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Pla de Barris SGA-LT 
RESUM REUNIÓ 6È GRUP IMPULSOR DE LA TEIXONERA: ÀMBIT ECOLOGIA URBANA   
 

Dia: Dilluns 26/06/2017 Hora: 18:00 Lloc: Centre Cívic de la Teixonera  

 
ASSISTENTS 
    

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

 

Associació de Veïns La Taxonera 
Assemblea de Joves de La Taxonera 
Associació de Festes Teixonera Mas Falco - 
Penitent 
Penya Barcelonista Teixonera 
Menjador social St. Cebrià.  
Parròquia Sant Cebrià 
 

Eduard Vicente (gerent H-G) 
Fernando Marin (conseller) 
Esperança Borrull (tècnica de barri) 
Carmen Castaño (Serveis tècnics Dte H-G) 
Neus Remolà (Serveis tècnics BIMSA) 
Arnau Balcells (PdB) 
Mariona Prat (Cap de Projecte del PdB LT) 
 

 
OBJECTIUS DE LA REUNIÓ  
   

1. Objectiu. Repassar el contingut, l’estat de tramitació i el pressupost de les actuacions-accions de l’àmbit d’Ecologia Urbana del Pla 
de Barris de la Teixonera.  

 
TEMES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
   

Inversions Ecologia Urbana: 
 
12.1 | Millora de l’espai esportiu comunitari de La Campa. Procés participat. Objectius: Generació de nous usos socials i comunitaris, 
promoció de l’oci saludable, millora i adequació de les instal·lacions en relació als usos, i incorporació de nous serveis i instal·lacions. Es 
proposa un Procés de Participació per tal de recollir les opinions de diferents persones usuàries de l’equipament, entitats del barri, 
veïns/nes pròximes a la zona  i si s’escau, amb d’altres experiències similars. Es treballarà amb les entitats del barri de la Vall d’Hebron i 
l’Institut Barcelona Esports (IBE). S’està gestionant el calendari amb una finalització prevista pel de mes de novembre del 2017.  
 
13.4 | Millora de la urbanització i l’accessibilitat de la Plaça Maties Guiu.  
Aquest projecte es troba supeditat a la resolució de les expropiacions prèvies. Els veïns/nes demanen les millores puntuals prioritzant la 
les millores de l’accessibilitat (escala, rampa, ascensor dins el recinte del metro de TMB, etc.), mentre no es realitzi la re-urbanització 
definitiva de tota la plaça. El Dte es compromet a estudiar la millora de l’accessibilitat en relació a la propietat dels terrenys (sòls 
públics/privats).  
 
14.2 | Creació d’escales mecàniques al Ptge. Canadencs i C/Mª de Déu del Àngels/Sant Dalmir.  
Calendari. Nov’17-Feb’18 Licitació. Abril’18 Inici de l’obra. Gener’19 Finalització obres. 
El pressupost de les dues escales mecàniques té un import de 2.400.000€ ha augmentat respecte els estudis previs.  
1.400.000 € al Ptge. Canadencs i 1.000.000€ C/Mª de Déu del Àngels/Sant Dalmir. 
Les escales mecàniques del Passatge dels Canadencs, donat que tenen una gran longitud amb una secció relativament reduïda, necessita 
que s’estudiïn les zones de repòs –descans en relació amb les escales peatonals. Els veïns/nes reclamen que tat sigui de pujada com de 
baixada amb la creació de 3 trams. Cal estudiar l’encaix amb la porta d’entrada de l’església de St. Cebrià, així com l’accés darrera del 
Centre Cívic. S’enviarà als integrants del Grup Impulsor els 2 projectes tècnics per copsar les partides pressupostaris desglossades.  
 
14.3 | Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic. Del llistat proposat es prioritzen les següents actuacions per part del Dte amb 
import pressupostari de PdB de 600.000 €.   
 

• Millora de voreres-murs Sta. Rosalia/ Mare de Deu dels Àngels. S’estudien els murs de propietat municipal. Es realitzarà 
estudi per part de Dte. Cal realitzar un pressupost. 

• Millora de l’accessibilitat del C/Rosell a C/ Fastenrath. Es presenta la proposta amb la creació de dues rampes  (del 10% i 
de 12% de pendent) i l’eixamplament de les voreres del C/ Rosell. Pressupost de 128.871 €.  

• Millores puntuals a concretar a les Places Isop, Vall d’Hebron i Garrofers. Es realitzarà una recorregut exploratori de les 
tres places a finals de setembre del 2017 per tal de consensuar amb les entitats i els veïns/nes quines actuacions cal realitzar 
de millora de l’espai públic.   
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Inversions en Drets Socials: 
4.1. Adequació nou Local d’Entitats. Es decideix prescindir del local del C/Saturnino Calleja. L’opció de futur és la Bòbila. És una de les 
icones del barri. La Coordinadora d’Entitats conjuntament amb els veïns/nes demanen tenir un local mentre l’immoble de la Bòbila no sigui 
una realitat (1T del 2021).  
Es consensuen dues opcions: 
 
1) Mantenir l’estructura actual. Eixamplar l’espai de la planta baixa per guanyar el màxim de superfície, si s’escau, tot eliminant el mur 
interior. Determinar pressupost. 
2) Enderroc de tota la Bòbila per construir una de nova. Determinar pressupost. 
Bimsa realitzarà l’estudi de les dues opcions.  
 
 

Inversions en Educació:  
8.1. Construcció d’una escola bressol a la Teixonera. L’estudi d’encaix de l’escola bressol es realitza a la parcel.la del carrer Arenys 79-
89. Ho està estudiat el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB).  

 
 
S’acordà fer el retorn de les accions amb els estudis pertinents per a principis d’octubre del 2017. Dia, lloc i hora a determinar. 
Finalitza la reunió a les 20:30 hores 
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