (PMU T1). Aprovat 

-Teixonera-2 (PMU T2). No aprovat 

-Trasllat del Mercat a la “llosa”  

-Teixonera-1.  

Aprovació definitiva. 

-Teixonera-2. 

Nova redacció del pla per aprovar-lo. 

-Els veïns de les àrees afectades, 

especialment l’àrea Ferran 

Caballero, sol·liciten pavimentació 

provisional del carrer. 

Mobilitat 

Bus: 19, 17, 73, 27, 60, 76, B-16-19 

Bus del barri:112,119 i 185 

Parades més properes metro: 

Vall d’Hebron, Penitents i Teixonera-

Coll. 

-S’han posat en funcionament 

noves estacions de metro. 

  

-Urbanització de superfície i entorn 

noves estacions metro 

-Els veïns demanen que el bus del 

barri 119 recuperi el recorregut que 

feia abans de les obres de 

reurbanització del carrer Santa 

Rosalia. 

-Ampliació recorregut bus 10 fins a 

la plaça de la Vall d’Hebron. 

-Es demana unificar parades de bus 

de barri i bus ciutat quan se 

superposin i sigui possible.  

Ronda de Dalt -Estudi de contaminació 
acústica ronda de Dalt. 

 -Cobriment ronda de Dalt entre av. 
del Jordà i plaça Vall d’Hebron, 
s’incrementarien sòl destinats a 
equipaments. 

-Accions per reduir la contaminació 
acústica a l’entorn de la ronda.  

 

Habitatge: 
  -Promoure rehabilitació façanes.  
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Urbanisme: 
-Remodelació eix Fastenrath. 

-Reurbanització cruïlles de 

santa Rosalia, Castellbisbal i 

Besòs. 

-Reurbanització plaça Isop i 

entorns. 

-Reurbanització espai Cortada. 

-Reurbanització cruïlla Coll 

Alentorn i Cortada. 

-Informació afectacions carrer 

Trueba i Ferran Caballero. 

-Sol·licitud d’usos públics a solars 

per a solars titularitat privada, en 

especial solar davant CC Teixonera..  

-Pavimentació provisional solar 

costat CC Teixonera, mentre no s’hi 

construeix l’aparcament , ampliació 

del Centre Cívic i urbanització de 

superfície. 

 
Enllumenat públic: 

àrees amb mancança d‟enllumenat 

  
 -Reforçament  enllumenat  lateral 

Ronda fins a metro-5 Vall d’Hebron, 

plaça de la Vall Hebron i les  escales 

dels Canadencs.. 

 
Manteniment voreres i vials: Tapar escossells dels arbres a 

les parades del bus del barri 

amb material sintètic. 

-Col·locació de bancs costat 

parades de bus. 

  

 

-Recobriment asfàltic del carrer 

Arenys, especialment tapes serveis 

clavegueram i telefonia. 

-Paviment provisional pas Iriarte-

lateral ronda i solar costat 

Samaniego-Ferran Caballero. 

 

 

Arbrat viari: 
 

 -Poda arbrat viari i plantació 

escossells sense arbres. 

-Es reclama la poda regular dels 

arbres del barri. 
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Foto del barri: 3. Comerç ocupació, empreses i mercats   
 

 

 De què disposa el barri? Actuacions  realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 
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Comerç: 

-El comerç se centralitza al carrer 

Arenys, juntament amb petits nuclis de 

comerços aïllats de la resta del barri.   

  -En procés de renovació 

Associació de Comerciants de la 

Teixonera. 

-Elaboració de la diagnosi del 

comerç a la Teixonera,i estudi per 

proposar alternatives de millora. 

 

-Impulsar el comerç de proximitat al 

barri i elaborar xarxa de comerç amb  

els barris d’entorn i Mercat de la Vall 

d’Hebron. 

Mercat de la Vall d‟Hebron 

-Servei d’aparcament gratuït. 

-Servei de Ludoteca els dissabtes. 

  -Donar a conèixer la ludoteca. 

-Reivindicació espai de la “llosa” 

-Potenciar-lo com a punt comercial 

central dels barris de l’entorn. S’ha 

de millorar l’accés sud i renovació de 

mobiliari urbà de l’entorn. 
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 Foto del barri: 4. Convivència, prevenció, seguretat 

 

 

 

 De què disposa el barri? Actuacions  realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 
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Prevenció: 

Sentiment de pertinença al barri dels 

veïns i les veïnes. 

-S’estableix col·laboració amb 

el Servei de Prevenció del 

Districte. 

