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Acta del consell de barri de la Teixonera 

Data: 18 de març de 2019 

Hora: 19.00 hores. 

Lloc: Centre Cívic Teixonera (Carrer d'Arenys, 75) 

Assistents: 

Presideix la taula la Regidora del Districte, Mercedes Vidal, a qui acompanyen 

Francesc Subirats, Vicepresident del Consell de Barri, Pau González, Conseller Tècnic 

del districte, Fernando Marín, Conseller del Barri Teixonera i Eduard Vicente, Gerent 

del Districte.  

Grups polítics representats: 5 

Entitats representades: 6 

Veïnes i veïns assistents: 75 

 

1. Informacions d'actuacions al barri 

Té la paraula Eduard Vicente.  

Explica que s’ha intervingut en temes de pavimentació al barri. També s’ha iniciat 

l’obra d’arranjament dels Jardins de Santa Rosalía. Comenta l’èxit del Mercat de la Vall 

d’Hebron i que s’està gestionant l’arranjament del carrer Trueba juntament amb la 

incorporació de l’ascensor darrere el mercat, accions que està previst que s’acabin a 

juliol.  

Finalment, es refereix a les millores fetes a la Casa Teixonera i a la cobertura de la 

Ronda /Av. Jordà, que ja està pràcticament acabada i en fase de planificació de la 

urbanització de la part coberta.  

 

2. Policia de proximitat, presentació i funcions 

Pren la paraula Sergi Amposta, intendent de la Guàrdia Urbana del Districte. Explica 

que el projecte “Policia de barri” ha començat a operar en el mes de febrer. Comenta 

que cada barri té un policia de referència. En el cas de la Teixonera serà el José Luis. 

El correu electrònic de contacte és el següent: policiadebarri.horta@bcn.cat 

 

mailto:policiadebarri.horta@bcn.cat
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3. Presentació Grupo Cultural Taxonera (A.C.A) 

 

Toni Oliva i Vanessa Soto expliquen en què consisteix l’entitat i la seva activitat: 

proposen activitats culturals, lúdiques i també reivindicatives. Pretén donar visibilitat al 

barri de la Teixonera.  

La Regidora felicita i agraeix la iniciativa, tot animant a seguir treballant en aquesta 

línia. 

 

4. Informació de la situació del Pla de Barris i les seves actuacions 

 

Mercedes Vidal explica que, a banda del Pla de Barris, s’han fet altres actuacions. Fa 

referència a les accions en  l’àmbit social, i comenta que al  Districte s’han invertit 10,4 

milions d’euros, amb un increment de més del 60% des del 2015 (suport a joves en 

l'àmbit educacional, gent gran, persones d’especial vulnerabilitat...). 

També es refereix a projectes com el de l’escola bressol, un projecte tancat que 

s’haurà d’executar en el següent mandat. També s’ha treballat en diferents punts per 

millorar l’accessibilitat i millorar els equipaments públics, així com en re-urbanitzacions 

de carrers. Destaca la cobertura de la Ronda, amb una inversió de 17 milions d’euros. 

Recorda també la remodelació del Mercat de la Vall d’Hebron. 

Esmenta la implantació de les noves xarxes de bus que passen pel barri, per reforçar 

l’ús de transport públic. 

D’altra banda, explica la intervenció en l'àmbit ocupacional, amb una inversió de 1,3 

milions d’euros anuals, en la línia de l’economia de proximitat i de la creació de petits 

espais per impulsar activitats econòmiques, remarcant el “Tecomate”, iniciativa d’un 

col·lectiu jove de la Teixonera. Esmenta també el suport de l’Ajuntament a les 

empreses/cooperatives amb retorn social.  

En el marc de Pla de Barris comenta el projecte cultural i la preservació de la memòria 

històrica, amb actuacions com la retirada de plaques franquistes,  

Respecte al Pla de Barris Teixonera / Sant Genís, amb una inversió de 15 milions 

d’euros, explica que hi ha hagut diverses accions com: “Integrasons” (creació d’una 

orquestra amb nens i joves en especial vulnerabilitat), millora d’equipaments, obres en 

l’espai públic (Bòbila, escales mecàniques, etc.). 

El conseller de barri, Fernando Marín, intervé per explicar que Dones Teixonera ha 

obtingut el reconeixement de medalla d’honor de la ciutat, i valora el seu projecte en 

els àmbits del gènere i de l’envelliment actiu. Es refereix també al projecte de memòria 

històrica. S’afegeix que el dia 11 d’abril hi ha la darrera sessió del comitè de seguiment 

del Pla de Barris. 
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5. Precs i preguntes 

 

Mercedes Vidal obre el torn de preguntes.  

