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Acta del Consell de Barri de la Teixonera 

Data: 12 de novembre de 2020, 18.30 h 

Lloc: Trobada virtual (https://youtu.be/FhvoEfJRLHg) 

Presideixen el Consell: 
Sra. Rosa Alarcón,   Regidora del Districte d'Horta-Guinardó 
Sra. Núria Carmona,   Consellera Tècnica del Districte d’Horta-Guinardó 
Sr. Eduard Vicente,   Gerent del Districte d’Horta-Guinardó 
Sr. Sergi Perea,   Conseller de barri de La Teixonera 

Consellers/es 
Arnau Vives Junts x Cat 
Magna Martin i Laura Pi  ERC 
Nico Ortiz C'S 
Mila Casas Bcnxcanvi 
 
Tècnics/ques 
Sra. Esperança Borrull,   Tècnica del barri de La Teixonera 
Entitat EDAS ( recull l'acta) 
Mariona Prat (Pla de Barris) 

Representants entitats 
Associació de Veïns La Taxonera 
Assemblea L'Obaga de La Taxonera 
Comissió de festes de la Teixonera  
Coordinadora entitats La Bòvila 
Penya Barcelonista Teixonera 
ACA( Associació cultura i activitats Taxonera ) 

Total d’assistents: 24 persones 

Ordre del dia 
1. Repàs de les actuacions COVID i diagnosi del barri  
2. Estudi de la implantació de la zona verda al barri  
3. Seguretat i prevenció ciutadana al barri  
4. Torn obert de paraules  
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1. Repàs de les actuacions COVID i diagnosi del barri 
 
Sergi Perea, Conseller de La Teixonera, dóna la benvinguda i explica el funcionament de la 
reunió virtual. Cal tenir el micròfon apagat, demanar torn de paraula mitjançant el botó d'alçar la 
mà, encendre la càmera quan s'intervingui i tenir el nom visible. Aclareix que els moderadors 
silenciaran qui tingui el micròfon obert i s'expulsarà a qui faltés al respecte o intentés impedir el 
funcionament del Consell.  
 
Presenta a les persones que componen la taula del Consell, repassa l'Ordre del Dia i dóna la 
paraula a Rosa Alarcón, Regidora del Districte. 
 
Rosa Alarcón comença la seva intervenció amb un record cap a tots els veïns i veïnes que ens 
han deixat durant la pandèmia, amb menció especial a Jose Antonio Martínez Bayo, que 
formava part de la Comissió d'esports de la AAVV Teixonera . També agraeix la feina feta per 
les xarxes solidàries del barri per estar al costat de la gent. 
 
Introdueix l'informe sobre les actuacions COVID definint una “nova realitat” a la que ens hem 
d'acostumar, marcada per una triple crisi: econòmica, social i sanitària. Explica que als últims 
mesos l'Ajuntament ha estat treballant frec a frec amb l'Associació de Veïns de La Taxonera i la 
Coordinadora i que hi ha hagut moltes reunions de seguiment, malgrat que no s'ha pogut 
celebrar cap Consell de Barri. Distingeix la crisi en dues parts: 
 
· Confinament: Explica que l'Ajuntament i el Districte es van dedicar a estar al costat de les 
persones, realitzant una tasca molt vinculada a Serveis Socials. Es van atendre infants que 
s'havien quedat sense beques menjador i que dinaven cada dia a l'escola. Es van duplicar les 
assistències de Serveis Socials. Es va crear la Xarxa Radars -agraeix de nou a les persones 
voluntàries i entitats que hi han participat. Destaca que  als moments més durs  de la pandèmia 
també es va estar al costat de la Generalitat: el  primer hospital de campanya de la ciutat es va 
ubicar a Vall d'Hebron; després es va muntar un segon al districte, a l'Hospital de Sant Pau 
-felicita l'equip del Districte i al seu gerent per la feina feta. També es va donar suport en la 
gestió de les residències de gent gran: a La Taxonera hi va haver problemes greus en alguna 
residència. Explica que es va muntar una al Paral·lel com a recurs alternatiu per ajudar a 
desinfectar i netejar les residències que ho necessiten. Conclou explicant que, durant la 
primera fase de la pandèmia, 2 barris del districte -Vall d'Hebron i Montbau- van tenir un alt 
grau d'afectació i contagis. Es va fer seguiment de les dades i s'hi van dedicar recursos 
extraordinaris des de l'Ajuntament, com un reforç a la Guàrdia Urbana i d'altres serveis 
vinculats a Serveis Socials. 
 