  

Seguretat: 

-Policia de Proximitat. 

-Policia Comunitària dels Mossos 

d’Esquadra.  

  -Detectar els punts amb 

mancances d’enllumenat, 

especialment els espais sense 

sortida. 

-Més agents amb uniforme pel barri. 

 

Convivència: 

Barri tranquil on tothom es coneix, amb 

bona convivència veïnal. Centre cívic i 

plaça de la Vall d’Hebron són els 

espais on es concentren  les relacions 

del veïns i les veïnes del barri. 

  -Hi ha augment percepció 

d’inseguretat al barri. 
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Foto del barri: 5. Associacionisme i participació 

 De què disposa el barri? Actuacions  realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 
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Entitats: 
-14 entitats registrades al Registre de 
ciutat, algunes de les quals s’han de 
potenciar.  
 

 -S’està treballant per la renovació 
de l’associació de comerciants. 
-S’està treballant per a la creació 
d’una entitat dirigida al joves del 
barri.  
 

- Els veïns i veïnes del barri desitgen 
que les entitats del barri siguin 
actives. 
-El barri demana una associació de 
veïns. 
 

Festa Major: 
-Organització:Associació de Festes: 
Teixonera-Penitents-Mas Falcó, amb el  
suport del Districte. Mes de juny. 

-Els programes d’activitats de les 
festes són molt creatius. 

-Es comença la preparació al mes 
de gener. 

 

Cavalcada de Reis: 

-Organització: Església Sant Cebrià 

amb el suport Districte. 

- Activitat amb tradició des dels 
anys quaranta al barri. 

-La preparació comença a 

l’octubre. 

 

Carnestoltes: 

-Organització: Associació de Festes i 

Centre Cívic de la Teixonera, amb el 

suport del Districte 

-Activitat on col·labora bona part 
del barri de la Teixonera. 
-Es presenten amb la formació 
d’una comparsa al concurs de la 
desfilada de la Ciutat.  

-Participació, cada any, al de 

ciutat. 

 

Paella Popular al Juliol: 

-Organització: Penya Barcelonista 

Teixonera amb el suport del Districte. 

 

 

-Festa amb gran acceptació al 
barri. Aquesta festa va impulsar 
l’actual Festa Major de la 
Teixonera. 
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Consell de Barri de La Teixonera: 

-Va suposar una nova organització . 

-S’han establerts mecanismes de 

col·laboració entre les entitats i el 

districte.  

-Es va constituir el 14-01-2010. 
-Hi assisteixen de 88 veïns. 
-Hi assisteixen representants de 
tots els serveis del Districte i 
l’equip redactor de la “Llei de barris 
Teixonera-Sant Genís” 
-Se’n va escollir el vicepresident. 

-Els membres del Consell de 

Barri aproven l’acta de la reunió. 

 

 

Jornada Participativa 20-03-2010  

-Jornada que es van  formar  de 3 

equips de treball. Es van establir criteris 

per la formació d’una fulla de ruta. 

-Hi assisteixen  de 46 veïns i 
veïnes. 
-Hi assisteixen de tècnics del 
Districte 
-Element important de buidatge 
d’informació per a l’actual Pla de 
futur.  

  

Comissió de Seguiment 17-05-2010 

 

-Retorn Jornada Participativa. 

-Composició de la Comissió de 

Seguiment i explicació de les 

seves funcions.  

-Explicació del Pla de futur. 

  

Comissió de Seguiment 22-09-2010 

 

-La Comissió de Seguiment valida 
els dos primers eixos del Pla de 
futur. 

 

-Presentació dels resultats al 

proper Consell de Barri. 

 

Comissió de Seguiment 25-10-2010 

 

- La Comissió de Seguiment valida 
els tres eixos restants del Pla de 
futur. 

 

-Presentació dels resultats al 

proper Consell de Barri. 

 

Consell de Barri de La Teixonera: 

 

 - Es farà efectiu l’11-11-2010. 

- Presentació dels resultats del 
Pla de Futur. 
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5.2 Resultats de la validació en forma de : Aspectes de millora/punts febles i 

potencialitats/punts forts del barri per cadascun dels eixos temàtics.  

 

SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENT: 

En referència als serveis i als equipaments es considera que hi ha mancances 

d’espais  tancats per fer-hi activitats. Les escoles estan molt integrades a la vida social 

del barri. El barri demanda “patis oberts” i “camins escolars” amb la col·laboració de les 

escoles del barris de l’entorn. La Biblioteca de Penitents representa una oportunitat 

cultural per al barri de la Teixonera. 

