
 

 1 
 

Pla de Barris SGA-LT 
RESUM REUNIÓ 10È GRUP IMPULSOR DE LA TEIXONERA 
 

Dia: Dimarts 22/05/2018 Hora: 19:00 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-Penitent 
Penya Barcelonista Taxonera  
Parròquia de Sant Cebrià 
Associació Cultural Taxonera (ACA) 
Grup d’atletes sèniors de la Taxonera  

Pau Gonzalez (Conseller tècnic  H-G)  
Fernando Marin (Conseller de barri LT) 
Esperança Borrull (Tècnica de barri LT) 
Mariona Prat (Cap de Projecte del PdB SGA-LT) 
Laia Torras (Directora de Projectes Estratègics, Comunicació i 
Participació de Foment de Ciutat S.A.) 
Xavi Tercero (Tècnic de participació ciutadana Pla de Barris-
Foment de Ciutat) 
Neus Remolà (BIMSA)   
Javi Zaldivar (arquitecte i paisatgista. Projecte de millora de 
l’espai lliure de La Campa) 

 
OBJECTIUS DE LA REUNIÓ  
   

Objectius. 
1. Millora de l’espai comunitari de la Campa. Retorn Projecte Executiu.   
2. Altres accions de PdB, si s’escau.  

 
TEMES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
   

Benvinguda i presentació de la reunió per part de la Cap de Projecte del PdB de SGA-LT.  
 
1.Millora de l’espai comunitari de la Campa 
L’arquitecte i paisatgista Javi Zaldivar exposa el contingut del projecte executiu, partint de la ubicació (situació), l’estat actual (punt de 
partida), els objectius i la proposta. Seguidament es presenten aquests dos últims:  
 
Objectius:  
- Convertir “La Campa” en un veritable espai cívic de barri amb un marcat tractament paisatgístic. 
- Promoure els hàbits saludables i esportius entre la població de l’entorn. 
- Millorar l’accessibilitat des del nord (carrer de la Granja Vella) i des del sud (encreuament del c/ de les Basses d’Horta i de Coll i Alentorn) 
amb nous recorreguts accessibles. 
- Aconseguir un resultat coherent i unitari que faci augmentar la biodiversitat al barri (eliminar la vegetació existent halòfila invasiva) 
amb nova vegetació mediterrània de baixos requeriments hídrics. 
 
Proposta: 
Es projecten dos camins de sauló compactat, de 5m d’amplada amb encintat d’eco travesses de fusta, que serveixen de circuits per fer 
esport (dos recorreguts senyalitzats de 200m i 300m respectivament, amb recta de 100m per fer esprints i tres zones amb mobiliari de 
fitness), amb un espai central diàfan i un altre espai lateral per la pràctica de voleibol. Les pistes seran de sauló drenant.   
 
Es crea un nou accés accessible des del carrer Granja Vella (a cota des de la vorera) i es millora l’accés existent per darrere dels vestuaris 
(des del c/Coll i Alentorn amb c/de les Basses d’Horta). Les terres del desmunt es reutilitzaran per l’anivellament del tot l’àmbit i la creació 
de noves topografies. A les interseccions dels camins d’accés amb els camins centrals, es proposen zones d’estada i activitats de fitness 
des d’on es gaudeixen de les vistes cap al mar, les xemeneies del Besòs i Collserola. Queda fora de l’àmbit l’actuació l’escala-rampa 
creada pels Jocs Olímpics ’92.  
 
Per tal de potenciar la infiltració de l’aigua al subsòl, es preveu el drenatge de tot l’àmbit mitjançant Tècniques de Drenatge Urbà 
Sostenible (TEDUS): pous de graves amb sobreeixidors connectats als canals existents a l’àmbit i cunetes verdes drenants també 
connectades als canals existents. Es projecta un nou enllumenat amb fanals amb projectors LED i dos punts d’aigua potable (fonts). 
 
Es projecten diferents elements dissenyats amb eco-travesses de fusta integrats amb l’entorn natural del parc, que podrien utilitzar-se com 
a bancs, papereres, senyalètica, jocs d’equilibri, fites... (en relació a la nova ordenança Barcelona Ciutat Jugable).  
 
Pel que fa al tractament paisatgístic, s’eliminen les espècies invasores i es substitueixen per vegetació autòctona típica del nostre entorn 
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mediterrani: boscos de fulla perenne (diferents espècies de Pinus sp. i Quercus ilex) i fulla caduca (diferents espècies de Quercus sp.) amb 
sotabosc de màquia (Pistacia sp, Rhamnus sp. Erica sp. Ruscus sp) i dos tipus de prat de baix manteniment i requeriment hídric (prat alt 
d’albellatge i prat baix per activitats). 
 
L’inici de les obres estan previstes per al gener de 2019 fins el juliol de 2019. 
 
