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Pla de Barris SGA-LT 
RESUM REUNIÓ 11È GRUP IMPULSOR DE LA TEIXONERA 
 

Dia: Dimarts 18/09/2018 Hora: 18:00 Lloc: Centre Cívic de la Teixonera  

 

ASSISTENTS 

   
 

Una dotzena de persones integrants de diverses 

entitats del barri:  

Associació de Veïns Taxonera 

Associació de Festes Taxonera-Mas Falcó-Penitents 

Coordinadora d’entitats de la Teixonera  

Parròquia de Sant Cebrià 

Associació Cultural Taxonera (ACA) 

Veïns i veïnes a títol individual 

 

Pau Gonzalez (Conseller tècnic  H-G)  

Eduard Vicente (gerent Dte. H-G) 

Fernando Marin (Conseller de barri de la Teixonera) 

Esperança Borrull (Tècnica de barri la Teixonera) 

Carmen Castaño (Cap del Departament d'Obres i Manteniment del Dte H-G) 

Neus Remolà (BIMSA)  

Oriol Bonet (BIMSA) 

Miguel Lujan (Director obres BIMSA) 

Sr. Antoni Garcia Salanova. Director d’Equipaments Educatius del Consorci 

d'Educació de Barcelona (CEB) 

Mariona Prat (Cap de Projecte del PdB SGA-LT) 

 

 

OBJECTIUS DE LA REUNIÓ  
   

Ordre del dia:  

1. Tala dels cedres del Passatge dels Canadencs 

2. Repàs de la Inversió. Contingut, terminis i pressupost. Àmbit d’Ecologia Urbana.  

Escales Mecàniques Mare de Déu dels Àngels i dels Canadencs, La Campa,  Local entitats la Bòbila, Nova escola Bressol Teixonera i 

Expropiacions properes metro. Pl. Matias Guiu. 

Accessibilitat C/Rosell a C/ Fastenrath. Millores puntuals. Places Isop, Vall d’Hebron i Garrofers, Creació parc urbà-mirador C/Rosalia, 91. 

Escala. C/Sant Crispi 45 a C/Arenys 136 (Metro), Millores Casa Taxonera (Esplai St. Cebrià),  

3. Despesa Corrent (drets socials, educació, activitat econòmica).  

  

 

TEMES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
   

Benvinguda i presentació  de la Cap de Projecte del PdB de SGA-LT.   

 
 
1. Tala de 3 cedres al Passatge dels Canadencs arrel de les obres de les escales mecàniques. 
El Conseller tècnic, Sr. Pau Gonzalez,  demana disculpes per la manera de gestionar i informar al veïnat de la tala de l’arbrat, en concret 
de 3 cedres al passatge dels Canadens, un d’ells de més de cinquanta anys (davant de la parròquia de St. Cebrià).  El protocol es va 
activar, però el veïnat manifesta que no en va tenir noticies i no va ser informat pels canals habituals. S’adjunta el cartell que es va penjar 
pel barri (pàg. 3).  
 
Seguidament el director de les obres, Sr. Miguel Lujan, explica el projecte i l’avaluació de l’afecció de les obres als tres cedres existents a 
l´àmbit d´obra: a l´hora de fer la demolició de les escales existents (des del carrer Arenys fins al carrer Samaniego per la banda que toca a 
la parròquia de Sant Cebrià) es va constatar que la façana de la parròquia recolzava directament sobre les escales i es troba en un estat 
molt en precari, que fa totalment inviable executar un col·lector a 3,5 - 4 m de profunditat i a 1,5 m d´aquesta façana, per aquest motiu s´ha 
de reencaixar la nova xarxa de clavegueram el més allunyada possible per evitar afectacions a la façana i/o a l´estructura de la parròquia. 
L´únic corredor disponible allunyat de la façana i sense interferir amb les cimentacions de les escales mecàniques, murs existents i murs 
de nova construcció, afecta al cedre existent al replà d'accés a la parròquia. Per aquest motiu es fa necessari la seva retirada i posterior 
reposició amb un arbrat adient (tamarius). Mantenir els arbres assenyalats és totalment incompatible amb l’execució de les escales 
projectades, ja que l’estricta geometria de les escales mecàniques i el traçat del nou clavegueram ho fan incompatible.  
 
El representant de l’Associació de Festes Taxonera-Mas Falcó-Penitents i de la Coordinadora d’Entitats de la Teixonera va demanar 
responsabilitats i així com, la resta del Grup Impulsor de manera més informal. 
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2. Repàs de la Inversió. Contingut, terminis i pressupost. Àmbit d’Ecologia Urbana.  

