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Acta del Consell de Barri de La Teixonera 

Data: 12 de Novembre de 2018 

Hora: 19:00 hores. 

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

Assistents:  

Presideix la taula el Conseller Tècnic del districte , Pau González a qui acompanyen 

Eduard Vicente, Gerent del Districte, Fernando Marín, Conseller del Barri de 

laTeixonera i Francesc Subirats, Vicepresident del Consell de Barri. 

Grups polítics representats: 6 

Entitats representades: 5 

Veïnes i veïns assistents: 59 

 

1. Escola Bressol Municipal: pressupostos i terminis d'execució: 

Eduard Vicente exposa una presentació Power Point, ubicant l’escola a la vora del 

Centre Cívic. 

L’emplaçament inicial serà la plaça d’Herta Frankel, explica que la ubicació ha sigut 

aquesta perquè el terreny ja estava plantejat per equipament. Explica que també s’està 

mirant d’incloure arranjament dels terrenys de darrere l’equipament. S’estima que 

aquest projecte costarà uns 3 milions d’euros i s’està preparant per presentar a 

concurs, s’espera que pel juliol 2019 ja es disposi de les propopostes i que d’agost a 

gener 2020 ja estigui el projecte acabat per començar a fer la construcció.  

El Consorci d’educació estima que la construcció durarà uns 7 mesos. Explica que 

l’inici del projecte ha sigut lent, perquè per part del Consorci s’han de fer una sèrie de 

plantejaments per poder executar-lo.  

S’obre un torn de paraules.  

Lluís: Comenta que no correspon la informació del Districte amb la del Consorci, és 

queixa que el que hi ha és una proposta i no un projecte acabat i que no s’ha donat la 

importància que es demanava a l’escola.  

Veïna: Pregunta si hi haurà personal docent guiant la construcció de l’edifici. 

Andreu: Demana que estigui en compte el pati compartit amb l’escola.  
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Veïna: Parla respecte a l’hort que hi ha actualment on anirà l’escola bressol, comenta 

si es podria mantenir i fer-lo com a activitat dins l’escola, a més també tenir en compte 

el pati compartit.  

Pau González respon.  

Sobre el tema del pati compartit, comenta que seria la primera que tindrà un pati obert 

els caps de setmana al veïnat, és una idea a treballar i com plantejar-ho. Pel tema de 

l’hort, l’edifici va just a sobre l’espai però es plantejarà a futur. Explica que es 

plantejarà al Consorci crear un espai de seguiment per la construcció de l’equipament i 

quin tipus de model seguirà. Per últim, parla de la contractació del projecte, la llei 

marca que el protocol sigui per concurs per afavorir la transparència.  

Lluís: Recalca que avui dia no hi ha cap projecte, només una proposta. Es queixa que 

el pressupost encara no està clar. 

Pau González respon que no hi ha projecte perquè primer ha d’entrar a concurs com 

marca la llei. 

 

2. Plaça Matías Guiu: finalització escales d'accés i retirada escala  
metàl·lica 

Té la paraula Eduard Vicente.  

Aquest més s’han iniciat les obres i acabaran aquest desembre amb un pressupost de 

50.000 euros. Quan ja estiguin acabades es treuran les escales metàl·liques.  

Té la paraula Pau González.  

La idea és acabar aquesta escala per treure la metàl·lica i agilitzar el trànsit.  

S’obre torn obert de paraula.  

Maria José (AVV) : Comenta que en l’última acta del Consell hi ha escrit que els diners 

d’aquesta plaça es destinarien a altres projectes més urgents. Per tant, no entén com 

aquest accés que s’està modificant, esmentant que en l’anterior consell es va dir que 

hi havien zones de caràcter privat. Reclama que s’instal·lin les escales mecàniques 

que estaven planificades fa 8 anys. 

Veí: No entén per què es fa una modificació per deixar les escales com fa molts anys. 

Veí: Comenta que aquesta plaça està poc cuidada i reclama les escales mecàniques. 

A més es queixa que l’ascensor s’espatlla sovint. 

Vanessa: Explica que una reunió ja es va comentar l’accés amb mobilitat reduïda, 

reclama una rampa. Recorda que l’ascensor a vegades no va.  

Lluís: No entén com en tan pocs mesos s’ha decidit actuar en aquesta zona. Reclama 

que hi havien dos projectes acceptats d’escales no executats.  
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Eduard Vicente respon. 

Respecte al canvi d’actuació a les escales, explica que amb el grup impulsor del Pla 

de Barris es va decidir executar-ho.  

