
Consell de Barri de La Teixonera 

Data: 24 de novembre de 2021  hora:19h 
Lloc:  sala d’actes Centre Cívic Teixonera 

Assistents:  
Taula: Rosa Alarcón (Regidora d’Horta-Guinardó, Núria Carmona (Consellera 
Tècnica), Sergi Perea (Conseller de barri), Francesc Subirats (Vicepresident 
Consell de Barri), Eduard Vicente (Gerent). 
-Grups polítics representats: 4 
-Entitats representades: 9 
-Veïnes i veïns assistents: 31 

 Ordre del dia 
1. Informació Obres i Projectes del Barri  
2. Presentació Entitat Urbans 
3. Precs i Preguntes  

Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull d’acords.  

Introducció:  
El Conseller obre el consell de barri i passa la paraula a la AAVV, Lluís Cairell,  
Qui demana un minut de silenci per les persones grans que han mort en aquest 
temps de pandèmia. També es fa un record a Andrés Gimeno i Manuel Pérez, 
que van ser presidents de la AAVV del barri, i finalment es fa un agraïment al 
Sr. José Antonio Rodríguez Bayo, el nom del qual donarà nom a l’espai de La 
Campa (ho ha fet oficial el Districte). 

 La regidora agraeix la presencialitat, malgrat el mal temps. 

1.-La Regidora explica els principals projectes i actuacions al barri.  

Mapa d’actuacions ( es projecta a la pantalla  de la sala)  

Temes de ciutat: 

-Neteja  per actuar a la ciutat, amb Pla de Xoc d’octubre a març. Es tracta d’una 
inversió de 70 milions per tota la ciutat, incloent desbrossament, petit 
manteniment de via pública i millora de la contracta de neteja amb serveis 
afegits.  

-Augment de la Guardia Urbana a ciutat: s’inverteix en Agents de Proximitat (en 
aquest punt s’aprofita per presentar l’agent de la Guàrdia Urbana assignat al 
barri). S’han incorporat 24 nous agents al Districte i es farà incidència en 
Prevenció, civisme i convivència. A ciutat s’incorporaran uns 1.000 agents nous 
fins a final de mandat (entre jubilacions i noves incorporacions). 



Pel que fa a la comissaria nocturna, es redueixen els Districtes d’actuació,  
passant de 3 a 2 en aquests moments (Nou Barris i Horta Guinardó) i a finals 
de mandat hi haurà una comissaria per cada districte i Horta-Guinardó tindrà la 
seva pròpia. 
S’agraeix l’esforç i professionalitat dels nous agents i comandaments, i 
s’informa que s’està fent una segona ronda de reunions amb les entitats de 
cada barri  

Temes de barri : 

➢ Pla de mobilita de la Teixonera  

Es va iniciar a partir del Pla de Barris, s’ha arribat a algunes conclusions, 
alguns punts ja s’han aplicat i s’està estudiant la posada en marxa de noves 
accions. Es convocarà una nova reunió cap a principis d’any, per fer retorn del 
que s’ha fet i el que falta .S’informa que el semàfor de Fastenrath/Santa 
Rosalia està licitat i que, ben aviat, s’instal·larà. 

➢ Escola Bressol Municipal de la Teixonera 

S’han presentat els plànols. A principis de gener es convocarà una altra reunió 
al barri. Es vol que estigui en funcionament pel curs 2023-24. 

➢ Solar de Matías Guiu 

S’està treballant perquè sigui la nova zona esbarjo del barri. S’està acabant 
amb els processos d’expropiació de solars. Els primers 4-5 mesos els terrenys 
estaran expropiats i també es podrà ampliar aquesta plaça centralitzada per 
zona de trobada comunitària  

➢ Escales Arenys  

Es van tallar el carrer Arenys i Fastenrath per poder instal.lar la part mecànica, i 
s’està treballant per garantir la convivència entre escales i vivendes. 

➢ La Bòbila 

És la gran obra que queda pendent. Aquest mandat no es pot fer la inversió 
prevista, donat que la pandèmia de la COVID 19 ha condicionat tots els 
pressupostos. Es comenta que és un espai del tot necessari, però que fins al 
final del mandat vinent no estarà executada l’actuació.  

➢ Hort de la coberta del Mercat  

Es comenta que s’està fent molt bona feina  i que paga la pena anar-ho a veure  
i gaudir de les activitats que s’hi estan fent. 