 

ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE: 

Pel que fa a l’espai públic, el barri gaudeix de la proximitat dels parc de Collserola i la 

Creueta del Coll. L’ orografia abrupta provoca importants pendents a diversos carrers. 

La mobilitat es veu afectada en alguns carrers per  voreres estretes, pals de llum, etc. 

que dificulten  la mobilitat dels veïns, especialment de la gent gran i de les persones 

amb mobilitat reduïda. Per últim, la mancança d’aparcament de promoció pública és un 

element que cal potenciar per evitar el desordre que suposa l’aparcament a les voreres 

del barri. 

 

COMERÇ, OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS:  

Pel que fa al comerç de proximitat es localitza a l’entorn del carrer d’Arenys amb petits 

i nuclis dispersos pel barri. Els veïns es veuen obligats a desplaçar-se als barris de 

l’entorn. S’està intentant potenciar l’associació de comerciants. 

 

CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ I SEGURETAT: 

La bona convivència i el sentiment de pertinença al barri és un dels punt forts, però la 

percepció d’inseguretat està augmentant al barri. La prevenció i la col·laboració amb la 

Guàrdia Urbana i els Mossos són necessàries per al barri. 

 

ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ: 

Finalment, i pel que fa a l’associacionisme i a la participació al barri, el nou model de 

descentralització es veu com una oportunitat per a l’enfortiment de la xarxa associativa 

al barri de la Teixonera. El treball en xarxa de les seves entitats, principalment el de 

l’Associació de Fetes, són alguns dels aspectes que caracteritzen un moviment 

associatiu actiu i emergent.  
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EIX TEMÀTIC: SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENTS 

 

PUNTS FORTS/POTENCIALITATS 

 

PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

 

 Gaudeix de la proximitat del Parc Natural de Collserola i els 
Tres Turons (Creueta del Coll). 

 

 Barri pròxim a la xarxa d‟equipaments esportius.  
 

 Proximitat al Campus Universitari de la Vall d‟Hebron. 
 

 Proximitat a la xarxa d‟hospitals de Barcelona. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 Manca espai per a gent jove al barri. 

 

 Patronat Ribas viu d‟esquenes a la Teixonera i a Sant Genís. 
 

 S‟ha de potenciar habitatge de promoció pública per a famílies 
i joves per poder per un barri més heterogeni. 
 

 Orografia i planejament urbanístics desordenats. 
 

 Hi manquen espais tancats per fer activitats al barri. 
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EIX TEMÀTIC: ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE 

 

PUNTS FORTS/POTENCIALITATS 

 

PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

 

 Plaça Major a la Vall d‟Hebron. 
 

 Gaudeix de la proximitat del Parc Natural de Collserola. 
 

 

 Barri amb bona xarxa de comunicació viària de sortida de la 
ciutat per la ronda de Dalt. 
 

 L‟ampliació de la Línia-5 ha reforçat la xarxa de comunicació 
amb la resta de la ciutat. 

 

 

 Barri amb bona xarxa de comunicació viària de sortida de la 
ciutat per la ronda de Dalt. 
 

  

 

 

 

 Orografia abrupta, en alguns casos. 
 

 Planejament urbanístic desordenat. 
 

 

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

 El territori viu d‟esquenes al Parc Natural de Collserola i als 
Tres Turons. 
 

 

 Població molt envellida. S‟ha de potenciar l‟habitatge de 
promoció pública, per a famílies joves per poder apostar per 
una barri més heterogeni i divers.  
 

 Hi manquen aparcament de promoció pública. 
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EIX TEMÀTIC: COMERÇ, OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS. 

 
PUNTS FORTS/POTENCIALITATS 

 

PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

 

 S‟està intentant la renovació de l‟associació de comerciants 
del barri per crear una xarxa i vincles de col·laboració amb el 
Mercat  de la Vall d‟Hebron, l‟Associació de Comerciants de 
Montbau i Sant Genís. 

 

 Existeix potencial suficient al barri per dinamitzar el comerç. 
 

 La proximitat de la xarxa d‟hospitals podria atraure possibles 
usuaris del comerç del barri. 
 

 Plataforma informativa de criteris de concessió de llicències 
d‟obertura de petits negocis. 

 

 

 

 

 Dèficits en la comunicació entre els actuals comerciants. 
 

 No hi ha una associació de comerciants activa. 
 

 Hi manca comerç de proximitat. Només n‟hi ha al carrer 
d‟Arenys i d‟una manera dispersa a la resta del barri.  
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EIX TEMÀTIC: CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ I SEGURETAT 

 
PUNTS FORTS/POTENCIALITATS 

 

PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

 

 Bona convivència veïnal. 
 