Recorda que el terreny de Sant Crispí culminant amb Fastenrath fins a arribar a Santa 

Rosalía és privat. Tot sent un espai de caràcter privat quan es tracta de grans 

infraestructures es permet actuar, però referent a les escales mecàniques no és 

possible construir en aquestes zones. Remarca que se sap qui són els propietaris 

d’aquests terrenys, actualment s’estan fent els tràmits per adquirir aquests terrenys i 

poder actuar-hi, que s’espera poder tenir un resultat abans d’acabar l’any, i aleshores 

s’executa un judici per arribar a una sentència judicial.  

S’obre torn de paraula. 

Veí: Pregunta s’hi hauran d’esperar altres 8 anys per canviar la tanca entre Sant Crispí 

i Fastenrath.  

Maria José: Pregunta perquè no es demana explicacions a la Generalitat per no 

acabar el projecte. Remarca que quan s’arregli aquesta zona, es faci en la seva 

totalitat. A més, és queixa de la falta d’higiene d’aquests terrenys. 

Lluís: Referent a les escales Matías Guiu, recorda que aquest govern tenia programat 

unes escales mecàniques en aquest tram. Diu que quan no es paga l’IVI la Generalitat 

pren la propietat, esmenta que s’han posat escales mecàniques a altres barri i a la 

Teixonera no.  

Respon Eduard Vicente.  

Exposa que les inversions es van fent per anar millorant la zona 

Referent a la tanca de Sant Crispí i Fastenrath, es començarà a arreglar a principis de 

l’any 2019. Recorda que el metro disposa d’un ascensor per millorar l’accessibilitat.  

Té la paraula Pau González.  

Explica que quan es va fer el metro es pensava que era tot terreny públic. Com el 

metro i les escales eren dos projectes diferents, en començar el d’accessibilitat es van 

adonar que no podien construir en aquests trams. Si s’hagués fet alhora, avui dia no hi 

hauria aquest problema perquè tot hagués format part d’una gran infraestructura.  

Expressa que remodelar l’escala no és la solució definitiva, però si que és vàlida 

mentre no hi hagi una sentència judicial per poder fer les escales mecàniques.  

Recorda que l’horari de l’ascensor és més ampli que el de les escales mecàniques, i 

es parlarà amb TMB per millorar el manteniment. 

Maria José: Pregunta si les escales seran noves.  

Pau González manté que les escales seran totes noves. 
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3. Bòbila (avantprojecte, pressupostos, execució) 

 

Té la paraula Eduard Vicente.  

S’ha executat el concurs per decidir els arquitectes que es faran responsables de la 

Bòbila, cap al febrer/març ja hi haurà un guanyador. Després d’això els arquitectes 

tenen un any per fer un projecte acabat amb totes les especificacions.  

Aquest projecte té un cost aproximat de 3 milions i mig d’euros. Per tant, a l’abril del 

2020 ja estaria el projecte llest per començar l’obra, durant aquest any es faran debats 

per fer el seguiment del projecte, en principi es començarà a construir a partir de la 

tardor del 2020 i es preveu inaugurar a la primavera del 2022. 

Pau González té la paraula.  

Comenta que s’ha traslladat als equips que els projectes conservin al màxim la façana 

original de la Bòbila alhora que es treure el màxim partit de l’espai.  

S’obre torn de paraula. 

Lluís (AVV) : Comenta que veu aquest projecte molt lluny i que s’ha utilitzat un altre pla 

d’un altre equipament a Saturnino Calleja per a la Bòbila. És queixa que és una idea 

poc concretada. Pregunta si tots els projectes esmentats quan acabi el mandat 

seguiran en actiu.  

Veí: Comenta que la teulada està en molt mal estat i demana una actuació imminent.  

Veí: Comenta que no està d’acord en la Fase III del projecte, no entén per què hi ha un 

any pel procés de generar un projecte.  

Pau González respon.  

Són conscients que és un projecte llarg però són els terminis reals, s’intentarà agilitzar 

però són procediments regulats. Respecte a l’equipament de Saturnino Calleja, s’ha 

decidit invertir-ho en la Bòbila per fer un projecte més complet. El manteniment de la 

Bòbila no el té l’Ajuntament, s’està treballant perquè tingui la custòdia l’Ajuntament, de 

totes maneres es trasllada la informació a l’empresa que ho porta actualment. 

Remarca que a la Teixonera hi ha molts projectes en actiu gràcies al Pla de Barris. 

 

4. Precs i preguntes 

 

Lluís (AVV) : És queixa que a través del Pla de Barris s’ha fet el que s’ha volgut, no tot 

es fa amb el grup impulsor. No està d’acord que les colònies per a nens i la recerca de 

feina vagin incloses en el Pla de Barris,  a més les entitats no n’estaven informades. 