➢ Revisió urbanística Teixonera I i II (habitatges afectats )i la Llosa 

Fa més de 50 anys de les afectacions, amb fortes reivindicacions al respecte. 
Es contractarà un equip d’arquitectes per fer el projecte de planejament, que es 
pugui vincular també a l’espai de La Llosa. Durant aquest mandat s’ha fet una 
modificació del planejament  per cedir la meitat de l’espai de La Llosa per fer 
els dispensaris de l’Hospital Vall d’Hebron. El desenvolupament del 
planejament es treballarà conjuntament amb el veïnatge afectat. 

➢ Cobertura de la Ronda de Dalt 

La zona compromesa se situava entre Jericó i Patronat Ribas, però amb la 
situació generada per la COVID 19 el pressupost es va haver de modificar per 
prioritzar l’atenció als afectats. S’està treballant amb les AAVV per arribar a un 
acord pel que fa al projecte a redactar. S’agraeix la feina de totes les entitats 
afectades i també la generositat de continuar la defensa conjunta del projecte. 
L’actual equip de govern vol aconseguir consensos entre totes les parts, 
veïnatge i grups polítics, i arribar a un cert acord pel cobriment de la ronda. 

2.-Presentació de l’entitat URBANS (ho presenta Lluis, que es el 
representant de l’entitat a Horta-Guinardo) 

Es tracta d’una entitat nascuda durant la pandèmia , però amb experiència en 
el món associatiu, a diversos punts de Barcelona i zona metropolitana i a 
alguns pobles. Ha participat a la Festa Major de la Teixonera i fan càpsules 
formatives sobre temes digitals, alhora que col·laboren en activitats de 
dinamització comunitària al barri. L’objectiu és, a través de la tasca de 
voluntaris, donar vida al barri, fent activitats com Teatre, alfabetització o anglés. 
Han demanat espai a la Casa Taxonera per poder desenvolupar aquestes 
activitats. 

La Regidora els hi dona la benvinguda i agraeix la implicació i diversitat 
d’entitats que treballen pel barri.  

3.-Precs i Preguntes 

El conseller aporta que a la comissió de seguiment es va acordar que la 
primera paraula es donaria a la AAVV, que han preparat una presentació . 

En la presentació hi ha diferents incidències del barri que volen remarcar per a 
la seva reparació i arranjament. S’enumeren els següents punts: 

-C/ Arenys: replantar arbres i planxa de plàstic al terra. 
-Mercat de Vall Hebron: manca posar-li nom 
-Bòbila i voltants del mercat: falta de manteniment. 
-Grafittis que embruten les parets del  barri, com a la plaça Matías Guiu. 
-Carrer Ferran Caballero: sense asfaltar, parterre sense cuidar i blocs de ciment 
que destorben. 
-Solar carrer Plutó: surt aigua del terreny sense parar i cal esbrinar el que 
passa  



-La Campa: falta de manteniment i vandalisme dels rètols que assenyalen els 
metres i expliquen què és l’espai.També es demana un WC públic 
-C/ Santa Rosalia /General Mendoza:  els talussos es vessen contínuament. 
Cal netejar, posar mur i evitar despreniments  
-C/ Santa Rosalia /Sant Dalmir: mur d’una finca que envaeix vorera i no deixa 
pas als vianants. 
-Escales de Can Besora: manteniment de la part ajardinada i replantament dels 
arbres . 
-Rodalies del metro El Coll /Teixonera:  han tallat una barana amb una radial. 
-Escales de Santa Gemma: es demana que siguin reversibles.  
-Instal·lació d’un TAM al costat de la Casa Taxonera . 
-Mirador de Santa Rosalia: el solar està molt brut, i senyalització a la mateixa 
acera de prohibit aparcar motos  
-Sortida de metro de Coll i Alentorn: manteniment, replantament d’arbres i 
neteja de la zona . 
-Vorera de la plaça Vall d’Hebron que dona darerere  les cases d’Iriarte: hi ha 
un desnivell important, cal que s’evitin caigudes . 
  