· Desconfinament: Explica que es van reorganitzar els serveis de neteja, ja que durant el 
confinament es van haver de fer grups bombolla amb els treballadors. Es va recuperar la neteja 
de carrers i places, tot i que va quedar un reptes important: el desbordament dels contenidors 
(especialment els grocs i blaus), a causa del canvi d'hàbits de la gent i la major estada a casa. 
Afirma que està pràcticament resolt i justament s'ha fet una inspecció a La Taxonera la setmana 
passada, relativa als problemes de neteja i contenidors. Recalca que, tot i els recursos i el 
treball incansable de l'Ajuntament, cal ser cívics: respectar el dia i hora dels trastos vells. Sobre 
aquest  tema, explica que es tornarà a fer pedagogia i es tornaran a posar recursos, però 
també es posaran multes. També informa que es va fer un reforç de la Guàrdia Urbana i es va 
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comptar amb la presència d'agents cívics que van ajudar a respectar les mesures de 
distanciament i de convivència als barris. Destaca que des de l'Ajuntament hi ha molta 
consciència que la crisi actual és també social i econòmica: especialment entre els comerciants 
i petits autònoms. A causa d'això, es va crear una bossa de 25 milions d'euros per donar suport 
a autònoms, comerciants, sector cultural i esportiu. Finalment, explica les accions “d'urbanisme 
tàctic” que es van realitzar: accions d'urgència destinades a afavorir la mobilitat en el context 
actual i també a fomentar la recuperació econòmica: les terrasses dels bars, independentment 
del seu disseny, han servit per salvar llocs de treball. Conclou fent un homenatge especial al 
sector de la petita cultura i de l'artesania local que s'ha vist greument afectat i que està integrat 
per moltes persones que treballen diàriament des dels barris. Menciona la impossibilitat de 
celebrar les festes de barri i destaca la feina de cohesió que fan aquestes persones des dels 
barris. Finalment, prega responsabilitat i respecte a les mesures de seguretat. 
 
Rosa Alarcón explica els altres temes que s'han treballat al barri als últims mesos a banda de la 
pandèmia. Comparteix un plànol de La Taxonera amb diferents demandes i recorda el seu 
compromís a defensar totes les reivindicacions del barri, especialment aquelles sorgides del 
Pla de Barris. Destaca dues en especial: l'escola bressol i el centre La Bòbila. Explica que ja hi 
ha un PIM (Programa d'Inversions Municipals), si bé puntualitza que no és definitiu per culpa 
del moment d'incertesa econòmica actual: fa 15 dies l'Ajuntament ha tingut un moment de 
fallida econòmica, a causa de la manca d'ingressos i de la gran despesa social, al voltant de 
600 milions d'euros, feta per afrontar la pandèmia. 

Assegura que l'escola bressol es durà a terme durant aquest mandat. Valora que és una gran 
notícia pel barri, ja que es tracta d'una reivindicació llargament esperada i lluitada. Informa que 
espera que el curs 2022-2023, potser una mica abans i tot, podria estar en funcionament. 
 
Informa que s'està acabant el projecte executiu i que ja s'està treballant amb la  Coordinadora i 
l'Associació de Veïns. Explica que de moment no hi ha dotació  econòmica, però que això no 
significa que es puguin tenir els diners, com a mínim, per iniciar les obres durant aquest 
mandat: actualment no es troba en el PIM, però encara  no és definitiu. Afegeix que han 
d'arribar fons europeus i que, si s'aproven els pressupostos de l'Estat, aquests permetran 
impulsar molts projectes de ciutat grans i petits. 
  
Un dels projectes grans a realitzar. Explica que han començat les obres d'instal·lació de la 
pèrgola a la cobertura de la Ronda (es va endarrerir per culpa de la pandèmia) i que, des de 
BIMSA (Barcelona d'Infraestructures Municipals) s'assegura que les obres estaran acabades 
abans de Nadal. Informa que, ja que enguany no es podrà fer la tradicional cavalcada de reis, 
s'ha previst instal·lar una haima dels Reis Mags en aquest espai: es vol generar un punt de 
trobada i de comerç dels barris del Nord. Recorda les petites  modificacions que es van 
assenyalar a l'última visita que es va fer a l'espai: la barana per protegir les criatures i els 
esglaons per facilitar l'accés a les grades. 
 
Recorda que hi ha un compromís de govern d'executar la 2a fase de cobertura de la Ronda 
entre la secció ja coberta i el carrer Jericó. Explica que, de moment, no es podrà dur a terme, ja 
que no està contemplat al PIM i és una obra molt important des del punt de vista econòmic. 
Afirma que no deixarà de lluitar per aconseguir que, tant l'execució de la 2a fase com la 
redacció del projecte executiu de la 3a, es puguin realitzar aviat: durant aquest mandat o el 
següent. Informa que s'ha fet la proposta que aquesta obra sigui part de la bossa de fons 
europeus recentment aprovada.  
 
Informa que s'han finalitzat les obres del mercat interior. Celebra el bon funcionament de 
l'ascensor que permet salvar els 10 metres de desnivell: valora com a molt importants les 
accions en promoció d'una mobilitat a peu més còmoda als barris de muntanya. 
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Sobre l'hort, explica que la licitació de la gestió està prevista durant el mes de  n o v e m b r e . 
Espera que hagi sortit el Plec de Condicions a finals de mes i promet que s'informarà al 
respecte. 
 
