
	

 
 
 
Districte d'Horta-Guinardó 
Direcció Serveis a les Persones 
i al Territori 
Ronda del Guinardó, 49 
08024 Barcelona 
T. 93 402 7000	

Acta del consell de barri de la Teixonera 

Data: 25 de febrer de 2021, 19.00 h 

Lloc: Trobada virtual (https://youtu.be/ew0er5IAfNE) 

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

Consellers/es: 
Sra. Magna Martin,   GMD ERC 
Sra. Laura Pi,    GMD ERC 
Sra. Carme Cánovas,   GMD JxCat 
Sr. Nico Ortiz,    GMD C's 
Sra. Mila Casas,   GMD BxC 

Representants entitats: 
Associació de Veïns La Taxonera 
Assemblea L'Obaga de La Taxonera 
Àrea de Cultura i Activitats de La Taxonera 
Associació de Festes de La Taxonera 
Associació de Comerciants de La Taxonera 

Tècnics/ques municipals: 
Sra. Esperança Borrull,  Direcció de Serveis a les Persones i al Territori del Districte 

d’Horta-Guinardó 
Sr. Eduard Vicente,   Gerent del Districte d’Horta-Guinardó 
Sr. Emili Rico,   Mobilitat 
Sra. Irene Esteban,   BSM 

Total d’assistents: 24 persones 

Ordre del dia 

1. Repàs de les actuacions COVID i diagnosi del barri  
2. Torn obert de paraules  
  

  

Acta del Consell de Barri de La Teixonera, 25 de febrer de 2021  
 1



	

 
 
 
Districte d'Horta-Guinardó 
Direcció Serveis a les Persones 
i al Territori 
Ronda del Guinardó, 49 
08024 Barcelona 
T. 93 402 7000	

1. Repàs de les actuacions COVID i diagnosi del barri. 
 
Sergi Perea, Conseller de barri de La Teixonera, dóna la benvinguda i explica el funcionament 
de la reunió virtual. 
 
Rosa Alarcón comença la seva intervenció amb un record cap a tots els veïns i veïnes que ens 
han deixat durant aquest període, amb menció especial al Paco, de la vocalia de Gent Gran de 
l'Associació de Veïns.  

La Regidora fa un repàs de les actuacions COVID i una diagnosi del barri.  
  
Cobertura de la Ronda de Dalt 
Explica que ja està quasi acabat i recorda positivament que al Nadal s'hi van instal·lar e l s 
campaments reals". Informa que l'execució de la segona fase està pendent dels Fons Europeus 
i que el projecte executiu de la tercera fase depèn del PIM. 
 
Mercat/Hort 
Comunica que s'ha avançat en les obres per posar en marxa els horts i que l'empresa Tarpuna, 
coneguda al districte per la gestió dels jardins comunitaris de Pla i Armengol, ha guanyat el 
concurs d'adjudicació de l'espai. Explica que l'empresa contactarà aviat les entitats i 
associacions veïnals, ja que és prioritari que la gestió del projecte sigui  comunitària i amb molta 
implicació del barri. 
  
Llosa 
Informa que es va aprovar definitivament la modificació de planejament: el solar on aniran les 
consultes externes de l'hospital ja està cedit a CATSalut i aviat començaran amb el projecte 
executiu. Respecte a la part municipal, abans de l'estiu es convocarà als veïns dels barris 
adjacents per tal de fer una comissió per a discutir les possibilitats d'utilització de l'entorn de la 
llosa. 
 
La Bòbila 
Recorda que es va demanar netejar la part de jardí i arreglar les tanques a l'audiència pública i 
que, tot i ser petites accions de manteniment, s'han realitzat. 
 
Taxonera 1 i Taxonera 2 
Explica que s'ha fet treball intern amb Urbanisme i els tècnics del districte: el 18 de març hi 
haurà la primera reunió amb els veïns de Taxonera 1 i el 23 amb els veïns i veïnes de Taxonera 
2. Tot i que no serà una obra que es realitzarà en aquest mandat, valora positivament 
començar a treballar el tema. 
  