Lluís Cairell (AAVV) : Exposa la unió veïnal que hi ha al barri. És queixa que no s’han 

complit les promeses del mandat. També reclama el projecte de l’escola bressol i que 

les noves escales no estan ben fetes. Respecte a la bòbila, pregunta quan es 

començarà. Demana que tots els projectes del barri es passin a l’Associació de Veïns i 

Veïnes. Comenta que no s’ha fet cap expropiació en els quatre anys de mandat  i es 

queixa d’obres deficients a diversos punts del barri.  

María José Colomo (AAVV) : Respecte al mirador de Santa Rosalía es queixa del 

canvi de projecte en aquest punt des de 2015. També comenta que la casa de Santa 

Rosalía 91 no està del tot enderrocada, hi ha dos pisos soterrats. No està d’acord amb 

la pavimentació de fusta. Respecte al 119, demana que vagi per tot el barri de la 

Teixonera com abans. Es queixa de la deficiència de neteja. Esmenta que a Casa 

Teixonera encara hi ha moltes coses per arranjar. 

Marina Cruz: Comenta la poca seguretat al carrer Fastenrath 50 / escales Canadencs, 

a causa d’una casa ocupada,  i també es queixa de la velocitat dels cotxes en aquest 

tram. Finalment  demana que és canvií l’enllumenat d’un fanal pujant de Fastenrath a 

Santa Rosalía i es queixa de la deficiència en el control dels animals domèstics. 

Lluís Cercós (en representació de la parròquia de Sant Cebrià): Agraeix la unió de la 

part alta amb la part baixa del barri a través de les escales però es queixa de la poca 

accessibilitat a la parròquia a causa l'obra. Reclama participació ciutadana. Comenta 

la deficiència de neteja a la part de darrere del Centre Cívic. Esmenta pintades recents 

al mur de la parròquia, i demana l’actuació per part de l’Ajuntament. En l'àmbit 

particular, és queixa del paviment a carrer Samaniego amb Iriarte, poca durada del 

semàfor de Coll i Alentorn amb Saturnino Calleja i dóna suport a les associacions que 

es van convocar per exigir la reforma de la Bòbila, remarcant  que aquesta té materials 

perillosos i plagues, juntament amb la poca neteja del seu entorn. Finalment es queixa 

de l’accessibilitat al carrer Segur i ho vincula a l’estació transformadora del mercat.  

Pau Gonzàlez dóna resposta a les queixes plantejades.  

Respecte a l’escola bressol, remarca que és una prioritat al barri i que hi ha projecte 

fet. D’altra banda, comenta que s’han fet totes les reformes possibles a la plaça Matias 

Guiu, donat que hi ha parts d’aquesta plaça de caràcter privat, tot explicant que estan 

iniciats els expedients per poder expropiar aquestes zones per poder actuar-hi.  

Sobre la Bòbila, comenta que hi ha un concurs de projecte, amb representants de les 

entitats i del Districte al Jurat. Respecte al mirador de Santa Rosalía, no és 

comparable amb el mirador del Turó de la Rovira i s’estan fent arranjaments que es 

podran valorar un cop acabades les obres. 
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Comenta que es mirarà el tema de la Casa Teixonera juntament amb qui utilitza 

aquest espai per resoldre els possibles errors.  

Puntualitza que si es fa retorn als veïns i veïnes dels projectes.  

Respecte al 119, explica que s’ha parlat amb les entitats per revisar. 

Sobre la neteja, es passarà comunicació al servei de neteja per solucionar les 

deficiències exposades.  

Explica, pel que fa  al cas de l’ocupació, que es tractarà aquest tema amb la propietat i 

els Mossos d’Esquadra. Respecte a l’enllumenat i l’accés de velocitat, assegura que 

es revisarà.  

Pel que fa a l’afectació de la parròquia per les obres, comenta que altres centres 

també s’han vist afectats per proximitat a les obres i que s’intenta minimitzar al màxim 

la molèstia que pot suposar. Es traslladarà a Serveis Tècnics allò exposat respecte a 

la zona de Samaniego amb Iriarte. Finalment, comenta que s’està treballant per 

aconseguir la propietat absoluta de la Bòbila per assumir tot el manteniment juntament 

amb el projecte de remodelació, demana la ubicació concreta de les plagues per poder 

actuar-hi i explica que la ubicació de l’estació transformadora es deu a temes 

d’infraestructura. 

S’obre torn de paraula.  

Assemblea Popular: Esmenten el poc compromís amb el barri i el deteriorament 

d’aquest. Es queixen dels pocs equipaments i comerços que té la Teixonera. 