Les escales del carrer Arenys les defineix com una de les possibles actuacions a fer durant 
aquest mandat. Aclareix que tampoc consten al PIM, però que hi ha un acord amb un propietari 
privat que podria permetre tirar endavant amb aquesta acció, segurament, cap al 2022. 
 
Informa que es realitzarà l'obertura de la tanca de Maties Guiu i Santa Rosalia 91 tal com es va 
dir a la visita que es va  fer amb el conseller de barri, el gerent i els serveis tècnics. És 
conscient que al proper mandat s'haurà d'abordar què s'hi farà amb aquest espai verd: encara 
no és tot propietat de l'Ajuntament, però com a mínim s'arreglaran els voltants. Informa que les 
obres encara no estan acabades: hi ha una vorera que està a mitges, amb un panot que no va 
agradar. Explica que això se solucionarà: al gener es començarà a treballar amb la tanca i 
s'acabaran les obres quan es rebi el material necessari per fer el paviment. 
 
Sobre la neteja del solar de Josep Sangenís 18-21, es tracta d'un solar privat. Des del Districte 
es va demanar una neteja subsidiària: si la propietat no el neteja abans d'una determinada 
data, que finalitza la setmana vinent, ho faran els serveis municipals i es passarà factura. 
  
Quant a la barana del Parc de Garrofers, està previst el seu canvi entre novembre i desembre. 
 
Respecte a l’Escola La Taxonera, si bé està al Carmel, la majoria dels nois i noies que hi van 
són de La Taxonera. Finalment s'ha aconseguit ampliar la vorera davant l'escola i que no es 
faci servir per aparcar-hi motos. Celebra que s'hagi pogut realitzar gràcies al projecte “Protegim 
les “escoles”.  
 
Sergi Perea dóna pas al torn obert d'intervencions sobre aquest punt. 

Intervenció Resposta

Veïna agraeix la neteja del solar de Josep 
Sangenís: explica que les veïnes ja ho havien 
intentat fer pel seu compte. Agraeix també el 
canvi de la barana del parc de Garrofers, que 
explica que era una demanda des de feia 2 
anys. Expressa la seva alegria pel que fa a 
les informacions sobre l'escola bressol, tot i 
que es mostra escèptica. Finalment, al 
respecte de la neteja amb motiu de la COVID, 
recorda que va avisar a la tècnica i al 
conseller de barri que els divendres 
s'aglomera molta gent a la mesquita de La 
Taxonera i, que, al seu judici, caldria una 
neteja especial de la zona d'igual forma que 
es fa amb el mercat i els supermercats del 
barri.

Rosa Alarcón contesta que, respecte de 
l'escola bressol, està segura que es tirarà 
endavant tot i la gran incertesa actual. Se 
n'alegra que el tema del solar de Josep 
Sangenís i la barana del parc estiguin en vies 
de solució. Finalment, afirma que té 
constància que el conseller Sergi Perea i 
l'Esperança Borrull, tècnica del barri, estan 
pendents del tema de la neteja i del trànsit de 
persones dels divendres.
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Veí pregunta si el canvi de l'economia de La 
Bòbila, a la redacció del pla executiu, respon 
a una ampliació o una reducció de 
pressupost.  
 
Quant a la ubicació dels Reis Mags sota la 
pèrgola, pregunta si se li ha comunicat a la 
comissió que organitza la cavalcada 
tradicional. 
  
Finalment, respecte a l'Àrea Verda, considera 
que fins que no es defineixi el Pla de Mobilitat 
no es podrà veure quines són les mancances 
i problemes reals a solucionar. 

Rosa A la rcón respon que e l canv i 
pressupostari s'ha fet a causa de l'escala 
d'accés que s'ha fet al costat de La Bòbila. 
També explica que durant aquests mesos, a 
instància dels veïns, s'ha protegit el sostre de 
La Bòbila amb pintura especial per cobrir el 
fibrociment, per tal d'evitar despreniments i 
garantir que no afecta les persones. 

Sobre els Reis Mags, afirma que s'ha comptat 
amb la comissió organitzadora: demà la 
tècnica del barri farà trucades per comunicar 
que dilluns 16/11 hi ha una visita a l'espai.  

Intervenció Resposta
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Veí, de l'Associació de Veïns de La Taxonera, 
celebra les informacions sobre l'escola 
bressol, una lluita reivindicada des de 
l'Associació durant 10 anys. Pregunta, 
concretament, quan començaran les obres, 
quant duraran, quan acabaran i amb quin 
pressupost.  
 
Destaca que el cobriment de la Ronda de 
Dalt està aturat des de fa 1 any i mig, mentre 
que ha llegit que es destinaran 138 milions 
d'euros per les “illes”. Expressa malestar 
perquè no es prioritza els veïns que pateixen 
el trànsit dels cotxes i afirma que encara 
estan esperant una entrevista al respecte 
amb Janet Sanz.  
 
