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Consell de Barri de la Teixonera 
 

Data: 10 de maig de 2022 a les 19:00 hores. 
Lloc: Centre Cívic de la Teixonera – Carrer Arenys 75 

 
 
Assistents:  

- Taula: Sergi Perea (Conseller de Barri de la Teixonera), Sra. Núria Carmona 
(Consellera Tècnica d’Horta-Guinardó), Sr. Eduard Vicente (Gerent d’Horta-
Guinardó) i Francesc Subirats (Vicepresident del Consell de Barri de la 
Teixonera) 

Disculpen a la Regidora del Districte, Sra. Rosa Alarcón, absent per baixa 
mèdica. 

- Entitats representades: 8 

- Veïnes i veïns assistents: 61 

 

Ordre del dia: 
1. Seguiment obres i projectes al barri (mapa actuacions) 

2. Cuidem Barcelona – Neteja i manteniment 

3. Torn obert de paraules de les veïnes i veïns 

 
Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull 
d’acords. 
 
El Conseller de Barri, Sergi Perea, inicia la sessió i dona pas als punts de l’ordre del 
dia. 
 
1. Seguiment obres i projectes al barri (mapa actuacions) 

El Conseller explica els principals projectes i actuacions executats al barri des de 
l’anterior sessió del Consell de Barri: 
 

 Canvi de nom del barri per “La Teixonera”: en consulta amb els serveis jurídics 
de les diferents opcions per fer-ho possible. 

 Semàfor del c/ Santa Rosalia amb c/ Fastenrath: està previst que en 2 
setmanes estigui en funcionament. Ara mateix està en fase de proves. 
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 Escales mecàniques del c/Arenys: ja estan instal·lades i en fase de connexions 
amb l’enllumenat. La previsió és que al juliol ja estiguin en funcionament. 

 Nova sortida c/ Saturnino Calleja: s’està preparant el projecte perquè pugui 
estar enllestit aquest any. 

 Revisió urbanística que afecta els àmbits de Teixonera 1 i 2: s’està fent la 
contractació de l’equip d’arquitectes que revisarà l’entorn per poder tancar 
l’expedient. S’espera que durant el mes de maig es pugui ampliar la informació. 

 La Bòbila: no es podrà fer en aquest mandat, però si que s’està buscant l’espai 
d’emmagatzematge que havien demanat les entitats. 

 Escola bressol de la Teixonera: primera quinzena de juny inici de les obres. 
 Senyal Wifi a la Casa Teixonera: s’instal·larà aquesta setmana. 
 Canvi de nom de La campa de la Vall d’Hebron per Espai Esportiu La Campa -  

José Antonio Martinez Bayo: es farà el 29 de maig de 2022. També informar 
que la desbrossada, la calistenia i les petites millores que van sol·licitar les 
entitats a La Campa, ja estan en marxa. 
 

2. Cuidem Barcelona – Neteja i manteniment 

El Conseller de Barri, Sergi Perea, dona la paraula a l’Agustí Garcia, Cap de servei de 
Fonts de Barcelona, per explicar el Pla de Manteniment Integral del Barri de la 
Teixonera: 
 

 La nova contracta va molt més enllà de neteja, ens coordinem amb altres 
serveis com ara enllumenat, pavimentació, espais verds, etc. 
 

 El Pla de Manteniment Integral, pretén que la ciutat estigui més neta i cuidada, 
amb l’esforç de tots, perquè arribi més al veïnat. 

 
 El full de ruta previst es basa en tres eixos principals: 

- Reforçar el manteniment.  
- Millorar la percepció. 
- Corresponsabilitzar la ciutadania. 

 
 El Procés de construcció col·lectiva està previst perquè sigui: 

1. Treball previ. 
2. Fase informativa i de debat (Consell de Barri i passejada amb els veïns 

pel territori). 
3. Fase de retorn (reunió amb els veïns per mostrar el mapa de les 

accions que es duran a terme entre el 2022-2023). 
4. Fase de seguiment. 

 
El Conseller de Barri, Sergi Perea, obre un torn obert d’intervencions sobre el Pla 
Cuidem. 
 
Intervenció Resposta 
Araceli Azuaga, veïna: 
 No hi ha papereres o desapareixen les 

que hi ha a la zona c/d’Iriarte fins a 

Conseller del Barri: 
 Referent al talús, es fan actuacions 

puntuals quan els veïns ho demanen 
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Horta. 
 El parterre de darrera del c/d’Iriarte 13-

15 té herbes molt altes i quan plou, entra 
aigua a la seva finca. Pateix pel risc 
d’inundació. 