 

La Teixonera Projecte Inici obres Finals obres 

Local d'entitats. La Bòbila Octubre 2019 Febrer 2020 15 mesos 

Escales Mecàniques Mare de Déu dels Àngels Novembre 2017 Maig 2018 Abril 2019 

Escales Mecàniques Canadencs Novembre 2017 Juliol 2018 Març  2019 

La Campa. Espai comunitari Setembre 2018 Gener 2019 Juliol 2019 

Plaça Teixonera (C/Rosell a C/ Fastenrath) Juliol 2018 Febrer 2019 Maig 2019 

Millores puntuals 3 places: 
 Plaça Vall d’Hebron Juliol 2018 Octubre 2018 Desembre 2018 

Plaça dels Garrofers Novembre 2018 Febrer 2019 Abril 2019 

Plaça Isop 
 

Novembre 2018 Desembre 2018 

Creació parc urbà-mirador C/Rosalia, 91 Novembre 2018 Febrer 2019 Abril 2019 

Escala peatonal C/Sant Crispí 45 a C/Arenys 136 (Metro) Juliol 2018 Octubre 2018 Desembre 2018 

Millores Casa Taxonera (Esplai St. Cebrià) Octubre 2018 Novembre 2018 Desembre 2018 

Nova Escola Bressol Teixonera (*) 
 

Juliol 2020 Setembre 2022 

Tramitació i expropiacions Plaça Matias Guiu 2018 2019 2020 

 

 
Escales mecàniques del Passatge dels Canadencs.  
La tècnica de Bimsa exposa que es retarden els terminis i es refà el projecte pels motius abans esmentats.   
 
Escales Mecàniques Mare de Déu dels Àngels. Segueixen el terminis i pressupost marcat. 
 
La Campa.  
Segueixen el terminis i pressupost marcat. El Grup Impulsor reitera que la gestió de l’espai sigui co-participada entre el Dte H-G i les 
entitats; tal i com és va decidir en les sessions participades anteriors. El manteniment de l’espai públic ha de ser gestionat per l’àrea de 
parcs i jardins de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
La Bòbila.  
S’explica que el passat 30 de juliol de 2018, es va publicar la licitació del “Concurs de projectes restringit per la redacció del projecte de 
rehabilitació i adequació de l'antiga Bòbila de la Teixonera per acollir un nou local d'entitats al Districte d'Horta-Guinardó”.  
Termini presentació d’ofertes 28 de setembre de 2018. Obertura dels sobres que es farà uns dies després, s'iniciarà l'estudi de les ofertes 
amb les sessions de jurat per a seguir avançant fins a tenir adjudicatari. Amb aquesta publicació seguim avançant segons el calendari 
previst. Resolució Parlament Europeu 2012/2065.  
 
Els Grup Impulsor exposa del perill, en cas de fortes ventades, de despreniment de la uralita de la teulada. El conseller tècnic explica que 
la responsabilitat civil recau en el gestor de l’immoble i que l’ajuntament de Barcelona està gestionant la cancel.lació del conveni amb els 
gestors actuals. Respecte a la salut de les persones en relació a l’amiant de la uralita, si aquesta no es manipula no hi ha perill per a les 
persones. En un futur s’haurà de retirar amb els protocols que marca la legislació pertinent.   
 
Nova escola Bressol Teixonera (*).  
El Director d’Equipaments Educatius del Consorci d'Educació de Barcelona (CEB), el Sr. Antoni Garcia Salanova, explica la redacció del 
projecte (Pla Especial) i el consegüent concurs públic. Es proposa crear un edifici de 1.250 m2 amb 300 m3 de pati amb 7 aules. Institut 
Municipal d’Educació de Barcelona (IMEB) gestionarà l’equipament. Es preveu que el curs 2021-22 estigui en funcionament. Terminis. La 
redacció del projecte esta revista entre octubre 2018 a maig 2019. Licitació de desembre 2019 a juny 2020. Inici obres Juliol 2020 i 
finalització obres  setembre 2021.  
 
El Grup Impulsor proposa que el pati de l’escola estigui ubicat al costat del Centre Cívic per esponjar l’àrea d’equipaments municipals en 
contacte amb el carrer Arenys. Que hi hagi una separació adient segons normativa (10 m) amb l’edifici de davant del Carrer Samaniego. 
Que es tingui cura del jardí públic entre el nou edifici i l’immoble edificat del carrer Samaniego. Es peticionen els volums i alçades 
resultants. També es demana que el pati de l’escola bressol sigui un pati obert al barri en horari no escolar. Aquest tema haurà de ser 
avaluat per l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona. S’enviarà en pdf i link l’estudi i el concurs públic.  
 
