
12è GRUP IMPULSOR  DE LA TEIXONERA   
11 d’Abril de 2019  

Centre Cívic Teixonera  



1.- Seguiment de 
l’estat d’execució de 
les línies d’actuació  
del Pla de Barris de 
Sant Genís dels 
Agudells i de la 
Teixonera. 
 
2.- Explicació 
detallada 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 
 



Altres actuacions Inicialment amb un total de 30 
accions. S’han incorporat  21 
noves. Avui són un total de 
51 accions que aborden els 4 
àmbits principals en 5 grans 
eixos.  



Comunicació 
2018 

 
 

Eixos vertebradors del Pla de Barris de SGA-LT 

1 
Gent gran. 
Envelliment 
saludable 

2 
Dinamització 

juvenil a 
Sant Genís 

dels Agudells 

3 
Memòria 
popular 

col·laborativa 
 4 

 

5 
Ocupació i 
economia 

social i 
solidària 

6 
Millora de 

l’espai 
públic 

 
Dret a  
viure  

al barri 

Educació i  
cultura 



DRETS SOCIALS 

DESPESA CORRENT 
Pressupost inicial: 862.000€ 
Adjudicat + pressupost compromès: 754.995 € 
Núm. accions: 16 



Principals línies 
 
1.1 | Creació d’una diagnosi de la 
gent gran. 
1.2 | Baixem al carrer (Creu 
Roja). 
1.3 | Projecte “Anem!”. 
1.4 | “I tu, ja et cuides?” Cuidem 
els cuidadors. 
1.5 | L’agenda. Programa 
d’activitats per a persones grans. 
1.6 | Fem Salut a la piscina. 
1.7 | “Activa’t als parcs” / “Ens 
movem”. 
1.8 | Café Tertúlia a Sant Cebrià. 

 
 

Reduir la soledat no volguda 
i/o risc d’aïllament social en 
persones grans, augmentar-
ne la participació social i 
facilitar-los la mobilitat i la 
vinculació a la comunitat. 

1 
Gent gran. 

Envelliment 
saludable 

 

Pressupost inicial: 262.000€ 
Adjudicat i reservat:  250.188€ 



  

  

   

  

     









Principals línies 
 
3.1 | Projecte de recuperació de 
la memòria històrica. 
 
3.2 | Projecte fotogràfic. Setze 
Barris, Mil Ciutats.  
 

 

Incidir positivament en 
l’autoestima i la construcció 
de la identitat col·lectiva 
dels dos barris. 

3 
Memòria 
popular 

col·laborativa 
 

Pressupost inicial: 200.000€ 
Adjudicat i reservat: 180.000€ 



Altres actuacions 



Altres actuacions 



Procés-projecte de Memòria 
 
2 Taules de memòria de SGA i LT. (Inici Setembre 2017) 
 
Recollida de 400 fotografies de SGA. 250 digitalitzades en alta resolució. 20 cedents. 
Recollida de 410 fotografies de LT digitalitzades 256 en alta resolució 200. 16 cedents.  
 
Creació de 2 pàgines web de Memòria Popular. Març 2019 
https://www.memoriavisualteixonera.barcelona/ 
https://www.memoriavisualsantgenis.barcelona/ 
Creació documental "Amb les nostres mans” (30'). Març 2019   
Creació documental "Sant Genís dels Agudells. Retalls d’un barri” (30'). Juliol 2019 
 
Exposició de gran format amb un recorregut-itinerari per SGA i LT amb 13 parades/punts 
de memòria, formalitzats a través d’un mural visual –paret mitgera a la Teixonera- (maig 
2019), 6 cubs i 6 macrofotos que plantegin un joc visual entre l’ahir i l’avui dels dos barris, 
i ajudin a explicar les grans transformacions que hanviscut, passant de zones rurals a 
barris urbans al peu de Collserola i edició d’un diari / mapa. Juny 2019 
 