Sobre l'Àrea Verda, considera molt important 
realitzar un estudi previ de la mobilitat. 
Comunica que, des de l'Associació de Veïns, 
es demana que, un cop es tinguin les dades, 
es faci una consulta oberta al barri sobre la 
implantació o no de l'Àrea Verda a La 
Taxonera. Mani festa, a més, que a 
l'Associació de Veïns no tenen informació 
suficient sobre l'Àrea Verda i demana 
transparència.  
 
Finalment, sobre el mirador, explica que hi 
havia 3 projectes i que s'ha executat el més 
econòmic, amb uns resultats no gaire 
satisfactoris. A més, destaca, les obres estan 
aturades des del desembre passat.  
 
Conclou agraint al jurat dels Premis Horta-
Guinardó que hagin donat el premi esportiu a 
Jose Luís Martínez Bayo, de la vocalia 
d'esports de l'associació de veïns. Explica 
que fou campió de Catalunya i d'Espanya i 
que ens ha deixat recentment a causa de la 
COVID. També hi ha la intenció de batejar 
amb el seu nom La Campa.  

Sobre l'escola bressol, Rosa Alarcón respon 
que el pressupost és de 3,5 milions d'euros i 
la previsió és tenir-la pel curs 2022-2023, si 
no abans. Però no es pot comprometre amb 
dates concretes: s'està treballant amb BIMSA 
per tancar calendari exacte. Destaca que el 
més important era obtenir els recursos i això 
ja s'ha assolit: ara es posarà en marxa tota la 
maquinària administrativa. 
 
Sobre el cobriment de la Ronda, respon que 
l'AV ja sap com està el tema. 
 
Pel que fa a l'Àrea Verda, no sap si es podrà 
fer una consulta, però afirma que La 
Taxonera és l'únic barri de la zona on encara 
no està regulat l'aparcament i aquest fet 
també comporta que augmenti el volum de 
vehicles. Explica que aquesta regulació 
també comportaria que es facin aparcaments 
gratuïts de motos i s'implantin zones de 
càrrega i descàrrega. 
 
Sobre els Premis Horta-Guinardó, explica que 
no s'anuncien públicament els guanyadors 
fins que no s'arriba a un acord amb els seus 
familiars. Però, efectivament, confirma que 
Jose Antonio Martínez Bayo serà guardonat, 
malauradament a títol pòstum.

Intervenció Resposta
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Veïna explica que l'Associació de Veïns de La 
Taxonera ha rebut un informe setmanal del 
barri, del 2 al 6 de novembre, realitzat per 
l'Amèlia i el Jordi, educadors de carrer. A 
l'informe parlen dels carrers del barri i 
enumeren els punts crítics: diuen que els 
p r inc ipa ls p rob lemes de tec ta ts són 
l'abandonament de mobles, els excrements 
de gos i els contenidors saturats. També hi ha 
un comentari on diuen que l'Associació de 
Veïns està tancada des del confinament i que 
no hi han pogut contactar. Afirma que ningú 
ha trucat a l'associació (el número de telèfon 
és visible a la porta local). També manifesta 
que l'AV troba a faltar a l'informe que no es 
parli del mal estat de la neteja que afecta a 
tot el barri en general.  
 
Explica que, durant el mes de febrer, l'AV va 
atendre a la petició que es va fer des de 
l'Ajuntament de realitzar un petit recorregut 
amb el Bus del Barri per informar de les 
parades que es podrien fer. Es va enviar 
l'informe, detectant que al barri hi havia 
només 2 parades del bus 119. La resposta 
obtinguda ha sigut que no s'hi pot fer res al 
respecte. Recalca que, especialment al 
moment actual, la gent gran del barri 
necessita el 119 per poder-se desplaçar al 
CAP, al Mercat i a l'Hospital de la Vall 
d'Hebron i demana que es reconsideri el 
tema.  
 
Explica que l'AV ha rebut bastants queixes 
sobre la il·luminació insuficient al carrer Santa 
Rosalia.  
 
Pregunta quin és l'estat de les actuacions 
inacabades presents al pressupost del Pla de 
Barris de La Taxonera: demana informació i 
que es posi data de quan es realitzaran. 
Menciona les escales que connectaven el 
parc de Garrofers amb la zona inferior.  
 
Finalment, recalca el problema de les voreres 
estretes que hi ha al barri, plenes de pilones i 
que mesuren 40 cm i són un perill per als 
vianants. Explica que des de l'AV s'han 
aportat fotos i destaca un tram molt perillós 
ubicat entre Santa Rosalia i Sant Dalmir.

Rosa Alarcón contesta, relatiu a l'informe de 
neteja, que és un document intern de 
l'Ajuntament i que es va traspassar a l'AV tal 
com estava justament per ser transparents. 
Afirma que també han facilitat els seus 
telèfons de contacte. 
 