 També demana manteniment dels 
arbres de la zona. 

com a solució provisional degut a la 
problemàtica de la zona. 

 
Tècnic Cuidem Barcelona: 
 La normativa diu una paperera a 

cada gual. Les campanyes de 
conscienciació van en la línia de 
generar menys residus i necessitar 
menys papereres, ja que la brossa 
que es llença no es pot reciclar. 

Lluis Cercós, en nom de la parròquia de 
Sant Cebrià: 
 Demana que es tregui l’arbre mort que 

es va plantar per substituir el cedre. 
 No funcionen els recs automàtics del 

barri. 
 Al lateral del c/ Segur es van tallar les 

herbes la setmana passada i encara 
estan allà tirades. 

 

Pilar, veïna: 
 Demana que posi control de velocitat 

dels cotxes al c/ Fastenrath. 
 Pel c/ Besos i  c/ Fastenrath escombren 

llençant la brossa cap a les parets i 
ningú ve darrera per recollir-ho. 

 Hi ha molts forats al paviment i manquen 
rajoles a terra, a la Plaça de la Vall 
d’Hebron. 

Conseller del Barri: 
 Demana el contacte a la veïna per fer 

una visita amb ella. 

Lluís Cairell, en nom de l’AVV Teixonera: 
 Al barri no arriben els vehicles elèctrics 

de neteja. 
 Demana més vigilància, per part de 

l’Ajuntament, de les empreses de neteja. 
 Revisar la poca feina realitzada, a l’últim 

trimestre, per Parcs i Jardins a la 
Teixonera. 

 

Federico Domínguez, en nom de la 
Comissió d’Esports de La Campa: 
 Demana més manteniment de Parcs i 

Jardins: més neteja, tallar les herbes a la 
zona d’accés, cartells bici, horari 
apertura i limitar l’accés dels cotxes. 

Conseller del Barri: 
 Totes les demandes de Parcs i 

Jardins s’estan treballant ara. 

Maria Victoria, veïna: 
 Al c/ Arenys 109 es va desnonar un pis 

ocupat i han deixat totes les pertinences 
al solar. Amb les pluges fa pudor i està 
ple de rates.  

 Al c/ Arenys hi ha moltes rajoles 
aixecades. 

Conseller del Barri: 
 S’ha fet una instancia al propietari i 

estan a l’espera de resposta. 

Vanessa Soto, veïna: 
 Dona les gracies per la neteja del solar. 
 Recorda al Sergi Perea el Sr. Tomàs, el 

veí de les escales mecàniques de Josep 
Sant Genis, que demana que netegin les 
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escales mecàniques. 
Mª Rosa Castells, veïna: 
 Té una botiga al Pg. Mare de Deu del 

Coll 125 
 En nom del veïnat, demana canviar el 

tipus d’arbrat: les arrels aixequen la 
vorera i envaeixen el subsòl (fent malbé 
els vestíbuls de les finques dels veïns), 
la fulla caduca, la flor groga i les llavors 
rellisquen. 

 L’Ajuntament no assumeix les despeses 
d’aquestes reparacions. 

 Als Jardins de Santa Rosalia està 
prohibida l’entrada dels gossos i hi 
accedeixen. El jardí està ple 
d’excrements de gossos. 

Conseller del Barri: 
 Demana el contacte a la veïna per fer 

una visita amb ella per revisar 
l’arbrat. 

 Referent al gossos, la GU està fent 
campanyes cada 2 mesos amb 
avisos i multes. 

Toni Oliva, veí: 
 Pregunta al tècnic de Cuidem si després 

del mapa d’actuació, aquestes 
actuacions es duran a terme. 

 

 
L’Agustí Garcia, tècnic de Cuidem Barcelona, recomana als veïns que per les 
actuacions puntuals avisin a traves el telèfon 010 o l’aplicació Barcelona a la Butxaca. 
 
Amb la nova contracta, la neteja dels parcs ja no dependrà de Parcs i Jardins, amb 
400 persones de reforç. Així, Parcs i Jardins podrà dedicar més recursos a la poda  
dels arbres, tallar les herbes, les branques, etc. 
 
Per finalitzar, la Núria Carmona, Consellera Tècnica d’Horta-Guinardó, recorda que la 
nova contracta comença a partir de setembre i amb tota la informació dels veïns, es 
construirà un mapa més detallat dels punts més conflictius. 
 
3. Torn obert de preguntes 

En primer lloc, el Sergi Perea, Conseller de Barri, convida a intervenir a les persones 
que han formulat preguntes per escrit. Es contesten les qüestions i, si no és possible 
disposar de la resposta de forma immediata, s’informa que es farà arribar la informació 
al/la ciutadà/da a través de la modalitat escollida al full d’intervenció.  
 