Creació de 2 exposicions fotogràfiques (Setembre 2019). Setze Barris. Mil Ciutats (febrer-
març 2019) 
 
Creació d'un Grup de Memòria dels 2 barris (SGA-LT). 2020.  
 

https://www.memoriavisualteixonera.barcelona/
https://www.memoriavisualsantgenis.barcelona/


Altres actuacions 



Altres actuacions 



Altres actuacions 

Exposició de gran format amb un recorregut-itinerari per SGA i LT amb 13 
parades/punts de memòria. Joc visual entre l’ahir i l’avui dels dos barris, i ajudin a 
explicar les grans transformacions dels 2 barris. Juny 2019 



Altres actuacions 

Pintura mural de memòria a la paret 
mitgera de la plaça Matias Guiu.  

8 maig 2019.  
Imatge no definitiva.  



Exposició i arxiu fotografies dels barris 
El Pla de Barris+Gerència Municipal+Arxiu Fotogràfic de Barcelona impulsen el 
projecte fotogràfic per incorporar a l’Arxiu de la Ciutat imatges dels barris que 
tradicionalment han estat invisibilitzats en un sentit gràfic.  
 
L’Observatori de la Vida Quotidiana i  la Comuna Fotogràfica– la coordinació de 
diversos fotògrafs que documentin els 16 barris. 20 fotos de cada barri. 
 
Per explicar la feina feta entre els fotògrafs i el veïnat i mostrar una selecció de 
les fotografies de cada barri s’ha organitzat l’exposició “Setze barris, mil 
ciutats”, al Borsí, durant els mesos de febrer i març del 2019. A partir de l’estiu 
en endavant del 2019, s’organitzaran exposicions als barris on es mostraran 
les fotos de cada barri. 



Suport i acompanyament entitats dels barris 

Enfortir el teixit associatiu. 
Col·laboració entre Foment de 
Ciutat, el Departament 
d’Associacionisme i Iniciatives 
ciutadanes i Torre Jussana – Centre 
de Serveis a les Associacions.  
Programa de suport i 
acompanyament integral a les 
associacions per a la millora del seu 
funcionament i l’impacte de la seva 
acció col·lectiva. 
 
Aquest programa ofereix un 
acompanyament personalitzat i  
dissenyat conjuntament amb les 
entitats a partir del coneixement 
acurat de les seves necessitats. 

2018. Associació Cultural ACA  
AMPA Escola Mare de Déu de Montserrat 
2019. AMPA IES Vall d’Hebron 

31 entitats acompanyades 
Pressupost: 64.395 €/16 barris 



Formació d’actius comunitaris 

Nous lideratges pels joves als barris 
PdB en col·laboració amb la Fundació Jaume Bofill i l’Institut de Govern i Polítiques 
Públiques (IGOP), promou el programa de formació vivencial adreçat a joves dels 
territoris on s’està desenvolupant el Pla.  
 
Objectiu: capacitar les persones participants sobre aspectes de desenvolupament 
comunitari i coneixement i comprensió de l’entorn sociopolític, per tal que puguin 
contribuir millor a construir teixit social i a ser promotors de propostes col·lectives als 
seus barris. El programa es concreta en 3 tres caps de setmana intensius. La primera 
edició va celebrar-se durant la tardor del 2018, amb una quinzena de participants, i n’hi 
ha dos més de previstes per a la primavera i la tardor del 2019. 

Pressupost: 105.000 € per les tres 
edicions previstes  (35.000 €/edició) 

1 Participant de Sant Genís. Associació  
de Joves de SGA Tardor 2018 



En què consisteix? 
 
• Programa extraordinari de 

rehabilitació adreçat a 
finques d’alta complexitat. 
 

• Els programa s’estructura 
en dues fases: 
• Assessorament i suport 

a la junta de 
propietàries.  

• Fase de redacció del 
projecte bàsic i 
d’execució de les 
obres. 

Programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat residencial 

Criteris generals: 
- Edificis anteriors a 1992. 
- <30% concentrat en una propietat horitzontal. 
- >70% habitatges permanents propietaris. 
- 15 anys sense grans rehabilitacions. 