Sobre el Bus del Barri, proposa que s'acabi 
de parlar a la comissió de Mobilitat. Felicita 
l'Associació de Veïns per la feina prèvia 
realitzada. 
 
Quant a la il·luminació del carrer Santa 
Rosalia, s'ho apunta per fer una visita amb el 
conseller de barri i veure què hi passa. 
 
Finalment, respon que el tema de les voreres 
és una de les seves obsessions al barri: 
explica que des de Mobilitat s'està treballant i 
creu que es llançarà algun projecte pilot en 
un dels barris del Districte. Anirà informant al 
respecte.

Intervenció Resposta
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2. Estudi de la implantació de la zona verda al barri 
 
Rosa Alarcón explica que la implantació de la nova Àrea Verda a la Vall d'Hebron, tot i que no 

Veí pregunta sobre les obres al solar 
abandonat a Sant Crispí amb Fastenrath. 
Explica que va preguntar a l'Ajuntament per 
via telemàtica i va rebre 2 respostes: la 
primera, que la intervenció fou abandonada a 
causa de la COVID; la segona, que les obres 
s'han abandonat per una decisió presa amb 
l'Associació de Veïns. Vol saber què es 
podria fer per reactivar les obres i què 
passarà amb aquest solar.  
 
També comenta que el barri no té servei de 
Bicing i que, tant per circular de forma més 
ecològica com per descongestionar el 
transport públic pel tema COVID, seria molt 
necessari. Expressa que La Taxonera està 
aïllada de la resta de la ciutat perquè no té 
carril bici que connecti amb el centre: el tram 
de l'Avinguda Vallcarca no arriba a Lesseps, 
fet que impedeix circular-hi legalment amb 
bicicleta o patinet. Pregunta si hi ha cap pla 
per a connectar el barri amb la xarxa de carril 
bici de la ciutat.

Sobre les obres de Santa Rosalia i 
Fastenrath, Rosa Alarcón compta que estaran 
finalitzades cap a la primavera. Explica que 
ara s'acabarà l'obra del mirador, després es 
canviarà la tanca i finalment s'acabarà la 
vorera. 
 
Eduard Vicente, Gerent del Districte, diu que 
espera que les obres estiguin acabades per 
Setmana Santa. 
 
Rosa Alarcón respon: la qüestió del Bicing es 
podria estudiar a la pròxima comissió de 
Mobilitat. Respecte de la connexió amb la 
xarxa ciclista: ara mateix patins i bicicletes 
poden circular per tots els carrers assenyalats 
amb velocitat 30. A l'Avinguda Vallcarca hi ha 
una part amb carril bici i una altra que no, 
però  es pot circular de forma legal i 
sostenible pel tros on no hi ha carril segregat. 

Veí té una consulta sobre la nova Àrea Verda 
a la zona de Vall d'Hebron. Explica que viu al 
carrer Segur i que ara és molt difícil aparcar. 
Els veïns van rebre un paper informatiu on es 
comunicava que podien fer servir l'Àrea 
Verda,  però no té clar com, tot i que ha trucat 
al 112. Demana informació.

Rosa Alarcón explica que hi ha alguns veïns 
que estan a la denominada “Àrea de 
Desbordament” i que han rebut una carta 
assegurant que hi poden aparcar: per fer la 
inscripció cal entrar al web bcn.cat/
areaestacionament i tramitar-ho allà. És cert 
que ha augmentat el trànsit a la zona i aquest 
serà un tema a abordar des de la comissió de 
Mobilitat.

Veïna pregunta quins són els criteris que 
impedeixen que es dugui a terme el Pla 
Taxonera 2, aprovat des del 2016. Demana a 
l'Ajuntament que es pugui realitzar i resoldre: 
és conscient que se li ha contestat que no es 
durà a terme en aquesta legislatura però no 
entén el perquè. Explica que la seva 
propietat, així com la dels seus veïns, està 
afectada des del 1976 i que no poden fer res 
més que pintar les façanes, tot i pagar l'IBI 
com la resta de ciutadans. Manifesta malestar 
i reclama una solució per les 15 famílies i 
35.000 m² afectats.

Rosa Alarcón contesta que els criteris ja es 
van explicar a l'últim Consell de Barri. Explica 
que hi ha 2 reptes: el primer, és que el 
planejament que desenvolupa el Pla de La 
Taxonera 2 no està aprovat. Aquesta tasca sí 
que es podria fer durant aquest mandat. El 
segon és un tema de manca de recursos que 
impossibilita la seva execució durant aquesta 
legislatura. Es compromet a estudiar si 
almenys es podrien realitzar els últims passos 
administratius.

Intervenció Resposta
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ha arribat a La Taxonera, està afectant molts veïns del barri que hi aparcaven. S'ofereix a 
escoltar al veïnat respecte de si s'hauria de crear també una Àrea Verda d'aparcament a La 
Taxonera per regular i protegir els seus residents. Explica que caldrà estudiar quants cotxes 
circulen pel barri, quants n'hi ha de censats i quantes places d'aparcament hi ha disponibles: 
amb les dades de la mà, es podrà prendre una decisió al respecte. Proposa que aquesta 
possibilitat s'estudiï des de la comissió que treballi amb el Pla de Mobilitat del barri. 
 