 Sentiment de pertinença al barri. 
 

 Participació veïnals als esdeveniments i activitats del barri: 
Festa Major, Carnestoltes i activitats que programa el Centre 
Cívic Teixonera.  
 

 La bona convivència al barri ha donat sortida a un barri molt 
reivindicatiu, amb sentiments de pertinença i  líders 
aglutinadors.  

 

 El barri ha transformat la reivindicació per la col·laboració. 
 

 Potencial emergent de la convivència al barri a partir de 
l‟aglutinament que suposa  l‟Associació de Festes: Teixonera-
Penitents-Mas Falcó. 

 

 

 

 Cal potenciar identitat del barri mitjançant el medi ambient amb 
el suport del Patronat de Collserola i del Districte. 
 

 S‟ha de treballar en la prevenció, amb criteris del Servei de 
Prevenció del Districte i Guàrdia Urbana. 

 

 S‟han de potenciar programes d‟integració de la població 
immigrada. 
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EIX TEMÀTIC: ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

 
PUNTS FORTS/POTENCIALITATS 

 

PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

 

 Xarxa associativa incipient amb possibilitats d‟enfortiment. 
 

 Potencial associatiu emergent amb vincles de col·laboració 
amb el Districte. 

 

 

 Bon ambient de col·laboració entre les entitats i els serveis del 
Districte. 
 

 Amb la renovació de l‟associació de comerciants, l‟activitat al 
barri es veurà incrementada. 

 

 Líders positius al barri. 
 

 

 Implicació dels veïns i de les veïnes per treballar per al seu 
barri . 
 

 

 

 En aquests moments al territori no hi ha associació de veïns. 
 

 Hi cal una nova entitat que aglutini el potencial existent de 
gent jove al barri.  
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6. Línies estratègiques del Pla de Futur segons eixos de treball  

 

Hi ha un element que cal tenir en compte a l’hora de donar una resposta a les 

necessitats recollides en aquest pla de futur (aparcament públic, espais de 

convivència, equipaments, habitatge...):  l'aplicació del PMU-T1 (Teixonera-1) i PMU-T-

2 (Teixonera-2). 

També s’ha de tenir en compte la jornada participativa del mes de març de 2010, 

durant la qual els veïns i les veïnes, organitzats en grups de treball, van donar sortida 

a les estratègies i a les accions que s’han de desenvolupar en el futur al territori del 

barri de la Teixonera. 

 

SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENTS: 

En referència als serveis i als equipaments, d’una banda, el barri demana més espais 

tancats per fer-hi activitat, i de l’altra la nova biblioteca de Penitents serà una 

oportunitat per al barri. Cal millorar la difusió del Centre de Serveis Socials, situat al 

mateix edifici que el Centre Cívic de la Teixonera.  

 

ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE: 

L’ampliació de la Línia-5, amb la nova estació Teixonera-Coll, ha reforçat la xarxa de 

comunicació amb la resta de la ciutat. L ’orografia del barri fa que la mobilitat 

transversal no cobreixi les necessitats dels veïns i de les veïnes, sobretot les de gent 

gran i de persones amb mobilitat reduïda. Per tant, cal fer un estudi de  mobilitat que 

tingui com a objectiu ordenar  la circulació de manera que doni preferència al vianant. 

És necessari reduir la velocitat de vehicles en algunes zones, sobretot a l’entorn 

d’alguns dels centres escolars, i això es pot fer aplicant-hi els programa de camins 

escolars. 

Cal també una intervenció global per eliminar les barreres arquitectòniques existents: 

al moment oportú els forts pendents tranversals del barri es van resoldre amb llargs 

trams d’escales, que actualment és necessari superar-les amb l’aplicació d’alternatives 

tècniques. 

 

COMERÇ, OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS: 

Cal potenciar la renovació de l’associació de comerciants per fer extensiu el comerç de 

proximitat a la totalitat del barri. Al barri, hi ha potencial suficient per dinamitzar-lo, per 

tant és una estratègia bàsica que cal desenvolupar-hi per obtenir unes accions 
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concretes. El barri té pocs comerços i empreses. En els darrers anys han anat tancant 

els petits comerços. Actualment, únicament, troben comerç de proximitat al carrer 

d’Arenys i petits nuclis dispersos. 