Informe de 
l’equip gestor 

Signatura 
conveni 2 

- Diagnosi tècnica. 
- Valoració de 

costos. 
- Estimació de la 

quantitat a pagar 
per  cada 
propietari? 

- Altres: constituir 
comunitat si escau. 

Assessorament i 
acompanyament 

Visita per 
Conveni 1 

Valoració vulnerabilitat 
Mínim 53/100 

Tramitació de 
les ajudes 

Realització 
obres 

Decisions de les 
CCPP 



De les 19 valoracions positives, 5 han signat el conveni d'assessorament, 1 a Sant 
Genís i 4 a La Teixonera. Dels 5 convenis d'acompanyament signats, els estudis de 
vulnerabilitat han resultat positius en 4 finques, totes elles a La Teixonera.  
 
 
En un dels casos la valoració ha estat negativa, al barri de Sant Genís dels 
Agudells. Dels 5 estudis de vulnerabilitat fets, s'han fet reunió de retorn en 4 casos i 
a 3 ja han signat el conveni d'obres (2 finques al C/Fastenrath i  1 C/Santa Albina). 
Obra prevista 481.000€. Subvenció prevista 384.000€. 
 
 

  
BARRIS 

TOTAL 
INFORMES 
VALORACIÓ 

  
Si 

  
NO 

EN 

GESTIÓ 

  
SIGNAT 

  
ATURAT 

  
EN 

ESTUDI 

INFORM
E 

NEGATIU 

INFORME 
CC.PP 

VULNERABLE 

INFORME  
CC.PP NO 

VULNERABLE 

St. Genís Agudells 16 8 8 1 1 2 0 4 0 1 

La Teixonera 24 11 13 1 4 4 0 2 4 0 

TOTAL 40 19 21 2 5 6 0 6 4 1 



EDUCACIÓ  

DESPESA CORRENT 
Pressupost inicial: 500.000€ 
Pressupost adjudicat + 
compromès: 625.755 € 
Núm. accions: 7 

INVERSIÓ 
Pressupost inicial: 1.500.000€ (*) 
Núm. accions: 2 
 
(*) Escola Bressol la Teixonera (Total 
import  3 M/€.  
(*). Millora Casa Taxonera. Esplai 
Sant Cebrià. 104.364€ 



Principals línies 
 
6.1 | Suport al projecte “Integrasons” 
6.2 | Programa “Baobab” 
Campaments urbans. 
6.3 | Suport-accions. Model d’escoles 
enriquides. 
6.4 | TIC per als joves. 
6.5 | Barris en dansa. 
6.6 | Programa “Èxit estiu instituts”. 
6.7 | Activitats de circ a SGA. 
6.8 | Projecte “Seguim II” a SGA. 
6.9 | Servei esplais. Programa 
“Baobab” Esplai de St. Genís. 
7.1 | Suport-impuls Esplai St. Cebrià. 
7.2 | Millora d’espais infantils. 
8.1 | Construcció nova Escola 
Bressol. La Teixonera.  

Els projectes relacionats amb 
infància es vinculen 
principalment amb 
cultura i amb l’educació 
en el lleure comunitari. 

4 
Educació i 

cultura  



Projecte musical Integrasons 
Creació de dues orquestres  infantil i juvenil de SGA-LT.  40  alumnes 
vulnerables participen en 2 orquestres de percussió. 1:30h setmanal. 20 Escola 
de primària Mare de Déu de Montserrat i 20 IES Vall d'Hebron (2018-2019).  

  

  

Objectiu: col·laborar amb el creixement de la 
persona i la relació grupal. Potenciar les virtuts 
i la resolució de conflictes. En aquest context es 
treballen aspectes: atenció, escolta, silenci, diàleg, 
concentració,confiança,autoestima,desenvolupament 
psicomotriu i treball en equip. 
 