Es queixa d’un pi que va ser tret sense avisar. Reclama que s’ha fet una inversió de la 

Campa només de la part que correspon a Vall d’Hebron 
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Maria José (AVV) : Respecte al Mercat de la Vall d’Hebron-Teixonera reclama que es 

va enviar una carta juntament amb AAVV de : Sant Genís, Vall Hebron, Font del Gos, 

Montbau. Recorda que en el projecte s’incloïa un hort gestionat per una cooperativa, 

on es doni feina a persones amb dificultats físiques o mentals i que aquest hort pugui 

ser visitat. Reclama que aquesta carta no ha estat contestada però que espera que 

aquesta proposta pugui executar-se com es va dir. 

Andreu: Respecte a l’hort del Mercat, comenta que en la reunió sobre el comentari 

anterior no es va dir que fos per gent amb dificultats físiques o mentals. Presenta una 

proposta per gestionar aquest projecte juntament amb els barris Mas Falcó i Penitents; 

comenta que aquest hort sigui de caràcter veïnal incloent visites i que ja s’ha presentat 

a l’Ajuntament de Barcelona. A més, pregunta quantes parades tindrà el “Bicing” i 

també és queixa què “Barcelona Districtes Culturals” encara no ha vingut a la 

Teixonera per fer les seves intervencions. 

Antoni: Pregunta si l’equip del barri de futbol sala pot gaudir de la pista de la Clota, ja 

que els grups que hi ha actualment no són del Barri i això comporta que hagin de 

gastar diners a l’Olímpic.  

Anna: És queixa de la neteja dels solars privats del Carrer Cortada 52/56 (part des 

darrere). Demana si es pot fer pressió a aquests veïns, també esmenta que s’ha de fer 

el paviment de la part per vianants del carrer Cortada. Per últim, pregunta com estar 

l’estat de les escales de la piscina de la Clota i per quan es preveu la inauguració del 

mercat.  

José Luis Solano: és queixa que al tram de Fastenrath a l’altura del metro el paviment 

patina molt i és molt perillós. Per finalitzar, comenta la brutícia originada per 

excrements i orins d’animals.  

Antonio: Pregunta quan s’acabarà la línia hexagonal de bus. També es refereix a la 

plaça Matías Guiu, que porta molt de temps amb una zona sense acabar i que a més 

encara no se li ha canviat el nom a la part de dalt; es queixa del retard per fer una 

actuació subsidiària de neteja en els solars de Santa Gemma i Sant Dalmir i reclama 

que no s’ha preguntat als veïns per les escales de Matías Guiu. Per acabar, pregunta 

si es pretén millorar la xarxa Wifi de Barcelona. 

Respon Pau González.  

Explica que el Pla de Barris està explicat el tema de les cooperatives i reactivació 

econòmica i ho està posant en comú amb els veïns.  

Respecte al pi, el projecte inicial era mantenir-lo però en el transcurs de l’obra es va 

veure que no podia ser; reconeix que s’hauria d’haver comunicat als veïns.  

En l’àmbit de la Campa, Casa Teixonera i altres elements, explica què s’ha millorat per 

donar-li més usos, ja que el projecte inicial era fer recerca d’un local però no es va 

trobar un que reunís les condicions adients. Informa que la inversió de la Campa ha 

estat de 525.000 € aproximadament i que també hi ha usuaris de la Teixonera.  
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Parlant de l’hort del mercat comenta que s’han rebut diverses propostes i sesta 

treballant per fer una conjunció entre les dues, perquè l’hort sigui de caràcter educatiu i 

integrador.  

En relació al “Bicing”, començarà a funcionar a partir del març del 2019 i les estacions 

tindran tant bicicletes convencionals com elèctriques. Encara no es tenen les 

localitzacions exactes, tot i que un lloc segur és en el tram d’Avinguda Vallcarca i 

Ronda de dalt i en la zona del mercat.  

“Barcelona Districtes Culturals”, s’ha fet en altres llocs per temes d’aforament, de totes 

maneres es tindrà en compte la Teixonera i explica que la pista de la Clota es revisarà 

perquè hi pugui participar més gent del barri. D’altra banda, s’avisarà dels solars del 

carrer Cortada.  

Sobre terminis de finalització d’obres, en el cas del mercat, està previst per abans de 

Nadal i les escales de Garrofers, entre el Febrer i l’Abril del 2019. Sobre el paviment 

del carrer Fastenrath, comenta que es trasllada a Guàrdia Urbana i Serveis Tècnics. 