Accessibilitat C/Rosell a C/ Fastenrath. Millores puntuals. Places Isop, Vall d’Hebron i Garrofers, Creació parc urbà-mirador 
C/Rosalia, 91. Escala. C/Sant Crispi 45 a C/Arenys 136 (Metro).  
La Cap del Departament d'Obres i Manteniment del Districte d'Horta-Guinardó, la Sra. Carmen Castaño, exposa els diversos projectes de 
millora de l’espai públic. Es segueixen els terminis i pressupostos. El representant de l’Associació de Festes Taxonera-Mas Falcó-
Penitents i de la Coordinadora d’Entitats de la Teixonera peticiona el projecte de millora de la plaça de la Vall d’Hebron que s’adjunta en 
pdf. Respecte a la Plaça Garrofers l’escala prevista amb travesseres de fusta, no compleix amb la normativa vigent i s’haurà d’executar 
amb fibrociment, fet que encareix l’obra. Respecte al parc urbà-mirador C/Rosalia, 91 s’haurà de fer cates prèvies, ja que el subsòl no es 
estable (micropilotatge), pot ser que també encareixi l’obra. Respecte a la Plaça d’Isop s’implanten nous bancs i es millora l’escocell 
central. Els aparcaments de motos sobre la plaça són i estaran prohibits. Els veïns/nes de la zona reclamen jardineres.  
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Millores a la Casa Taxonera (C/Besòs 17).  
La cap de projecte de PdB de SGA-LT exposa que una de les accions de PdB es donar suport i impuls a l’esplai de Sant Cebrià. Es va 
consensuar en els darrers Grups Impulsors que l’esplai tingues la seu permanent a la Casa Taxonera fins que el Local d’Entitats de la 
Bòbila estigui finalitzat. En aquest sentit, s’aprofita l’oportunitat de millorar els serveis tècnics de la Casa Taxonera envellits i obsolets 
(xarxa elèctrica, nova bomba de calor-fred, lavabos, mobiliari vari, pintura, magatzem, etc. ). S’està gestionant ubicar les 7 entitats al 
Centre Cívic de la Teixonera i/o en d’altres llocs del barri durant el període de 2 mesos d’obres (novembre i desembre 2018) per a què 
totes les entitats-associacions es sentin còmodes sabent que ha arrancat el curs amb moltes activitats programades. La tècnica de barri, 
Sra. Esperança Borrull,  lidera la gestió i el trasllat.  
 
Expropiacions properes al metro. Pl. Matias Guiu.  
El gerent del Dte. H-G, Sr. Eduard Vicente, va fer un recordatori dels antecedents de l’actuació, partint d’un import previ al voltant de 
550.000 (març del 2016). Avui un cop realitzada la revisió i actualització pertinent no s’ajusta a la realitat legislativa actual. En aquest 
sentit, els Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme, han estat estudiant la possibilitat d’adquirir els solars per 
usucapió (finca del carrer Sant Crispí, 35-45 -actual plaça Matías Guiu i vials adjacents-). L’estudi conclou que existeix base suficient per 
tal que l’Ajuntament interposi demanda civil a fi d’obtenir la declaració de domini de la finca.  
 
Usucapir. Adquirir el dret de propietat (d’una cosa) i altres drets reals possibles mitjançant la possessió continuada d’aquests drets en 
concepte de titular durant el temps que assenyala la llei. 
 
El gerent proposa que donat que la part de dalt es realitzarà per usucapió, la part de baix (costat de la sortia del metro) es pot expropiar 
amb el 550.000€ pressupostat i prioritzat per PdB (març 2017). L’Avv de Veïns de la Taxonera i Coordinadora d’Entitats de la Teixonera 
reiteren que aquesta l’expropiació de les finques no ha de formar part del Pla de Barris i si de recursos municipals. Exposen que és una 
prioritat l’execució a domini públic de les finques. Es conclou per part de gerència que aquesta acció s’ha d’impulsar durant el mandat amb 
els recursos econòmics i jurídics pertinents.  
 
3. Despesa Corrent (drets socials, educació, activitat econòmica).  
La cap de Projectes de PdB de SGA-LT exposa que aquest punt serà tractat en el proper Grup Impulsor (tardor 2018) ja que la densitat de 
temes de la inversió impossibilita abordar-ho en condicions de temps.   
 

 

La reunió  va finalitzar a les 20:45 hores. No es marca dia i hora del nou Grup Impulsor (tardor 2018).  
 

 

 

       