Escola Bressol 
Explica que s'han fet les modificacions del terreny i que aviat començarà la licitació del  
projecte i expressa la seva confiança a tenir l'equipament acabat abans que finalitzi el mandat. 
 
Escales del carrer Arenys 
Explica que, tot i que eren una possibilitat a estudiar, finalment i gràcies al pressupost del PRI 
(Pla de Rehabilitació Integral), el mes d'octubre del 2021 es faran les escales del C/ Arenys que 
continuaran fins a Fastenrath. 
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Plaça Maties Guiu i Santa Rosalia 91 
Comunica que ja estan activats els diners, a través del Pla d'Inversions, per a adquirir  tots els 
solars de Maties Guiu. Explica que queda per fer la vorera i la neteja de tot l'espai verd de 
l'entorn, que s'intentarà tirar endavant com més aviat millor. 
  
Pla de Mobilitat de La Taxonera  
Explica que s'ha treballat molt des de totes les parts en el Pla de Mobilitat, que fa 15 dies hi va 
haver una reunió de primeres conclusions i que ara s'està elaborant una valoració econòmica i 
un cronograma per a poder explicar el calendari de les obres. Recorda que, tal com es va dir a 
l'anterior Consell de Barri, als últims mesos s'ha fet el desbordament i tots els veïns i veïnes 
empadronats a La Taxonera ja poden aparcar el seu vehicle entorn de l'Àrea 29. Aquest fet 
també implica que ara es podrà regular l'espai de Zona Verda al barri. 
  
Rosa Alarcón dóna pas a Eugeni Rico, integrant de l'equip de Projectes Estratègics de Mobilitat 
i a Irene Esteban, de BSM. 
 
Eugeni Rico comparteix presentació en pantalla "Ampliació de l'Àrea Regulada d'estacionament 
2021-2022" i explica que l'objectiu del projecte és regular, durant els dos anys vinents, 
l'aparcament als barris de tota la ciutat que encara manquen per regular, aproximadament un 
45%.  
 
La Taxonera és el barri número 3 a l'ordre de prioritat pel 2021: està previst que les tasques de 
senyalització comencin al mes d'abril i que la regulació estigui operativa al maig. Explica que 
això significarà que l'actual Àrea 29, on els veïns del barri ja tenen dret a aparcar a causa del 
desbordament, estarà senyalitzada oficialment a partir del mes de maig. Finalment, afegeix que 
els veïns i veïnes ja tenen la targeta de resident, així que no hauran de fer cap tràmit extra per 
a poder aparcar-hi. 
 
Rosa Alarcón conclou aclarint que l'objectiu d'aquesta regularització és protegir els veïns i 
veïnes i que, a més de la Zona Verda, també s'implementarà un espai de Zona  B l a v a , q u e 
encara s'està acabant d'estudiar i que es comunicarà a les comissions de seguiment i de 
mobilitat. A més a més, explica que hi haurà zones d'aparcament per motos i àrees de càrrega i 
descàrrega destinades als comerços. 

2. Torn obert de paraules 
 
 Sergi Perea dóna pas al torn obert d'intervencions. 
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Intervencions Resposta

Lluis Cairell l:'Associació de Veïns de La 
Taxonera: 

• Recorda que ha comunicat molts 
cops que la Zona Verda del barri 
l'han de decidir els veïns i no pas 
l'Ajuntament. Demana una consulta 
oberta al barri que l'aprovi o rebutgi, 
tal com es va fer a Vall d'Hebron i 
Sant Genís i que no sigui una 
decisió imposada.  

• Recorda que encara queden uns 30 
dels 50 cotxes abandonats censats 
que ocupen places d'aparcament al 
barri.

Rosa Alarcón respon que a Sant Genís, a Vall 
d'Hebron i a Montbau, la Zona Verda es va 
parlar en un Consell de Barri.  
 