Finalment, informa que a final de mes es farà convocatòria per començar a treballar el Pla de 
Mobilitat del barri amb l'equip que ha contractat el Districte. 

 
3. Seguretat i prevenció ciutadana al barri 
 
Rosa Alarcón explica que hi va haver un reforç específic de Guàrdia Urbana abans de l'estiu, 
quan hi va haver algun problema greu de seguretat al barri i fins i tot  es va produir alguna 
detenció. Les dades proporcionades pels Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana indiquen que 
hi ha un nivell de seguretat “tranquil”.  
 
Explica que el principal repte actual és el robatori a l'interior dels vehicles: és una tendència a 
tot el Districte i és el delicte que més ha incrementat al barri. La Guàrdia Urbana i els Mossos 
estan a sobre del tema, especialment als llocs que tenen més necessitat de vigilància. 
 
Informa que l'Ajuntament ha iniciat la convocatòria per augmentar la plantilla de la Guàrdia 
Urbana en 270 membres més. Hi ha un compromís de govern d'incrementar 1.000 places més, 
de les quals 800 seran agents: per tant, hi haurà noves unitats a Horta-Guinardó que reforçaran 
la tasca que ja s'està fent actualment. 
 
Sergi Perea dóna pas al torn obert d'intervencions sobre aquest punt. 

Intervenció Resposta

Veí opina que seria interessant tenir més 
agents cívics a La Taxonera que, a banda 
d'aportar una mica més de seguretat, podrien 
contribuir a reeducar les persones que viuen 
al barri i a observar i informar a l'Ajuntament 
dels problemes que hi ha.

Rosa Alarcón contesta que es miraran 
recursos per estudiar si es poden tenir agents 
cívics de forma permanent al Districte. Si hi 
ha recursos, es tindrà en compte aquesta 
petició.

Veïna celebra que hi hagi més agents de la 
Guàrdia Urbana al barri. Afirma que, 
actualment, si truques de nit o en cap de 
setmana és molt complicat que es presenti 
una patrul la. Agraeix les actuacions 
realitzades a l'Escola Taxonera i demana si 
podria tornar a haver-hi una parella de la 
Guàrdia Urbana a l'entrada i sortida de 
l'escola per garantir la seguretat viària, com 
s'havia fet durant les primeres setmanes del 
curs.

Rosa Alarcón respon que és evident que 
falten recursos a la Guàrdia Urbana i que en 
calen més: especialment per tenir una policia 
de proximitat, que pugui ajudar també a la 
prevenció i al treball comunitari. Respecte als 
caps de setmana, explica que cada any el 
Districte assumeix les hores extra d'una 
patrulla nocturna del maig a l'octubre, 
justament per poder fer feina de prevenció i 
de mediació.
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4. Torn obert de paraules 
 
Sergi Perea dóna pas al torn obert de paraules. 

Veí, en representació de l'assemblea 
L'Obaga de La Taxonera, expressa la seva 
sorpresa sobre l'absència de molts altres 
temes que no es tracten mai al punt de 
“seguretat ciutadana”. Destaca que no es 
parli dels que considera que són els 
principals problemes de seguretat al barri: els 
desnonaments; la dificultat d'accés a 
necessitats bàsiques com l'alimentació -que 
va fer que els mateixos veïns s'haguessin 
d'organitzar per repartir menjar durant la 
pandèmia; el tancament de comerços i la 
impossibilitat de guanyar-se la vida al barri. 
Opina que si la gent no té per menjar i, a 
més, se la fa fora de casa, sembla lògic que 
augmenti la delinqüència.

Rosa Alarcón explica que al principi del 
Consell ha parlat de la crisi econòmica i 
social, així com de les mesures que ha pres 
l'Ajuntament. Agraeix de nou la tasca feta per 
les xarxes solidàries del barri i afirma que des 
de l'Ajuntament i Serveis Socials s'està molt 
pendent de les famílies vulnerables afectades 
pels desnonaments. Afegeix que també hi ha 
un altre tipus d'okupacions delictives, que 
s'han de posar sobre la taula perquè 
contribueixen a criminalitzar les famílies 
vulnerables, tot i que no pot mencionar cap 
cas concret a La Taxonera. 

Intervenció Resposta

Intervenció Resposta

Intervenció per escrit d'un veí del carrer 
Josep Sangenís, afectat per la nova Àrea 29. 
Basat en el seu nul aprofitament i greu 
afectació per als veïns de La Clota i La 
Taxonera, demana la seva replanificació: en 
concret a l'avinguda Martí Codolar -tram 
comprès entre Coll i Alentorn i Granja Vella- i 
al tram que pertany a la plaça de La Clota. 
Comunica també la infrautilització de l'espai 
al carrer de les Basses d'Horta, on es 
demana una zona restringida per a ús 
exclusiu del personal de les cotxeres de 
metro de TMB. 