 

CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ I SEGURETAT: 

A efectes de  promoure la convivència al barri, cal dur-hi a terme intervencions 

educatives preventives per evitar la degradació que hi ha en alguns espais públics. Cal 

proposar mesures per estimular la denúncia de robatoris i d’aquesta manera promoure 

la presència policial que pot prevenir aquests delictes. Cal el coneixement i 

comunicació en profunditat de les entitats del barri i de la policia de proximitat . La 

prevenció és necessària per assolir uns bons nivells de convivència, prevenció i 

seguretat.  

 

ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ: 

És necessari el relleu generacional, en alguns casos,  i un augment de la participació 

de les entitats, i també l’aproximació de la seva tasca als veïns i de les veïnes del 

barri.  

El fet que no hi hagi una associació de veïns, suposa un element que cal resoldre amb 

accions concretes. Els veïns i les veïnes volen que el Consell de Barri sigui un element 

aglutinador i participatiu del barri. 
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EIX TEMÀTIC: SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENTS 

 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

 

ACCIONS 

 

 Potenciar espai d‟interrelació per a gent gran. 
 

 Potenciar, com a mesura de prevenció, espai lúdic  per a  
joves 

 

 Protegir a la gent gran amb menys recursos. 
 

 Potenciar la interculturalitat com a mesura de prevenció. 
 

 Potenciar la sostenibilitat al barri. 
 

 Potenciar educació mediambiental, aprofitant les fonts i els 
camins del Parc Natural de Collserola.  

 

 Integrar el barri als espais del Patronat Ribas. 
 

  Viabilitat per construir-hi un centre cultural. 
 

 

 

 Construcció d‟un aparcament al solar que hi ha al costat del 
Centre Cívic de la Teixonera. 
 

 Ampliació del Centre Cívic i integrar-lo a l‟ urbanització de 
superfície de l‟aparcament, si fos possible. 

 

 Cal espai al barri per a la gent jove, mentre no es construeix 
casal per a joves a l‟espai de la “llosa”. 
 

 Creació del triangle cultural i, integrar-lo a les rutes de ciutat, 
dels edificis emblemàtics de l‟església i cementiri de Sant 
Genís, Museu Palmero i Biblioteca del Patronat Ribas (barri 
Sant Genís). 
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EIX TEMÀTIC: ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE 

 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

 

ACCIONS 

  
Mobilitat horitzontal i transversal del barri amb connexions 
amb el parc dels Tres Turons. 

 

 Seguiment d‟un estudi general de mobilitat. 
 

 Llista de solars amb qualificació d‟edificables de titularitat 
pública.  

 

 Llista de solars amb qualificació de zona verda de titularitat 
pública.  

 

 Seguiment PMU Teixonera-1, Teixonera-2  i espai de la “llosa”. 
 

 Que la serralada de Collserola sigui un element propi de 
caràcter integrador. 

 

 Col·laboració amb TMB, circulació i G.U. per millorar la 
connectivitat amb els barris de l‟entorn.  

 

 Millora manteniment zones verdes i àrees de jocs infantils. 
 

 

 

 Construcció nou aparcament soterrat de promoció pública al  
solar del carrer d‟Arenys, ampliació Centre Cívic i creació 
nova urbanització de superfície. 

 

 Estudi de mobilitat al barri per crear-hi nous accessos. 
 

 Col·locació de bancs a totes les parades del bus del barri.  
 

 Col·locació de baranes a totes les escales i escoles del barri. 
 

 Creació d‟un gimnàs l‟aire lliure per a gent gran  a l‟espai del 
parc de la Roda. 

 

 Repintat senyalització horitzontal del barri, instal·lacions de 
bandes rugoses als carrers dels voltants de les escoles. 
 

 Creació de “zones 30”. 
 

 Cal sol·licitar que hi hagi el servei “bicing”a les rondes per 
facilitar mobilitat transversal amb els barris de l‟entorn. 
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 Estudi viabilitat per fer  la connexió del parc dels Tres Turons 
amb Collserola a través de Natzaret. 
 

 Estudi viabilitat instal·lació escales mecàniques als 
eixos:escales dels Canadencs, la Floresta i Cannan. 

 

 Viabilitat camins escolars, integrant-hi les escoles dels barris 
de l‟entorn. 

 

 Creació carta de colors com a marca d„identitat del barri per 
donar una renovada estètica de la silueta urbana del barri. 

 

 Assessorament i difusió en quant a la rehabilitació de façanes 
i instal·lació d‟ascensors. 

 

 

 

 Potenciació habitatges públics de lloguer per a joves. 
  

 Instal·lació vàter públic a  la plaça de la Vall d‟Hebron. 
 