14.06.19. 3er Concert Festa Major Teixonera 
15.06.19. 4rt Concert 50è Aniversari Escola Mare 
de Déu de Montserrat.  



Avançar cap a un model d’Escoles Enriquides 
 

  

  

Nous perfils professionals als equipaments educatius (escoles i instituts).  
 
Aportació extraordinària de 61 professionals de l’àmbit psicosocial als centres 
escolars públics dels 16 barris amb Pla de Barris em 39 centres. Pressupost per 
a tres cursos escolars 2017-2018 a 2019-2020. Pressupost: 7.138.583 € (2,3 
M€/curs aprox) 
 
Objectiu: assegurar l’atenció global dels infants i les seves famílies. Treball 
conjunt entre els professionals de l’àmbit educatiu, social i de salut en les 
especialitats: psicòlegs, educadors, tècnics d’integració, social, monitors, 
mestres especialistes en audició i llenguatge, i tècnics del Centre de Recursos 
Educatius per a Alumnes amb Trastorns del Desenvolupament i la Conducta.  
 
IES Vall d’Hebron:  
1 Educadora social. Serveis Socials de Vall d’Hebron  
1 Integradora social. Consorci d’Educació de Barcelona 
 
Escola Mare de Déu de Montserrat:  
1 Psicòleg. Educador EMOcional (EMO) SSAE.  
 
 
Pressupost PdB de SGA-LT:  257.833€ 



Aportació TIC a les Escoles Enriquides 
 

  

  
Escola Mare de Déu de Montserrat  
2 Pantalles interactives (fixes), 1 Kit de projecció + PDI, 1 Servidor de centre 
(entregat), 25 Ordinadors Portàtils – 14" (i5), i 1 Carro Portàtil.  
 
 
Institut Vall d’Hebron 
25 Equips de Projecció Ultra Curta distància, 60 Estació Multimèdia (i5) – 
Equip avançat + Monitor 22 polzades, sense altaveu, La previsió d’enviament 
es la següent: Estacions multimèdia: setmana 11/12, Portàtils: setmana 
11/12, Tauletes iPad, projectors i pantalles interactives.   

Aportació a les Tecnologies de la informació (TIC) Material divers 
tecnològic als 2 centre educatius públics.  

Pressupost: 118.882€ (2017-18).  



Programa Baobab: Campaments urbans agost i durant el curs 

  

  

El programa “Baobab” és impulsat conjuntament amb l’IMEB amb la voluntat de 
donar resposta a una situació de desigualtat en les oportunitats educatives i de 
lleure comunitari d’infants i joves a la ciutat de Barcelona.  
 
Objectius: 
· Impulsar noves opcions de lleure en aquells barris on no existeixen o, en cas 
d’existir-hi, es considerin insuficients. 
· Ajudar a l’enfortiment i creixement de les entitats ja existents. 
· Aconseguir que el lleure tingui visibilitat i reconeixement social. 
 
“Baobab estiu” (campaments urbans el mes d’agost) · 666 nens i nenes i 
49 joves-monitors han participat als campaments “Baobab estiu” al llarg del 
2016-2017 i 2018.   
“Baobab curs” (activitats de cap de setmana). 

Pressupost 16  PdB: 896.322 € 
Cost per edició de Baobab anual/barri: 25.000 €. 
Cost per edició de Baobab estiu/barri: 30.000 € 

http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/baobab


Educació en el lleure. Baobab 

Caps de 
setmana 

Campaments 
urbans agost 

2018 

Infants de P4 a 6è de primària,  empadronats als barris de 
SGA-LT. Es duran a terme en dos torns, 1ª i 2ª quinzena 
agost. 40 places per cada torn. Cost gratuït. Horaris de 10-
16:30h. Menjar inclòs. Han participat 75 nens i nenes de 
Sant Genís i 79  de la Teixonera (2018). Enguany igual.   