Rosa Alarcón respon que el replantejament 
de l'Àrea 29, a priori, no està previst. Explica 
que és conscient que genera problemes als 
veïns, que aquest fet ja es va comunicar fa 1 
any i que s'ha d'acabar de veure si l'actual 
Zona de Desbordament funciona bé o s'ha 
d'incrementar. Independentment d'aquest 
fent, afegeix, el tema de la regulació de 
l'espai públic és un punt important que ajuda 
a la sostenibilitat de la ciutat i que protegeix 
els veïns perquè puguin aparcar el seu cotxe 
i agafar el transport públic. Pel que fa a TMB, 
explica que s'està acabant d'elaborar el pla 
de desplaçament d'empresa, però creu que 
qualsevol treballador que vingui a treballar al 
barri ha de tenir les mateixes condicions sigui 
de l'empresa que sigui.

Veïna del carrer de Santa Gemma demana 
que els solars del carrer Santa Gemma i 
carrer Cortadas 56-52, propietat d'un privat, 
es netegin almenys 1 vegada a l'any. Afegeix 
que al carrer Cortadas es va fer neteja 1 cop 
a instàncies dels veïns, però mai més.

Rosa Alarcón respon que els 2 solars són 
privats i que ja s'ha fet alguna neteja. Es 
compromet a fer el mateix que amb el de 
Josep Sangenís: l'Ajuntament demanarà als 
propietaris que ho netegin i, si no ho fan, ho 
faran els serveis municipals i passaran 
factura.
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Veí en representació de l'Obaga de La 
Taxonera vol fer una esmena a la totalitat del 
Consell de Barri. Consideren que hi ha 
problemes greus que no s'estan tractant. 
Sobre els problemes socials derivats de la 
pandèmia, jutgen les actuacions realitzades 
per l 'A juntament com absolu tament 
insuficients, havent sigut els veïns qui s'han 
hagut d'ajudar organitzant-se en xarxes. 
Explica que la situació al barri és cada dia 
més dura: no paren de tancar comerços 
sense que s'hi faci res. Critica que, parlant de 
desnonaments de famílies vulnerables, la 
Regidora tregui el tema de les okupacions 
delictives, inexistents a La Taxonera. Afegeix 
que un problema que sí que existeix i que 
genera inquietud al veïnat és el de la 
presència de grups d'ultradreta. Coincideix 
amb la resta de veïns que l'aparcament i 
l'Àrea Verda al barri són un problema, però 
denuncia que no es parla del que considera 
que són els problemes reals.

Rosa Alarcón respon que al Consell de Barri 
tothom parla del que vol i que hi ha una gran 
diversitat de temes. Explica que és conscient 
que l'Ajuntament es va trobar desbordat a 
l'inici de la pandèmia i que tothom es va 
haver de mobilitzar en aquell moment tan 
complicat. Agraeix de nou la tasca que 
realitza el veïnat i admet que l'Ajuntament no 
arriba a tot i que a vegades no ho fa tot bé, 
però que l'empenta dels veïns també ajuda a 
millorar. També fa menció al treball i el 
compromís dels tècnics i tècniques del 
Districte per estar sempre al costat dels 
veïns.  Finalment, afirma que no té 
constància de la presència de grups 
d'ultradreta al barri, però que estarà pendent, 
sobretot si són violents i trenquen la 
convivència al barri. Demana també que es 
passi informació al respecte, d'haver-hi.

Veí explica que quan es va estar fent el Pla 
de Barris es va impulsar un projecte de 
dinamització dels comerços del barri. Des del 
Districte es va dir que aquest era un tema 
que es volia activar i, afirma, els veïns no ho 
volen deixar passar de banda: considera que 
els comerços son la sang i la sàvia del barri. 
Demana que es parli amb BCNActiva i que 
s'activi com més aviat millor. 
 
Per altra banda, explica que des de la 
Comissió de Festes es va intentar muntar la 
Festa Major a tota costa, però no va ser 
possible. Aquest fet genera un problema amb 
la subvenció rebuda: pregunta si s'ha de 
retornar o la poden guardar per fer que l'FM 
de l'any vinent sigui encara millor. 
 
Finalment, demana a la Regidora i consellers 
d'EnComú presents si poden fer arribar el 
seu enuig pels 144.000 € gastats per 
l'Ajuntament de Barcelona en una festa 
d'encesa de llums el 26 de novembre, quan 
per la Festa Major de  La Taxonera es van 
rebre 3.500 €. Considera que això no és ètic 
ni just.