Recorda que, atenent les demandes de 
l'anterior Consell de Barri, es va plantejar una 
solució urgent: fer el desbordament, que 
permet aparcar a la Zona 29, però, al mateix 
temps, implica que s'havia de regular l'espai 
de La Taxonera. Explica que l'objectiu de 
ciutat és que al final del mandat estigui 
regulat el 90% de l'espai públic total. Afirma 
que és una acció positiva per al barri, que 
protegeix als veïns i veïnes i explica que té 
constància d'equipaments a la Vall d'Hebron 
on actualment el 50% de persones que hi 
anaven en cotxe ara ho fan amb transport 
públic. 
 
Explica que s'han retirat molts cotxes 
abandonats al barri i que estan a sobre, 
malgrat que a vegades les limitacions legals 
fan que aquest sigui un procés lent.

Veïna: Demana que s'expliqui de nou com es 
pot sol·licitar la targeta de resident per a 
poder aparcar a la Zona Verda a partir del 
maig.

Rosa Alarcón contesta que s'apunta la petició 
i s'estudiarà si cal repetir la campanya de 
comunicació. Aclareix que no cal tenir la 
targeta física, ja que amb l'app mòbil ja és 
suficient.

Martí : l'Obaga de La Teixonera: Pregunta 
amb quina perspectiva s'ha valorat l'ampliació 
de la Zona Verda al barri. Considera que la 
implementació d'aquesta al barri de Vall 
d'Hebron ha sigut un error, ja que està 
infraut i l i tzada i està generant molts 
problemes.
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Andreu Barnadas ( comissió festes Taxonera) 
• Vol agrair al gerent del Districte la 

consolidació del "Barcelona Districte 
Cultural" al Centre Cívic de La 
Teixonera. També vol agrair a Carlos 
Sanz, Isabel Noto, Jordi Pérez i 
Araceli Azuaga pel llibre que han 
publicat sobre la memòria històrica 
del barri i la seva tasca en aquest 
àmbit. 

• També explica que, des de l'ACA, es 
vol recuperar el nom original del barri 
de La Taxonera.  

• Celebra la propera realització de les 
escales mecàniques del carrer 
Arenys. 

• Respecte al Pla de Mobilitat, afirma 
sentir-se sorprès pels grans avenços 
que s'han fet i demana que se 
segueixi endavant amb la feina. 

• Finalment, sobre els horts urbans, 
expressa dubtes sobre l'empresa 
guanyadora del concurs, ja que 
explica que no han contactat a 
l'associació de festes ni a les entitats 
del seu entorn.

Rosa Alarcón celebra que el Centre Cívic 
aculli el "Barcelona Districte Cultural" i 
destaca la tasca del gerent en aquest sentit. 
També posa en relleu el treball de memòria 
històrica i l'activitat cultural del barri.

Miguel Serrato :Argumenta que la informació 
donada per l'Ajuntament sobre que, amb la 
Zona Verda, es guanyarà espai al barri 
perquè hi ha menys cotxes censats, és 
errònia. Opina que els motius darrere 
l'ampliació són més aviat econòmics i insta 
l'Ajuntament a fer una consulta popular.

Rosa Alarcón respon que amb l'estudi de 
mobilitat amb el que s'ha treballat, realitzat 
per una empresa, indica que al barri de La 
Teixonera, només amb residents, hi hauria un 
excedent de 500 places d'aparcament.

Maria Moreno :Representant dels propietaris 
de la finca del C/ Arenys 50: Explica que les 
noves escales projectades estan massa 
properes a l'edifici on viu. Comunica que 
s'han informat i han estudiat altres escales al 
barri i expressa la seva preocupació pel soroll 
que puguin patir els residents.