Torn de paraules:  
L’Associació de Veïns la Teixonera puntualitzen i reiteren el seu desacord respecte a) la ubicació de l’actuació, fora dels límits 
administratius del barri, a Vall d’Hebron, b) l’increment del pressupost inicial, c) la inclusió de l’actuació dins el PAD, d) la futura gestió de 
l’espai en relació als usos (permesos/prohibits), l’horari i del seu manteniment, e) la delimitació de l’espai amb tanques i portes d’accés, i g) 
l’import elevat de la partida pressupostària respecte la pavimentació dels camins i pista. L’associació està contenta que els usuaris de 
l’espai, els atletes puguin utilitzar la Campa.   
 
L’Associació Cultural Taxonera (ACA) té interès en saber el contingut de la futura gestió lligada al seu manteniment. Proposa la creació de 
tenis taula (ping-pong) fora de les pistes d’atletisme.  
 
La Penya Barcelonista Teixonera explica que fa anys que hi havia 7 equips de futbol. Avui l’Associació Esportiva Sant Cebrià de la 
Teixonera gestiona 3 equips (40 nois entre 15 a 20 anys sèniors-). Les pistes veïnes són del Centre Municipal d’Esports CEM Olímpics 
amb un cost elevat per utilitzar-les. Proposa que no es privatitzi la gestió de La Campa.  
 
Associació de Festes Teixonera Mas Falcó-Penitents. Troben el projecte fantàstic, alhora que l’increment del pressupost inicial es justifiqui 
amb o sense el wifi, proposen posar uns vestuaris al final de la rampa creada el 1992 i que l’Institut Barcelona Esports (IBE) s’incorpora en 
la fase de la gestió de l’espai.  
 
El Grup d’atletes sèniors de la Taxonera estan molt satisfaents amb el projecte ja que les 3 peticions proposades pel col·lectiu (pistes, 
enllumenat i aigua) han estat incloses.  
 
Veïna: té interès en saber quin tipus de gestió tindrà l’espai, des del punt de vista del seu manteniment, el tipus de tanques, les portes i els 
horaris d’obertura.  
 
Veïna. Té interès en saber que passa amb la gestió dels gossos; si podran entrar al recinte, horaris, usos, etc., sabent que fa poques 
setmanes s’ha inaugurat una nova Àrea d’Esbarjo de Gossos de la Teixonera, a pocs metres de la Campa (Av. Vidal i Barraquer). Així com 
també l’ús de les bicicletes, els patins.... 
 
Respostes a les diverses entitats i veïns/nes:  
El conseller tècnic va fer un recordatori dels antecedents de l’actuació, partint d’un import previ al voltant de 780.000€ aprox amb la 
construcció d’uns vestuaris que posteriorment es varen descartar (hivern 2016). Seguidament  exposa que aquesta actuació va ser 
acordada i prioritzada dins el Grup Impulsor amb les entitats, veïns/nes i els agents municipals implicats durant l’hivern 2016. En el llibre 
publicat del PdB de SGA-LT (març 2017), en fitxa de la pàgina 171, s’exposen els objectius, el pressupost (220.00€) i les accions a 
desplegar.  
 
La tècnica de Bimsa exposa i clarifica que l’actuació de la Campa ha variat de pressupost perquè inicialment estava insuficientment dotada 
(220.000€). Es tractava d’una actuació de millores molt simples (anivellament del terreny, millora vegetal minsa, ....). Avui amb l’avant 
projecte i el projecte executiu s’ha concretat, en detall, l’actuació amb les demandes consensuades dins les sessions participatives. Les 
diverses partides pressupostaries incrementen el pressupost a 482.477,99€ (PEC sense IVA). Es tracta d’una superfície de 11.600m².. 
També exposa que dins el projecte executiu hi ha inclòs el Pla de Manteniment de BIMSA. Seguidament exposa que els imports que es 
liciten són de PEC (Pressupost  d’Execució de Contracte. Imports sense IVA). És a dir, el preu de l’obra sense comptar totes les 
assistències tècniques associades (DO, CSS, etc.) i pagaments directes que BIMSA fa directament a les companyies de serveis 
(escomeses, etc).  
 
Respecte a la gestió de l’espai s’estableix que sigui co-participat entre el Dte H-G i les entitats, sense afany de lucre, que en vulguin formar 
part, tal i com és va decidir en les sessions participatives. Aquest capítol s’haurà de tractar posteriorment, i si s’escau, pugui ser 
compartida pels 3 barris: Teixonera, Vall d’Hebron i la Clota. Caldrà definir els usos, activitats, horaris, nit, ....etc. Es puntualitza que el 
manteniment de l’espai públic serà gestionat per l’àrea de parcs i jardins de l’Ajuntament de Barcelona.  
 
Es mantenen les tanques en contacte amb, el Centre Municipal d’Esports Olímpic (CEM) i es canvien les tanques situades en contacte 
amb la rampa de 1992, les quals es proposen de fusta i més baixes. Les 2 portes d’entrada no tindran claus, obertes durat tot el dia. 
Delimitat, però no tancat.  
 
S’acordà: aprovar el projecte executiu.  
 
 

 
Donat que la sessió va acabar a les 21:00 hores, es va consensuar fer repàs dels desplegament d’altres actuacions-accions del PdB de SGA-LT 
en el proper Grup Impulsor previst per abans de l’estiu (juny-juliol 2018).  
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