 El barri considera que el semàfor (àmbar) situat al carrer 
general Mendoza amb plaça de la Vall d‟Hebron és molt 
perillós. Aquest pas, l‟utilitzen molts nens del barri per anar a 
les escoles de Penitents. 

 

 Punt verd al solar del carrer d‟Arenys costat Centre Cívic. 
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EIX TEMÀTIC: COMERÇ, OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 

 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

 

ACCIONS 

 

 Diagnosi i estudi de viabilitat del comerç al barri, amb 
col·laboració del mercat i barris de l‟entorn. 
 

 Reurbanització voreres en zones comercials per crear rutes de 
comerç al barri. 

 

 Creació programa “d‟usos del temps lliure” per intercanviar 
informacions i donar a conèixer professionals liberals al barri. 

 

 Establiment de criteris comercials per trobar  una bona oferta 
comercial al barri. 
 

 

 

 A través de la renovació de l‟associació de comerciants,  amb 
suport del Districte, impulsar la creació d‟una marca. 
 

 Creació d‟espai d‟oferta i demanda al Centre Cívic de la 
Teixonera. 

 

 Creació de l‟espai trimestral a la plaça de la Vall d‟Hebron amb 
col·laboració del Mercat, on els comerciants i les empreses 
del barri puguin exposar els seus productes. 
 

 Elaboració de díptics informatius de l‟oferta del barri. 
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EIX TEMÀTIC: CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ I SEGURETAT 

 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

 

ACCIONS 

 

 Potenciar, a través de les entitats,  la bona  convivència dels 
veïns i de les veïnes, activant programes integradors, amb la 
col·laboració de Barcelona  Activa. 
 

 Crear l‟associació de veïns com a estratègia de convivència al 
barri. 

 

 Activar les entitats registrades que no fan activitats, com a via 
per optimitzar la convivència al barri. 

 

 Crear una plataforma per delimitar els usos d‟espais infantils i 
àrees verdes, evitar que aquests espais siguin utilitzats com a 
pipicans. 

 

 Crear d‟eslògans cívics. 
 

 Eliminar el concepte “d‟okupació” al barri. 
 

 

 Instaurar la celebració del dia de la “Convivència al barri de la 
Teixonera”. 
 

 Establir un calendari per fer excursions trimestrals per 
fomentar el medi ambient, amb el suport del Patronat de 
Collserola,el Col·lectiu Agudells i l‟Associació de Veïns de 
Sant Genis. 

 

 Donar a conèixer rutes de les fonts, camins, diversitat de flora 
i fauna, amb el suport del Patronat de Collserola,el Col·lectiu 
Agudells i l‟Associació de Veïns.  
 

 Activar el servei de mediadors als espais públics on es 
detectin conflictes. 
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EIX TEMÀTIC: ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

 
LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

 

ACCIONS 

 

 Potenciar i donar suport  per part del Districte a les entitats en 
procés de renovació. 
 

 Crear vincles de col·laboració entre les entitats dels barris de 
l‟entorn. 

 

 Millorar la qualitat de vida dels veïns i de les veïnes. 
 

 Creació web-entitats del Districte. 
 

 Establir vincles de col·laboració entre Torre Jussana i les 
diferents entitats per impulsar nous programes. 

 

 Plataforma per  a la recuperació de noms populars d‟espais 
del barri (plaça de la Mina). 
 

 Crear d‟una renovada associació de veïns. 
 

 

 

 Crear l‟entitat “Usos del temps lliure” com a mesura 
d‟associacionisme i participació. 
 

 Consensuar amb el Districte els projectes d‟envergadura que 
afectin a la Teixonera.  

 

 Contactar amb els veïns i les veïnes que estan fent activitats 
culturals fora de les entitats. 

 

 Utilitzar parc de Turó a la Creueta del Coll, com a espai per a 
activitat del barri.  

 

 Aprofitar els espai tancats del mercat. 
 

 Crear una plataforma de “joves dinàmics”. 
 

 Exigir que els consells i les comissions de seguiment siguin 
una eina de col·laboració amb el Districte. 
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C// Conclusions- document resum idees principals  

 

El procés per elaborar el Pla de futur ha estat un procés de certa complexitat. El fet 

d’elaborar línies estratègiques generals a partir de necessitats concretes i precises és 

un exercici d’abstracció important però necessari per poder crear un marc que serveixi 

de punt de partida i poder arribar a  propostes concretes que serveixin per resoldre o 

millorar la situació actual i futura del barri. Ja se n’han fet algunes que s’han recollit, 

com un avançament de possibles solucions.   