Rosa Alarcón explica que, en aquest cas, 
s'ha aprofitat un projecte vinculat a un 
propietari privat, fet que ha abaratit els 
costos. Pel que fa a la ubicació de les 
escales, s'ha fet on s'ha pogut. Recorda que 
els horaris de les escales mecàniques estan 
pensats per a respectar el descans dels veïns 
i les veïnes i que, en cas de ser necessari, es 
podrien ajustar.

Intervencions Resposta
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Lluis Cairell : l'Associació de Veïns:  
• Recorda que la població censada de 

Sant Genís és de 6.000 habitants, la 
de Vall d'Hebron 4.000, mentre que 
La Teixonera té 12.000. Opina que la 
Zona Verda de La Te ixonera 
comportarà conflicte si s'introdueix 
amb tan poc temps i sense realitzar 
cap consulta al veïnat.  

• Pel que fa al mirador de Santa 
Rosalia, explica que està més brut 
encara que quan es va visitar des del 
districte. Recorda que les obres estan 
aturades de fa més d'un any, tot i ser 
provisionals. Critica que, malgrat tot, 
l'Ajuntament s'hagi gastat 138.000 €. 

• Respecte al concurs per la gestió 
dels horts del sostre del mercat, 
recorda que l'Associació de Veïns va 
demanar que sortís a concurs obert, 
però tenint en compte les persones 
en situacions més vulnerables. 

• C r i t i c a q u e e l P l a d e 
Desenvolupament Econòmic oblida el 
barri de La Teixonera, que no rep ni 
un cèntim dels 30 milions que toquen 
al Districte.  

• Finalment, recorda que fa temps que 
es demana tenir wifi a la Casa 
Taxonera , espai de les associacions i 
que encara no tenen accés.

Rosa Alarcón respon que, al moment que es 
va accep ta r e l pac te pe r a f e r e l 
desbordament de l'Àrea 29, es va acceptar 
també fer la regularització de la Zona Verda. 
Explica que, si no es fes, els veïns de La 
Teixonera no podrien aparcar on aparquen 
ara i es deixaria de protegir els veïns del 
barri. 
 
Sobre el mirador, admet ser conscient que no 
s'ha fet la neteja i que, com més temps 
passa, pitjor. Però aclareix que es farà la 
vorera al març i que es netejarà tot l'entorn.  
 
Respecte a l'hort urbà, explica que s'ha fet un 
concurs i que una empresa ha rebut la 
primera adjudicació. Un cop presentin els 
papers, es farà l'adjudicació definitiva i, un 
cop feta aquesta, es posaran en contacte 
amb totes les entitats del barri. 
 
Recorda que l'Escola Bressol són més de 3 
milions d'euros, les escales d'Arenys 1 milió 
d'euros, els solars de Maties Guiu mig milió 
d'euros. Més el Pla de Mobilitat, etcètera.

Lluis Cercos :parròquia St Cebrià  
• Agraeix que s'hagin netejat les males 

herbes de La Bòbila, però explica que 
encara hi ha brossa a la zona i 
demana que es netegi. 

• Pel que fa a la Zona Verda, considera 
que és necessària per al barri.

Rosa Alarcón dóna la raó respecte a la neteja 
de la Bòbila i admet que s'ha de fer millor.

Intervencions Resposta
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Toni Oliva (ACA) 
• Explica que va participar dels 

Consells de Barri de Sant Genís i de 
Vall d'Hebron on es va parlar sobre la 
Zona Verda. Recorda que els veïns 
es preguntaven si els treballadors de 
l'hospital han de tenir aparcaments 
reservats, tenint en compte els 
o b j e c t i u s d e r e d u c c i ó d e 
contaminació de cara el 2030 i de 
reutilització de l'espai públic. Proposa 
que s'estudiïn solucions al respecte. 

• També expressa que troba a faltar la 
veu dels comerciants: opina que el 
comerç del barri està molt malament i 
l i ag rada r i a conè i xe r qu ines 
propostes es poden tirar endavant. 

• Finalment, demana que es parli 
també amb els veïns que no se 
senten representats per l'Associació 
de Veïns.