Intervenció Resposta 
Isabel Noto, veïna: 
 Voldria saber per quan està previst 

finalitzar Teixonera 2. 
 Com a Associació de Memòria 

Teixonera, vol incidir en el canvi de nom. 
Que es faci a nivell de ciutat, no només 
de barri. 

 L’Àrea de gossos de Coll i Alentorn, hi 
ha gent que fa botellada a les nits. 
Proposa tancar un horari fins les 22h. 

 Carreró de Samaniego a Segur, la 
pavimentació està en molt mal estat. 

Gerent: 
 Des del Districte s’està revisant el pla 

urbanístic. El de Teixonera 1 i 2 és 
prioritari i, en quan és contracti l’equip 
d’arquitectes, ja es podrà revisar amb 
els veïns per començar a treballar. 

 
Conseller del Barri: 
 Es un punt prioritari en els Consells de 

Barri i es farà el possible perquè ni en 
aquest mandat, ni en posteriors 
s’endarrereixi la reforma urbanística de 
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 Teixonera 1, el compromís hi és també 
per part dels partits polítics o només de 
govern? 

Teixonera 1 i 2. 
 Horari de l’Àrea de Gossos. No es pot 

posar horari però es demana a GU 
que passi per la zona al vespre. 

 Paviment Samaniego, es pren nota de 
l’estat del paviment. 

Araceli Azuaga, veïna: 
 Teixonera 1, vol que consti la queixa que 

el que es parla en el Consell de Barri no 
te transcendència fora del barri per falta 
de valentia política. Respecte als 
afectats de Teixonera 1, després de 
diverses reunions, segueixen sense 
noticies sobre el concurs. Ara saben que 
ja s’ha fet l’encàrrec del projecte sense 
consultar amb els veïns. 

 

Francisco Azuaga, veí: 
 Propietari del c/ Iriarte afectat per les 

expropiacions del pla Teixonera 1. 
 Des del anys 60, se’ls ha vinculat a 

expropiacions per plans on no s’hi veien 
afectats. Aquesta situació s’allarga fins 
l’actualitat. 

 L’Ajuntament de Barcelona té un deute 
moral i econòmic amb els 23 veïns 
afectats. Proposa que s’anul·lin 
afectacions d’expropiació i que se’ls 
retorni la qualificació urbanística original. 

 Exigeix una resposta urgent per part de 
l’Ajuntament. 

 

Jose Luis Martinez, veí: 
 Afectat del c/ Iriarte. 
 Tot i que la seva finca no està afectada, 

està inclosa en el pla. 
 S’estan deteriorant les finques i el barri 

amb el pas del temps. 

 

Mª Jose, en nom de l’AVV de la 
Teixonera: 
 Repassa els temes tractats en el passat 

Consell de Barri (24/11/2021): 
 Queixa sobre la neteja del barri: 

s’espera que funcionin les noves 
propostes 

 Demanen més vigilància al barri: la 
Regidora va informar que s’ampliava a 
24 agents més. És veritat? 

 Problemes de mobilitat al barri: la taula 
del consell va dir que al 2022 és 
convocaria la Taula de Mobilitat i no s’ha 
fet. 

 Bressol: pendent convocatòria de reunió 
pel funcionament del 2023-24 que 
s’havia de fer a principis de gener. 

 Plaça Matías Guiu i voltants: s’havien 

Gerent: 
 Plaça Matías Guiu: s’està tramitant 

l’adquisició de l’àmbit privat. Al llarg de 
2022 ja serà públic i es podrà 
encarregar un projecte arquitectònic 
del futur jardí.  

 Taula de mobilitat: es convocarà una 
reunió a principis de juliol. També es 
tractarà el tema de la sortida de 
Saturnino Calleja cap a Ronda de Dalt. 

 Seguretat GU: La plantilla nova dels 
agents de barri ja fa un temps que està 
funcionant. Ara al juny es tornaran a 
repassar les zones conflictives per 
barris. Per la campanya d’estiu, es 
mapificaran els punts conflictius 
(botellades, gossos, etc.) per fer reforç 
de 22 a 5h. 
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d’acabar d’expropiar el primer trimestre 
de 2022 i no s’ha fet. 

 Teixonera 1 i 2: Proposen fer una reunió 
entre els afectats i la Regidora d’ 
Urbanisme de l’Ajuntament de 
Barcelona.  

 Hospital i la Llosa: canvi de claus i 
plantejament convocant a entitats, 
queda per definir. 

 Cobertura Ronda de Dalt: tampoc s’ha 
convocat a ningú. 