Comenta també que a Horta-Guinardó es va iniciar una campanya per dur aigua pels 

orins dels gossos, i explica que es continua treballant en aquest aspecte.  

Sobre el Bus del barri, explica que d’aquí a quinze dies s’activa la nova xarxa de bus i 

que posteriorment es començarà a valorar la dels busos de barri a principis del 2019.  

En el tema del canvi de nom, la previsió és fer-lo efectiu aprofitant la inauguració.  

Sobre la neteja dels solars, es tracta d’una actuació subsidiària, i explica que es farà 

seguiment amb el departament de llicències. 

Respecte als Jardins de Santa Rosalía, s’ha fet una reunió amb els responsables de 

tota l’obra i en els pròxims dies s’executarà l’arranjament.  

Sobre la demanda de magatzem per col·lectius del barri, quan s’acabi la Bòbila es 

veurà si pot ser un espai d’emmagatzematge.  

S’obre torn de paraules.  

Agustina: Demana més compromís en els projectes, recalcant que fa 8 anys que 

s’esperen els Jardins de Santa Rosalía.  

Pau González recorda que l’arranjament d’aquests jardins començaran en uns dies.  

Armand Sánchez: Pregunta si els llums de Nadal es posaran tots els anys. Demana 

doblar el carril del Carrer Basses d’Horta a Coll i Alentorn i a més es queixa del 

pendent de Coll i Alentorn a Juan Valera. Acaba preguntatn si el carrer Samaniego 

amb carrer Segur està previst que surti cap al lateral de la Ronda.  

Rosario Ribas: Es queixa del mal estat de les escales del carrer Castellbisbal amb 

General Mendoza.  

Veí: Pregunta en referència a l’edifici del carrer Cortada 72, ja que es va tirar avall i les 

runes s’han quedat dins. 
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Elia: Parla sobre la mobilitat per a vianants. En primer lloc, d’un pas de vianants que 

van treure del Carrer Plutó; ara la gent creua malament per anar cap al metro. També 

comenta que el semàfor de l’IES Vall d’Hebron cap a plaça Vall d’Hebron dura poc i 

d’aquesta mateixa plaça es queixa d’un cable que la creua. Per finalitzar, comenta que 

no està prou senyalitzada la sortida  idònia que porta al Parc Güell.  

Veïna: Comenta que la gent que ha ocupat a l’edifici carrer Plutó 37 són un risc per les 

veïnes i veïns i pregunta a qui pertany.  

Veïna: Demana que es desbrossi la cantonada de Santa Rosalía amb Fastenrath.  

Veïna: Reclama el pas de vianants antic de davant les escales mecàniques que van de 

Sant Dalmir a Santa Rosalía. 

Maria José: És queixa que les llums de Nadal de Santa Rosalía a l’alçada de 

Fastenrath han estat penjades sense permís de façanes privades i també es queixa 

concretament d’un arbre on l’enganxament està tensant massa. 

Lluís: Tornant al tema del Pla de Barris, comenta que no es compleixen els termes 

socials.  

Anna: Dona les gràcies perquè s’ha netejat el solar de Santa Gemma.  

Pau Gonzàlez respon.  

Respecte a les llums de Nadal, comenta que s’han afegit més quantitat en els barris on 

s’està duent a terme el Pla de Barris. Els temes de mobilitat es miraran amb Guàrdia 

Urbana i Serveis Tècnics. Explica que aquests mesos són de poda i que, per tant, es 

revisaran tots els punts que s’han comentat, sempre que siguin de caràcter públic.  

Sobre el pas de vianants del carrer Plutó i el semàfor per creuar el lateral de la Ronda, 

es traslladarà a Guàrdia Urbana. En el tema de la senyalització al Parc Güell, s’està 

treballant amb Parc Güell per millorar. 

Respecte a la casa ocupada del carrer Plutó 37, es pensa que aquest edifici és d’un 

banc. Es reanudarà el contacte i es farà seguiment.  

Respecte al pas de vianants de Santa Rosalía, es va intentar ampliar la vorera per 

solucionar el problema però amb els edificis que hi ha no es pot executar, de tota 

manera es tornarà a mirar amb Serveis Tècnics.  

Es revisarà l’arbre tensat per posar les llums de Nadal amb la Regidoria de Comerç 

que és qui ha contractat l’empresa.  

Del Pla de Barris, recorda que en aquest mandat s’han fet moltes coses que feia anys 

s’havien de fer i es deixen compromisos pel següent mandat.  

Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzat el Consell de Barri a les 21.40. 
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