 

S’ha evidenciat que algunes entitats del barri utilitzen des de fa molts anys el treball en 

xarxa. El consens no ha estat difícil, ha existit  una coincidència de fons en allò que 

necessita el barri encara que les activitats de les entitats estiguin orientades a 

objectius diferenciats i els ciutadans a títol individual visquin realitats diferents.  Les 

aportacions han estat diverses però coincidents en allò que és comú: urbanisme, 

equipaments, convivència.  

 

Comú és el valor que dóna en viure en un barri de les característiques de la Teixonera,  

hereu de la voluntat dels seus primers habitants de fer-ne un espai de convivència on 

tothom es coneix i es comporta amb cordialitat.  Es plantegen canvis estructurals per 

mitjà de Teixonera-1 i Teixonera-2. Aquests nous espais dotaran el barri de noves 

places i jardins, s’hi farà d’un bulevard, hi haurà una promoció d’habitatges en règim 

de protecció pública per cobrir les necessitats de les famílies del barri i equipaments, 

entre d’altres. 

 

 La millora que ha suposat  la nova estació del Metro Teixonera-Coll per al barri, ha 

estat molt ben rebuda pels veïns i les veïnes, ja que ha millorat la connectivitat del 

barri amb la resta de la ciutat.  En aquesta línia, es vol potenciar un barri pacífic, que 

prioritzi el vianant en lloc del vehicle, però també es demanen solucions per trobar 

espais per a la construcció d’aparcaments de promoció pública.  

 

Comú també és el valor que es dona a la convivència i la relació, i per això es demana 

que hi hagi una intervenció important per crear espais que ho facin possible, tot i ser 

conscients que la història urbanística del barri ho complica una mica. Els veïns i les 

veïnes volen trobar nous espais tancats per fer-hi noves activitats adreçades a joves i 

gent gran. 
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Finalment, és comuna també la il·lusió en la preparació de la Festa Major, activitat que 

concentra, mitjançant l’Associació de Festes: Teixonera-Penitetns-el Coll, la unió del 

barri. Aquesta festa trenca les fronteres administratives dels barris de l’entorn. La 

Festa Major concentra els veïns i les veïnes dels barris de la Teixonera, Penitents i 

Mas Falcó. Aquesta entitat, de caràcter central, s’està encarregant de potenciar la 

resta d’entitats, entre d’altres l’Associació de Comerciants del Barri. 

 

El Centre Cívic de la Teixonera és l’espai on es fan activitats culturals, musicals, 

teatrals, lúdiques i socials  del barri. A més a més, és el nucli vertebrador de la vida 

associativa i del treball compartit per al barri. És també un espai potenciador de 

l’activitat participativa, que facilita l’aproximació de les entitats als veïns i les veïnes. 

També, s’ha de mencionar el conjunt d’activitats extraordinàries que està fent el Centre 

amb motiu del seu 15è aniversari, amb el programa 15x15. Cal esmentar el 

documental que s’està fent al barri, sota la direcció de Jordi Romero amb el suport del 

Centre Cívic de la Teixonera. 

 

El treball fet durant les sessions de treball per elaborar la proposta del Pla de futur ha 

permès no tan sols plantejar  i consensuar els aspectes que hi són reflectits, sinó que 

ha estat també una oportunitat per fer un treball en comú amb una visió global de barri,  

ja que hi ha aportat cada entitat aquells elements que coneixen amb més profunditat 

atesa l’activitat que els hi és pròpia. 

 

Finalment, cal parlar del punt d’inflexió que va suposar la jornada participativa, on 46 

veïns i veïnes van crear escenaris de futur, que van ser recollir i validar les comissions 

de seguiment i es presentaran al proper Consell de Barri del dia 11 de novembre de 

2010.  

 

Aquest procés ha estat l’inici d’un treball  del conjunt de barri que continuarà en les 

noves reunions dels consells de barri i comissions de les seguiment i que es faran i 

que ajudarà a prioritzar les intervencions per al proper  Pla d’Actuació del Districte 

d’Horta-Guinardó. 
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D// Annexos: buidatge de cada sessió de treball i recull de totes les aportacions  

 

Composició de la Comissió de Seguiment i persones que hi han participat 

 
Presidència 

Ramon Carrion  

 

Vicepresidència   

Francesc Subirats.      President de l’Associació de Festes. 

 

Consellers de districte 

Iolanda Latorre    Consellera  GM de CiU 

Anna Mir                Consellera  GM d’ ICV-EUiA 

Manuel Conde               Conseller    GM del PP 

Enric Rius               Conseller   GM d’ ERC 

 

Tècnics 

Antoni Coll, tècnic de Participació de  l’ Agència del Carmel.  