Rosa Alarcón dóna la raó pel que fa als 
comerços del barri: que hi ha un pla de 
reactivació que s'està treballant amb 
comerços i eixos comercials. Explica que, al 
barri de La Taxonera, hi ha la proposta de 
revitalització dels locals buits al carrer Arenys 
i s'està treballant amb Barcelona Activa per a 
poder fer un projecte vinculat a l'activitat 
artística en aquest entorn.

Vanesa Soto (ACA) 
• Vol agrair la presència dels Reis 

Mags als "campaments reials" que es 
van instal·lar a la cobertura de la 
Ronda de Dalt durant el Nadal. 
Afegeix que estaria bé que la pròxima 
vegada es contacti amb les entitats 
per a compartir esforços. 

• També agraeix la reparació del mur 
del solar abandonat a Jose Sangenís. 

• Assenyala que el mur de Santa 
Rosalia entre Castellbisbal i General 
M e n d o z a t a m b é n e c e s s i t a 
rehabilitació. 

• Expressa la intenció de poder 
realitzar el MercaTaxo mensualment, 
si la pandèmia ho permet. Conclou 
comentant que a molts barris hi ha 
Mercat de Pagès i que a La Taxo 
podria tenir-ne també. 

• Finalment, reivindica que el nom del 
barri és "Taxonera" i no "Teixonera".

Rosa Alarcon afirma estar molt contenta per 
com van funcionar els "campaments" i es 
compromet a estudiar el tema del mur de 
Santa Rosalia. 
 
Sobre el Mercat de Pagès, explica que 
s'hauria de parlar amb els comerciants de La 
Teixonera i la Vall d'Hebron. Més enllà d'això, 
opina que s'haurien de pensar activitats de 
dinamització, en general, per l'entorn del 
cobriment de la Ronda.

Intervencions Resposta
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Toni Oliva:: 
• Opina que si es retiressin tots els 

cotxes abandonats que hi ha al barri 
es guanyaria molt espai i demana 
solucions. 

• Critica que el paviment del mirador de 
Santa Rosalia és vergonyós i afirma 
no haver vist mai que s'empri aquest 
material a cap altre lloc de la ciutat. 

• Sobre el mur de Josep Sangenís amb 
les escales de Sant Dalmir, afirma 
que torna a estar ple de brossa. 

• Conclou reivindicant, de nou, que es 
canviïn els cotxes de banda a Josep 
Sangenís, ja que opina que així es 
guanyarien 15 places d'aparcament.

Rosa Alarcón traspassa les dades de la 
Guàrdia urbana. S'han iniciat 37 expedients 
d'abandonament dels 45 cotxes dels quals es 
va informar. D'aquests, 15 estan en fase final, 
pendents de retirada per part de la grua, i 1 
ingressat al dipòsit per infracció. Explica que 
el pintat de la Zona Verda ajudarà per acabar 
de netejar els vehicles abandonats. 
 
Aclareix que els veïns de La Teixonera poden 
aparcar a la Granja Vella i a l'entorn de la 
Clota. 
 
Sobre el paviment del mirador, opina que 
personalment li agrada, però aclareix que la 
decis ió sempre és dels tècnics. Es 
compromet a estudiar el tema de la neteja. 
 
Sobre el mur de Josep Sangenís, aclareix 
que el va construir el propietari: l'Ajuntament 
només va fer la neteja subsidiària. Conclou 
explicant que el propietari es trobarà amb un 
expedient de regulació i haurà de refer el mur.

M.José  AAVV 
• Agrae i x que s ' hag i c rea t un 

departament per ajudar a l'hora de 
demanar subvencions. Afirma que la 
r e g i d o r a d e l D i s t r i c t e e s v a 
comprometre a presentar la mateixa 
ajuda per a la presentació de 
factures. No obstant això, explica que 
ha tingut problemes presentant 
factures i que va demanar a 
l ' A j u n t a m e n t s i h i h a v i a u n 
departament d'ajuda i li van dir que 
no. 