Comenten el poc manteniment de la via publica i ressalten la inseguretat al barri, que a 

poc a poc fa que marxi la gent. Demanen una millora d’accessibilitat, increment de 

nombre d’equipaments, polítiques d’habitatge justes, suport al petit comerç, prioritzar 

el vianant i millora de la seguretat. No se senten representades per l’AAVV. 

Andreu Barnadas: Pregunta quin és el criteri que ha tingut el Districte per escollir les 

associacions candidates a les medalles d’honor de la ciutat. Dóna suport a 

l’Assemblea Popular.  

Augustia Rosa planteja diverses preguntes: si hi haurà parc infantil als Jardins de 

Santa Rosalía, si està previst posar una barana a l’escala culminant als jardins, si hi 

haurà un rètol al mercat amb el respectiu nom i si hi ha desguàs al tram del mercat de 

la Ronda. Comenta que hi ha un solar abandonat a les escales mecàniques de Sant 

Dalmir que ocupa espai de la via pública. És queixa del camí que va de Josep 

Sangenís a la Clota per falta de vegetació. 

Juan Parrilla Gómez: Es queixa que han trencat el cadenat dels lavabos de la petanca 

del c/ Cortada, i demana actuació per part de l’Ajuntament.  

Paqui: Comenta que té filtracions d’aigua a casa (Escales Canadencs) i que, segons 

l’assegurança particular, és cosa de l’Ajuntament, així que demana actuació. Afegeix la 

falta de pedals de bancs als parcs de fer exercici.  
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Pilar Fernández: Comenta que hi ha robatoris des de que van ocupar la casa de 

Fastenrath 50 / Escales Canadencs). És queixa de la velocitat dels cotxes a 

Fastenrath, i afegeix que els arbres d’aquest carrer generen molta brutícia.  

Enrique Rincón: Demana zona verda pels veïns i veïnes i és queixa de la falta de 

civisme amb el cotxe.  

Elia: Demana el projecte de Jardins de Santa Rosalia. Es queixa que als planells no hi 

ha les altures del parc. Pregunta l’estat del procés de les consultes externes a la Llosa. 

Comenta que s’ha de prohibir l’entrada dels cotxes al carrer Juan Valera. Agraeix els 

pivots a la zona del Poliesportiu Vall d’Hebron.  

Mercedes Vidal respon les qüestions.  

Dóna suport a l’Assemblea Popular i recorda que en aquest mandat han fet força feina 

en tots els àmbits que han compartit amb les veïnes i veïns, tot i que encara queden 

moltes coses per fer. 

Respecte als criteris de les medalles, explica que s’intenta que hi hagi diversitat en tots 

els aspectes i que les entitats proposades tinguin una trajectòria solida.  

Comenta que en les assemblees amb els veïns i veïnes s’exposen i comparteixen tots 

els planells.  

Confirma que es posarà un cartell en el Mercat. Es prén nota de la incidència a la 

petanca i dels pedals dels bancs. 

Respecte a les filtracions d’aigua es demana documentació per enviar a Serveis 

Tècnics. 

Explica que la zona verda s’implanta segons uns criteris, s’estudiarà a la Teixonera.  

Comenta que el mirador de Santa Rosaliaa és una petita àrea d’estada i assegura que 

es compartirà el projecte.  

Sobre la falta de civisme a l’hora d'aparcar i la velocitat dels cotxes es parlarà amb 

Guàrdia Urbana. 

Pau Gonzàlez afegeix que la barana de les escales culminants als jardins està en 

espera per la propera visita als jardins, a més s’està treballant la part de jocs infantils. 

S’explica que el desguàs de la Ronda està contemplat, i que es mirarà la zona de verd 

al camí que va cap a la Clota.  

Es comenta que a la vora del camp de futbol on s’aparca indisciplinadament s’està 

treballant perquè sigui part de l’equipament.  

Sobre els usos de la Llosa, hi ha vàries propostes i s’està treballant juntament amb la 

Generalitat de Catalunya per iniciar el projecte.  
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Es puntualitza que, en principi, la senyalització del carrer Juan Valera ja hi és.  

Lluís Cairell (AAVV): Comenta que l’associació està molt activa en tots els aspectes.  

María José Colomo (AAVV): Els veïns i veïnes demanen que els projectes els enviïn a 

tothom. 

Eduard Vicente, respecte al tema del mirador, comenta que el projecte ha evolucionat, 

que el paviment de fusta ja es va parlar i que en el projecte que té l’Associació de 

Veïns i Veïnes ja està canviat per paviment de ciment. 

Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzat el Consell de Barri a les 21.50h. 

 

 


