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Pla de Barris SGA-LT 
RESUM REUNIÓ 8È GRUP IMPULSOR DE LA TEIXONERA 
 

Dia: Dimecres 19/02/2018 Hora: 18:30 Lloc: Centre Cívic de la Teixonera  

 
ASSISTENTS 
    

Una dotzena de persones integrats de 
les entitats i associacions del barri i 
també veïns/nes a títol individual.  

Associació de Veïns la Taxonera 
Associació de Festes Taxonera Mas 
Falco - Penitent 
Penya Barcelonista Teixonera 
Menjador social St. Cebrià 
Parròquia de Sant Cebrià 
Esplai de Sant Cebrià 
Associació cultural Taxonera  

Fernando Marin (Conseller de barri LT) 
Esperança Borrull (Tècnica de barri) 
Carmen Castaño (Serveis tècnics Dte H-G) 
Mariona Prat (Cap de Projecte del PdB LT) 
Xavier Tercero (Participació PdB)  

 
OBJECTIUS DE LA REUNIÓ  
   

1. Objectiu. Retorn de la participació ciutadana de dues actuacions de l’àmbit d’Ecologia Urbana de PdB.  
1.1. Projecte de millores puntuals de l’espai públic de les 3 places de la Teixonera: plaça de la Vall d’Hebron, d’Isop i dels Garrofers. 
1.2. Projecte de millora de l’espai esportiu de la Campa (Val d’Hebron).  
 

 
TEMES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
   

Benvinguda i presentació de la reunió per part de la Cap de Projecte del PdB de SGA-LT.  
 
S’inicia la reunió explicant els resultats globals de valoració del contingut de la passejada participativa realitzat amb el Grup Impulsor del 
PdB de LT i els grup d’atletes sèniors  amateurs, el passat 26 de setembre de 2017 respecte les millores puntuals de l’espai públic de les 3 
places de la Teixonera: plaça de la Vall d’Hebron, d’Isop i dels Garrofers. S’exposa a través d’un power point il·lustratiu.  
 
La direcció dels serveis tècnics del Districte H-G exposen quines millores es poden realitzar, les quals són debatudes i posteriorment 
consensuades amb els participants que seguidament s’enumeren per cada una de les places.  
 
Plaça de la Vall d’Hebron 
Substitució del paviment existent (peces de vulcano de 40x60). 
Col·locació de link-stone als escocells.  
Arranjaments a l’escenari (reposició de rajoles i elements antilliscants).  
Es manté el quiosc de gelats.  
Nou quadre de punt d’abastament elèctric estable a l’escenari per a les festes. Es preguntarà a enllumenat públic si es possible.  
Nou castell de jocs infantils i circuit de salut -aparells gimnàstics- que es situa a l’altre costat de la plaça.  
Retirada de la vegetació arbustiva a tocar el passeig per guanyar m2 al parc. Aquest punt no va ser valiat pel Dte per motius de seguretat. 
S’intentarà buscar una solució per retallar l’amplada del parterre, sense perdre la barrera de seguretat i visual que aquest suposa. 
 
Plaça d’Isop 
Manteniment dels dos bancs circulars. Va sorgir una gran polèmica per la seva forma, material i situació-ubicació  
Ja que no va haver consens, es farà una nova proposta de redistribució i implantació de nou mobiliari urbà, buscant incorporar un banc 
rectangular de fusta i diversos monòlits quadrats de granit per seure que alhora serveixin de protecció i delimitació amb la calçada.  
Es consultarà a Parcs i Jardins si es pot ampliar els escocells i es demanarà una proposta d’enjardinament dels mateixos.  
Es demanarà a GU la possible creació d’un nou aparcament per a les motos al carrer Juan Valera, per tal d’excloure les motos de dins la 
plaça.  
 