• També pregunta que per quan està 
previst que es despleguin agents 
cívics a La Teixonera. 

• Denuncia que el mirador de Santa 
Rosalia està ple de brossa i demana 
que es solucioni el problema de la 
rampa provisional que hi dóna accés. 

• Demana que es posi el wifi a la torre, 
tal com ha demanat el veí de 
l'Associació de Veïns. 

• Conclou demanant una data concreta 
de finalització de l'escola bressol i la 
xifra del pressupost.

Rosa Alarcón admet que la presentació de 
subvencions d'enguany ha sigut molt 
complicada. Agraeix el suggeriment de cara 
l'any vinent. 
 
Sobre la rampa metàl·lica del mirador de 
Santa Rosalia, recorda que se substituirà per 
una d'obra quan sigui possible. 
 
Sobre els agents cívics, explica que han estat 
presents només al Carmel, Vall d'Hebron i 
Montbau a causa que eren els barris més 
afectats per la pandèmia. Afegeix que 
actualment hi ha més Guàrdia Urbana al 
districte i que, al final del mandat, entraran 
1000 agents nous a la ciutat. A més a més, 
aviat hi haurà més Mossos d'Esquadra.  
 
Sobre el wifi, explica que la tècnica de barri ja 
ha fet els tràmits que tocaven i que ara estem 
pendents que s'acabi d'executar. 

Intervencions Resposta
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Toni Oliva (ACA) 
• Recorda que al Consell de Barri del 3 

de novembre del 2016 va proposar 
que l'espai que dóna a la sortida del 
metro del C/ Sant Crispí s'anomenés 
"plaça de la Colònia Taxonera". Com 
que la zona segueix al mateix estat, 
sol·licita que es consideri de cara al 
nomenclàtor de la ciutat. 

• També sol·licita que es recuperi la 
denominac ió h is tòr ica de "La 
Taxonera", reivindicada des del 
primer Consell de Barri. 

• Critica que el mur del solar de Josep 
Sangenís és massa baix i facilita que 
la gent hi llenci llaunes, menjar i 
escombraries. També denuncia que 
al solar de Sant Crispí s'han canviat 
les tanques per unes transparents 
sense que estigui clar el motiu. 

• Pregunta que perquè no han arribat 
els agents cívics a La Teixonera i si 
als altres barris de la rodalia. 

• Recalca que no tot és culpa de 
"l'incivisme" i insta a l'Ajuntament a 
que posi més eines i recursos per tal 
de trobar solucions. 

• Finalment, conclou criticant que des 
de Mobilitat es rebutgés la proposta 
de canviar de banda els cotxes del 
carrer Josep Sangenís per a guanyar 
places d'aparcament.

Rosa Alarcón respon que les tanques 
transparents es van instal·lar per un acord 
amb l'Associació de Veïns, si bé és cert que 
el solar està brut i s'ha de netejar. 
 
Explica que per a tenir un barri i un espai 
públic net calen tres coses: pedagogia, 
recursos econòmics des del sector públic i les 
sancions econòmiques de l'autoritat pública. 
Admet que hi ha persones que no ho fan prou 
bé però que la ins t i tuc ió també té 
responsabilitat.
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Martí  l'Obaga de La Taxonera: 
• Aclareix que està a favor de reduir 

cotxes i d'ampliar l'ús del transport 
públic. Respecte a la Zona Verda, 
explica que han rebut moltes queixes 
veïnals de com està funcionant la de 
Vall d'Hebron i qüestiona fins a quin 
punt serà útil la de La Teixonera. 

• Sobre els solars, considera que tots 
els que hi ha al barri s'acaben 
convertint en un abocador i que 
l'Ajuntament no dóna cap resposta 
efectiva. Destaca que, al barri de 
Vallcarca, el veïnat els ha acabat 
ocupant i cuidant davant la inacció 
del consistori enfront dels propietaris 
privats, que genera brutícia, rates i 
problemes. 