Es produeixen diferents intervencions des del públic assistent, vinculades a la 
neteja i manteniment de l’espai públic. A continuació, la Regidora contesta les 
qüestions que s’han anat plantejant: 

-Mercat: La intenció és posar-li nom, s’ha de parlar amb Departament de 
Mercats. 
-Es fa referència a la manca de Civisme del 10% dels ciutadans on actua la 
Guàrdia Urbana amb multes. 
-Solar del C/ Plutó: s’esbrinarà si es privat o públic per actuar en conseqüència 
-La Campa:  no sap si serà possible instal·lar un WC, tot referint-se a  la manca 
d’un Pla de WC públics a l’espai públic de la ciutat . 
-Talús de C/ Sta Rosalia: s’inclourà dins del Pla de Talussos de ciutat per 
aconseguir la seva millora.  
-Es treballarà per la neteja del solar de Santa Rosalia.  
-Rètol de prohibit aparcar motos en vorera: per això s’han fet els parkings 
propis . 
-Mur del carrer Sant Dalmir: s’ha de mirar que cal fer per millorar el pas de 
vianants . 
-L’objectiu és eliminar els pals de serveis i de senyalitzacions en les voreres 
dels barris de muntanya. 
-Escales mecàniques de pujada i baixada: desdoblar unes escales mecàniques 
costa 3 milions d’euros, per tant no és sostenible . 
-Es mirarà el tema de neteja, arbres i rajoles del C/ Fastenrath, s’estan fent 
gestions amb Parcs i Jardins per substituir els arbres malalts . 
-Ocupacions d’edificis: des de l’Ajuntament s’acompanyarà al veïnatge en les 
queixes de molèsties a la convivència i al civisme, conjuntament amb la 
Guardia Urbana. 
-Neteja de la plaça Teixonera: es treballarà.  
-General Mendoza: es mirarà el tema del mur inclinat. 
-Placeta Sant Dalmir en mal estat: la Regidora farà una visita amb el conseller 
de barri.   



-Es fa explicació dels avantatges d’instal·lar la zona verda al barri (han retirat 
60 vehicles abandonats al barri). 
-S’assenyala que des del Districte hi ha consciència de la urgència  del pas de 
vianants de Santa Rosalia-Sant Dalmir. 

Tot seguit, es torna a donar la paraula al públic present a la sala, amb diferents 
intervencions i debat. La Regidora respon de la següent manera: 

-La Guardia Urbana ha de poder incidir en temes de gent que viu al carrer ( fa 
referència a l’espai d’assentament a l’espai que hi havia entre vall Hebron i la 
Clota). 
-S’estudiarà quina es la solució a la reversibilitat de les escales de Santa 
Gemma i a la il·luminació.Proposa una marxa nocturna del veïnat per poder 
veure la il·luminació del barri (circuïts que es fan per temes de seguretat per 
ciutadans –dones-). 
-Es parlarà amb Gràcia sobre una construcció il·legal sobre la qual s’ha 
informat en la sessió. 
-Respecte els obstacles que suposen els pals, en el Pla d’accessibilitat de 
discapacitats de la ciutat és un tema prioritari. 
-Parterre de darrere d’Iriarte: té a veure amb el Pla de Teixonera I i II , i ara està 
tirant endavant i s’ha d’anar contemplant. 
-La cobertura de les rondes no es va pensar amb hangars per a impedir mullar-
se quan plou, es va pensar en un aspecte d’ombres pel sol. 
-Rates: s’ha comunicat al servei corresponent. 
-Allargar la barana del carrer Arenys pot ser contraproduent pel tema de 
càrrega i descàrrega dels comerços . 
-Insistent que s’ha fet una gran inversió en neteja a la ciutat i que s’ha d’anar 
veient el canvi. 
-Confirma que la coordinació amb Parcs i Jardins i Neteja és imprescindible 
-Es va fer un encapsulament de l’amiant de la bòbila, però ( ens assegurarem 
amb els tècnics) 
-Solar de Josep Sangenís: es va trobar al propietari, es va instar la neteja i va 
ser ell qui ho va netejar 
-Si no s’ha fet el retorn i tancament del Pla de Barris, s’hauria de fer i es mirarà 
d’articular. 
-Equip d’educadors cívics: s’ha incorporat un equip al Districte, que actuen en 
temes de civisme i convivència. 

Canviar el nom del barri de LA TEIXONERA a LA TAXONERA 

Es demana la votació de la sala: veïnatge i grups polítics (votació formal)  
Per iniciar el procediment per canviar el nom del barri i refrendar el document 
que ha estat presentat per les entitats es demana una votació per recolzar la 
proposta i treballar-la  en el marc del plenari del districte  per part de l’equip de 
govern. 
Es fa votació a mà alçada: 
Vots en contra: 0 
Abstencions: 0 



Vots a favor: 22 assistents 
Es fa constar a l’Acta 

Finalitza el consell de barri a les 22h15’ 
  

El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de l’enllaç: 
h"ps://www.youtube.com/watch?v=PZAeE0YoJ9w 

https://www.youtube.com/watch?v=PZAeE0YoJ9w