 Altres demandes pendents: rètol del 
mercat, escales de Can Besora, arbres 
tallats i no reposats, al mirador de Santa 
Rosalia s’han plantat 2 arbres que estan 
malmesos, no s’han netejat les pintades 
de la sortida del metro, barana al 
desnivell d’Iriarte i l’escales de Santa 
Gemma reversibles.  

 A l’alçada de c/ Samaniego 37 
convindria que es tregui el plàstic que va 
de costat a costat. 

 
Conseller del Barri: 
 La barana d’Iriarte: no es pot posar 

perquè impedeix accés per la neteja. 
 Respecte als arbres i els tamps, se’n 

pren nota. 
 Les escales de Santa Gemma: no es 

pot fer en aquest mandat perquè s’ha 
de canviar l’estructura.  

 
Consellera Tècnica: 
 Plàstic/Cable de c/ Samaniego: es 

pren nota. 

Lluís Cairell, en nom de l’AVV Teixonera: 
 Referent al tema de la Bressol, 

comparteix que l’Associació està molt 
desanimada amb tot el que s’està fent. 

Conseller del Barri: 
 Reconeix que no s’han pogut complir 

les dates marcades en el projecte. 

Vanessa Soto, veïna: 
 Llar d’Infants Pebe’s: Una veïna ha 

invertit molts diners i ara troba altres 
dificultats per tirar endavant el projecte.  

Gerent: 
 Llar d’Infants Pebe’s: el Consorci 

d’Educació diu que no compleix la 
normativa. Ara mateix només pot 
tancar o adaptar-se a la normativa. 

Toni Oliva, veí: 
 Vol que es faci un retorn de les activitats 

de Pla de Barris. 
 Solar Josep Sant Genis 18-20: el tema 

de localitzar al propietari per la neteja 
segueix aturat. 

 Carril bici: la direcció de circulació per 
Sant Crispin no queda clara. 

 Millora i ampliació punts WiFi: arreglant 
només un punt no és suficient. 

 Neteja i desinfecció de Sant Dalmir i 
Santa Rosalia: continua igual. 

 Contenidors de reciclatge: no hi ha 
suficients. 

 

Conseller del Barri: 
 Pla de Barris: Després de 2 anys del 

Pla de Barris, les activitats passen a 
dependre del Districte, que no té 
capacitat econòmica per mantenir-les.  

 Solar Josep Sant Genis 18-20: es 
tornarà a fer una instància cap el 
propietari. 

 Millora i ampliació punts WiFi: Aquesta 
setmana s’activarà el punt de WiFi a la 
Casa Teixonera. 

 Neteja i desinfecció de Sant Dalmir: es 
visitarà a la passejada de Cuidem 
Barcelona. 

 Contenidors de reciclatge: no seran 
reciclats, seran també nous com a la 
resta de la ciutat. 

 
Consellera Tècnica: 
 Contenidors de reciclatge: A partir de 

la contracta, que comença a setembre, 
es canviaran tots els contenidors. 



7 
 

Lluis Cercós, en nom de la parròquia de 
Sant Cebrià: 
 La Bòbila: hi ha el perill que un veí es 

faci mal. S’ha parlat amb bombers i 
només se n’ha assegurat una part. 
Segueixen caient casquets al carrer. 
Demana que es faci nova o s’asseguri 
amb una bona malla de seguretat. 

Gerent: 
 La Bòbila: Es farà seguiment del seu 

estat i es pren nota de la proposta 
d’embolcall. 

 
 

Cecilia Galindo, veïna: 
 La Bòbila: entreguen 1.000 cartes que 

representen la voluntat de veïns i veïnes 
per recuperar la Bòbila. 

Consellera Tècnica: 
 La Bòbila: Entén i recull el missatge 

dels veïns. 

Veí: 
- Pregunta si les obres del mercat Vall 
d’Hebron-Teixonera han finalitzat, ja que 
tot el que envolta el mercat està pendent 
d’acabar.  
 Pregunta com quedarà el canvi de sentit 
del carrer Saturnino Calleja. 

Gerent: 
- Queda pendent la urbanització dels 
entorns del mercat i hi ha un projecte fet 
que està parat per falta d'inversió. 
L'objectiu és reprendre'l al següent 
mandat. 
- A Saturnino Calleja es contempla el 
canvi de sentit per sortir fora del barri i 
pujar per a Ronda. Intentaran finalitzar-
ho abans del següent mandat.  

 
 

El Conseller del Barri obre un torn obert d’intervencions, després del qual dóna per 
finalitzada la sessió del Consell de Barri a les 21:18 hores. 
 
El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de l’enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=68zOYFwwo-U 

 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=68zOYFwwo-U