• Critica que posar un mur alt només 
taparà la brossa de la vista, però no 
suposarà cap solució real.

Rosa Alarcón afirma que el transport públic i 
col·lectiu és un gran bé comú i constitueix la 
millor forma de moure's per la ciutat. Avança 
que, a partir del juny i gràcies a un projecte 
de la Unió Europea, la renovació de l'aire al 
metro serà contínua (actualment, es renova 
cada 2 minuts i mig).

Lluis Cairell: l'Associació de Veïns: 
• Recorda que la cantonada de 

Fastenrath amb Santa Rosalia és 
edificable. Critica que l'Ajuntament 
s'hagi gastat 1.150.000 € en un 
mirador que no agrada al veïnat. 
Demana que es canviï la qualificació 
de l'espai a zona verda. 

• Sobre l'escola bressol, recorda que fa 
10 anys que s'està lluitant des de 
l'Associació de Veïns, però denuncia 
una manca absoluta d'informació per 
part de l'Ajuntament. 

• Critica que tampoc es van assabentar 
del concurs per la gestió dels horts 
del Mercat de la Vall d'Hebron i La 
Teixonera. 

• Finalment, recalca la importància de 
La Bòbila per al barri i critica que no 
es compta tant amb els veïns com es 
pretén.

Rosa Alarcón respon que no es farà el canvi 
de zona edificable a zona verda, però que no 
s'hi construirà. 
 
Sobre l'escola bressol, afirma que quan tingui 
informació la compartirà amb el veïnat. 
 
Sobre La Bòbila, explica que es farà el 
projecte executiu que van veure els veïns i 
que l'edifici no es tirarà a terra.

Veí: Critica que l'Ajuntament notifica molt tard 
les decisions que afecten el veïnat: la Zona 
Verda, el concurs de la gestió dels horts del 
Mercat, etcètera.
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Sense més intervencions, es dóna per tancada la sessió. 

Araceli Azuaga: 
• Opina que hi ha 2 semàfors que són 

molt perillosos: el del C/ Arenys amb 
Passeig de Vall d'Hebron i el de Coll 
Alentorn amb Av. Jordà, venint del 
Mercat. Demana solucions. 

• També denuncia que a la zona del 
Passeig de Vall d'Hebron, entre el 
quiosc i el Mercat, hi ha problemes 
f r e q ü e n t s d ' i l · l u m i n a c i ó i 
descoordinació entre l'encesa dels 
llums de tota la zona.

Rosa Alarcón explica que aquests 2 semàfors 
s'han estudiat a la Comissió de Mobilitat i que 
s'està treballant a trobar solucions. 
 
Sobre l'enllumenat, es compromet a mirar-
s'ho, ja que és important per la percepció de 
seguretat.

Encarni :l'Associació de Comerciants: 
• Demana que hi hagi més patrullatge 

policial, ja que molts comerços estan 
tancats i, a opinió seva, això genera 
inseguretat.  

• També demana que l'Ajuntament faci 
un cens de locals buits i impulsi 
alguna mena d'ajuda de cara a 
potenciar que s'obrin nous comerços 
que enriqueixin l'oferta comercial del 
territori. 

• Finalment, demana que es facin 
campanyes de conscienciació des 
del Districte per tal de donar suport 
al comerç de barri.

Rosa Alarcón explica que hi ha hagut un 
increment de la Guàrdia Urbana i assegura 
que això es notarà positivament.  
 
Respecte a les ajudes al comerç, explica que 
s'està treballant en un projecte anomenat 
"Obrim Persianes" o "Persianes Obertes", 
que consisteix a adquirir locals des de 
l'Ajuntament per a cedir-los a comerciants i 
estimular l'activitat econòmica. Destaca que 
Horta-Guinardó és el primer districte de la 
ciutat que té un web de comerç i afirma que 
el comerç és vida de barri, és font d'ocupació 
i és cohesió social.
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