Plaça dels Garrofers 
S’optà per l’opció de la creació d’una escala, adaptada al terreny, de graons amb baranes de fusta fins a l’Avinguda Coll i Alentorn.  
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Col·locació de 4 nous bancs de fusta en forma rectangulars, al camí existent en ziga-zaga, fins la parada d’autobús del carrer del Pantà de 
Tremp.  
Es mantenen les dues pistes de petanques. 
Es manté l’escenari i la seva orientació actual.  
Avis a la Guàrdia Urbana per a no permetre la circulació amb vehicles de motor per dins del parc (entre C/Josep Sangenís i c/ Cortada).  
 
 
Millora de l’espai esportiu comunitari de La Campa.  
S‘exposen els resultats del procés participat realitzat amb els usuaris (atletes sèniors), entitats del barri i amb veïns/nes el 16 de gener del 
2018.  
 
Des de serveis tècnics del Districte H-G s’exposa quines millores es poden realitzar respecte els accessos, usos i futura gestió de l’espai.  
 
Accessos: Es varen consensuat els accessos des l’Avinguda Coll i Alentorn, des del C/ de la Granja Vella, així com poder utilitzar la rampa 
blava (1992) que no compleix avui l’accés per normativa i que es preguntarà a la direcció de parcs i jardins la seva utilització o retirada.   
 
Usos: No es varen consensuar els usos. L’Associació de Festes Teixonera Mas Falco-Penitent conjuntament amb la direcció de la Penya 
Barcelonista Teixonera proposen la creació d’un camp de futbol sala amb vestidors dins la pista d’atletisme, per a l’Associació Esportiva de 
Sant Cebrià (*). Des de PdB conjuntament amb serveis tècnics del Dte. H-.G s’exposa que aquesta proposta no s’ajusta per pressupost 
(220.000 €), per normativa urbanística vigent (PGM- parc urbà clau 6c-), per compatibilitat d’usos (atletisme, lleure-oci i futbol, 
conjuntament) i per proximitat a la gran zona d’equipaments esportius de la ciutat, com és la zona de la Vall d’Hebron amb diversitat de 
pistes esportives. La resta d’entitats no es varen posicionar. No es va arribar a un consens respecte els usos interns i peticionen una altre 
reunió amb els polítics per desencallar aquest tema.  
 
Gestió: Respecte a la gestió es recullen diferents propostes sobre la gestió cívica de la Campa un cop feta la seva remodelació. La Penya 
Barcelonista i altres entitats –atletes sèniors-s’ofereixen a portar la gestió de l’equipament ja sigui en solitari o a través d’una agrupació 
d’entitats i es pugui celebrar esdeveniments de barri. En altre ordre de coses, es consensua la instal·lació d’aparells de pre-calentament 
físic per poder fer gimnàstica, la implantació de bancs, un nou disseny de la il·luminació i la revegetació amb especies mediterrànies. 
 
 
(*) Nota: Associació Esportiva Sant Cebrià de la Teixonera.  
Posteriorment a la reunió del Grup Impulsor es va contactar amb el president de l’Associació Esportiva Sant Cebrià de la Teixonera el qual 
ens ha explicat les seves necessitats i propostes. Formen part de la Federació Catalana de Futbol Sala, del Consell de l’Esport Escolar i 
del Registre d’Entitats (des de 1984). Tenen 3 equips de 40 nois entre 15 a 20 anys (sèniors). Des de fa 8/9 anys tenen un acord amb 
Olímpic Centre Municipal d’Esports (CEM) per entrenar 2 dies a la setmana (dimecres i dijous), i caps de setmana (tant dissabte com 
diumenge), a més d’utilitzar les pistes de futbol sala de l’IES Vall d’Hebron (dilluns). 10 anys abans entrenaven al barri de la Clota, al costat 
de la piscina. Els nois provenen principalment del barri de la Teixonera, Sant Genís, el Carmel i de Gràcia, per aquest ordre. Comenta que 
estan a gust a l’Olímpic (CEM) encara que consideren que és car (4.000 €/any). Per cada activitat són 70€/hora, a part dels partits 
extraordinaris. Reben una subvenció del Dte. d’H-G de 2.000 €/any. 
 
 

 
S’acordà fer el 9è Grup Impulsor el mes de març/abril del 2018.  
Finalitza la reunió a les 21:30 hores 
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