Rosa Alarcón recorda que a l'inici del Consell 
de Barri ha parlat dels comerços i de les 
ajudes que s'estan impulsant. Explica que hi 
ha un projecte entorn dels locals buits del 
car re r Arenys , que es tà a l P la de 
Desenvolupament Econòmic del Districte i 
que s'està treballant ja amb BCNActiva per 
iniciar-lo de cara al gener. Manifesta que es 
comunicarà als veïns. També explica que a 
Vall d'Hebron s'ha fet un projecte amb una 
sala de coworking on molts veïns i veïnes, 
també de La Taxonera, estan posant en 
marxa petits projectes i s'està generant 
ocupació de proximitat. 
 
Sobre el tema de la subvenció, informa que 
la tècnica de barri trucarà a la Comissió de 
Festes per explicar com es pot justificar de 
forma puntual. 
 
Finalment, es compromet a transmetre 
l'enuig sobre el tema de l'encesa de llums, si 
bé excedeix les seves competències com a 
Regidora de Districte. 
 

Intervenció Resposta
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Veí del carrer Trueba 43, que fa 1 any i  mig 
que viu al barri, explica que la seva situació 
és similar a la de la veïna que ha intervingut 
anteriorment en relació amb el Pla Taxonera 
2. Comunica que el veïnat afectat s'està 
associant per tal d'assessorar-se legalment i 
defensar el dret a quedar-se d'aquells veïns 
que no volen que les seves cases siguin 
expropiades. Aclareix que no està en contra 
de les expropiacions i que està a favor de 
l'habitatge social i els espais verds, però que 
volen tenir veu i capacitat de decidir sobre 
com serà aquest projecte urbanístic. Escriu el 
seu nom i telèfon per si cap veí afectat pel 
Pla vol posar-se en contacte. Tomás Romero, 
Carrer de Trueba 43, 617170897, 
tomasromerotalley@gmail.com.

Rosa Alarcón felicita el veïnat per la iniciativa 
d'associar-se, ja que considera que això 
beneficia i enforteix sempre el barri. Es 
compromet a parlar amb Urbanisme per 
poder tirar endavant el planejament del 
subsector i que els veïns i veïnes puguin 
participar de tot aquest procés. S'apunta les 
dades i informa que el conseller del barri, 
Sergi Perea s'hi posarà en contacte aviat.

Veïna explica que la Xarxa de Suport va 
haver de fer molta feina per ajudar-se entre 
veïnes, perquè en aquell moment no van 
rebre ajuda d'absolutament ningú. Explica 
que ha anat disminuint la necessitat, però 
que la Xarxa segueix activa i ajudant moltes 
veïnes: ara mateix, treballen molt donant 
suport a les persones que necessiten fer 
tràmits burocràtics i demanar ajuts socials. 
A ra només es poden f e r ges t i ons 
telemàtiques i sovint són molt complicades i 
pràcticament impossibles. Pregunta si les 
institucions no podrien tornar a obrir, igual 
que tota la resta de gent ha hagut de tornar a 
treballar. Finalment, espera que si torna a 
passar una situació com la del confinament, 
l'Ajuntament es posi mans a la feina molt 
abans. 
 
Sobre la neteja del barri afirma que, potser 
serà coincidència, però li sembla que ha 
sigut convocar el Consell de Barri i que de 
cop es veiés més personal de neteja i més 
jardiners. Espera que no sigui una tàctica per 
apaivagar el veïnat abans del Consell. 

Rosa Alarcón admet que el tema telemàtic ha 
sigut molt complicat. Expl ica que a 
l'Ajuntament són conscients que hi ha una 
bretxa digital i que a moltes persones grans 
els hi costa. S'ha intentat obrir tots els serveis 
que s'ha pogut, però no tots depenen de 
l'Ajuntament. 
 
Respecte a la neteja, espera que no sigui 
una casualitat que coincideixi que el barri 
està més net amb la celebració del Consell 
de Barri. Espera que sigui conseqüència de 
les passejades que fan ella mateixa i Sergi 
Perea per constatar l'estat del barri. També 
afegeix que hi un tema no resolt amb el “verd 
salvatge” o espontani que creix a la ciutat: fa 
3 setmanes es va presentar un Pla de 
Contingència des de l'Ajuntament, però 
encara no ha arribat del tot als barris d'Horta-
Guinardó. 

Intervenció Resposta
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Rosa Alarcón conclou la sessió acomiadant-se de tots els assistents. 

Sense més intervencions, es dóna per tancada la sessió.  

Veí de l'Associació de Veïns expressa que se 
sent “de Barcelona” i opina que el millor barri 
de la ciutat és La Taxonera. Afegeix per 
reivindicar que, a les zones del barri 
afectades per projectes urbanístics i que 
encara estan pendents d'expropiació i 
remodelació, s'hi posin també espais verds i 
no només nous blocs d'edificis.

Rosa Alarcón respon que tot el que es pugui 
fer per equilibrar verd i edificis, es farà. 
Afegeix que, tot i que ha sigut un any molt 
llarg, només fa 1 any i mig que es va 
començar amb les expropiacions a la zona 
del metro i destaca la feina del Gerent 
Eduard Vicente.

Intervenció Resposta
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