Joan Cerdan, tècnic dels  barris de la Teixonera-Sant Genís. 

 

Entitats 

AV  Mare de Déu dels Àngels             Marta Franch 

Junta Concessionaris Mercat Vall d’Hebron            Pilar Javier   

Junta Concessionaris Mercat Vall d’Hebron            Emilio Jordán                                                                                         

Penya Barcelonista Teixonera                          Antonio Cedeiro 

Penya Barcelonista Teixonera                         Manuel Calpe 

Penya Barcelonista Teixonera             Joaquim Basi 

Penya Barcelonista Teixonera             Raúl Pérez 

Associació de Dones Teixonera             María Antonia García 

Associació de Festes                          Francisca Castillo  

Associació de Festes                  Juan Manuel Torres  

            

A títol individual 

Soledad Doñate              Roberto González 

José Antonio Molina                         Santos Castillo 

Antoni Lupiañez 

 



  Serveis Generals i  Coordinació Territorial 

 

 

 

 

 
 

SESSIÓ PARTICIPATIVA DEL 20 DE MARÇ DE 2010 
 
 
Barri de la Teixonera 

Eixos temàtics: 
 

-Espai públic, mobilitat, habitatge i accessibilitat. 

-Dinamisme social i comercial. 
 
-Equipament i serveis. 

Participació: 
 

-Les persones que hi van participar van treballar en tres grups de treball. En 
cadascun dels  grups es van treballar els tres eixos anteriors que van marca les 
línies estratègiques i accions en un escenari de futur del barri. 
 

Participants: 46 veïns i veïnes 
 

Agustí Jordà, Alberto Soriano, Amador Rubio, Andreu Bernades, Andreu 
Sarramona, Ana M. Muñoz, Ana María Muñoz Muñoz, Antonia García, Amador 
Noto, Baltasar Alfonso, Carmen Latorre, Dolors Bosch, Emèrita Castillo, Emilio 
Jordán, Ferran Millas, Francesc Subirats, Francisco Ruiz, Isabel Noto, Javier 
Sancho, Jordi Marquès, José Luis Alsina, José Manuel Torres, José Antonio 
Molina, Luis Deiros, Luis Riera, M. Assumpta Bosch, M. Dolores Ponce, Manuel 
Pérez, María Pilar Hevia, María Rosa Català, Mariana García, Mariona Borràs, 
Mercedes Alquézar, Mercedes García, Modesto Fons, Montserrat Crispin, 
Montserrat Oliveras, Núria Pedro, Francisca Castillo, Pau Pérez, Pilar Javier, 
Pilar Moya, Pilar Sánchez, Ramon Serra, Roberto González i Soledad Doñate.  

 

Organització: 
-Districte d‟Horta-Guinardó 
-Dinamització: INDIC 

 

 
 
 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT 17 DE MAIG DE 2010 
 
 

Ordre del dia: 
 

-Presentació a la Comissió de Seguiment dels resultats obtinguts en la jornada 
participativa del 20 de març de 2010 per validar-los en comissions posterior.  
 
-Explicació del buidatge dels resultats de la jornada participativa en el març del 
Pla de futur de la Teixonera.  
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COMISSIÓ DE SEGUIMENT 22 DE SETEMBRE DE 2010 
 
 

Eixos temàtics: 
 

-Serveis a les persones i equipaments.  

-Espai públic, urbanisme, mobilitat i habitatge. 

 

Validació de Pla de Futur: 
 

-La Comissió va validar aquests eixos, a partir del buidatge dels resultats 

obtinguts  a la jornada participativa. 

Idees de consens: 
 

-Hi va haver-hi consens en tot el text del document. La Comissió hi va afegir 

algunes idees noves. 

Resultats i acords: 
 

-Es va acordar la validació dels dos eixos analitzats. 

 

 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT 25 D‟OCTUBRE DE 2010 

 
 

Eixos temàtics: 
 

-Comerç, ocupació, empreses i mercats. 

-Convivència, prevenció i seguretat. 

-Associacionisme i participació. 

Validació de Pla de Futur: 
 

La Comissió va validar aquests eixos, a partir del buidatge dels resultats 
obtinguts a la jornada participativa. 
-  

Idees de consens: 
 

-. Hi va haver-hi consens en tot el text del document. La Comissió hi va afegir 

algunes idees noves. 

Resultats i acords: 
 

-Es va acordar la validació dels tres eixos analitzats. 

 

 
 