Futur Esplai de Sant Genís. Existeix un grup motor de 7 
joves que es troben 1 dia a la setmana (Sala de joves) i fan 
activitats tots el dissabtes per la tarda amb nens i nenes del 
barri.     
 
Curs de monitor. 20 nois/es del barri de febrer-abril 2019 
ASPB+PdB+Fundació Carol. Futurs monitors de l’Esplai 
SGA.  
  

http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/baobab


7.1. Donar suport i impuls a l‘Esplai de Sant Cebrià  
 
Millora dels equipaments a la infància  
 

  

  

La tasca socioeducativa que realitzen les entitats de lleure és primordial per 
contribuir al desenvolupament integral dels infants i joves, ja que promou 
l’adquisició de valors i actituds.  
 
L’Esplai Sant Cebrià no tenia una seu estable (anteriorment era dins la 
parròquia de Sant Cebrià), es va consensuar amb les entitats del barri i els 
agents municipals donar-los suport a través de tenir una seu estable i 
permanent a l’equipament sociocultural de la Casa Teixonera, fins que estigui 
rehabilitat l’immoble de la Bòbila (futur Local d’Entitats). 

El Pla de Barris ha pagat les obres 
de millora de la Casa Taxonera per 
tal de donar cabuda a les sis entitats 
que actualment comparteixen l’espai 
en bones condicions.  
 
Pressupost: 104.364€ 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi00oX7nLThAhVRLBoKHXbiCrUQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/esplaisc/status/450214000476045313&psig=AOvVaw0BlSxQrSnMSDlO1Qjr-TrJ&ust=1554391288039689
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjFjPbQnbThAhXJxIUKHWIsArMQjRx6BAgBEAU&url=https://twitter.com/esplaisc&psig=AOvVaw0BlSxQrSnMSDlO1Qjr-TrJ&ust=1554391288039689


Millora dels equipaments a la infància  
 
Construcció d’un centre d’educació pre-escolar (0-3 anys). Escola Bressol amb 7 
grups (107 nens i nenes) i un espai familiar a la planta baixa i pis, a la Teixonera.  
Carrer Arenys, 83X.  Entre el Centre Cívic i C/Besora 

  

  

Concurs de redacció de l’avantprojecte, projecte basic, llicència ambiental, projecte 
executiu, projecte d'instal·lacions, certificació energètica, estudi de seguretat i salut i 
documents de sostenibilitat i medi ambient així com la possible adjudicació de la direcció 
d'obra, liquidació d’obra i certificació energètica de la nova Escola Bressol la Teixonera de 
2 línies d’ensenyament, al Districte d’Horta-Guinardó de Barcelona.  
  
Projecte: 233.790€ (Pla de Barris) 
Concurs redacció projecte. Desembre 2018 a Juliol 2019  (8 mesos) 
Redacció del projecte. Agost 2019 a Gener 2020 (6 mesos) 
  
 
Pendent validació del nou equip de govern 
Concurs licitació de les obres. 
Execució obres. 
 
 
Pressupost: 3 M/€. Pendent de validació del nou mandat.   



Altres actuacions 



ACTIVITAT ECONÒMICA  

DESPESA CORRENT 
Pressupost inicial: 1.138.000€ 
Pressupost adjudicat + compromès: 561.579 € 
Núm. accions: 8 



Principals línies 
 
9. Promoure projectes de formació i 
ocupació 
9.1 | Projectes d’impuls de l’ocupació vinculats als 
serveis sanitaris i de cures. Fundació ARED. 
9.2 | Barri d’Oficis. 
9.3 | Establiment-gestió servei itinerant. TUC TUC 
9.4 | Convocatòria de subvencions. 
 
10. Promoure l’economia col.laborativa i social  
10.1 | Projectes d’acompanyament a iniciatives al 
voltant dels serveis a la gent gran i la dinamització 
de Can Soler i la i la Campa. 
10.2 | Difusió de l’ECSS al territori. 
10.3 | Punt itinerant. Servei itinerant 
d’acompanyament de les economies socials i 
solidàries. 
10.4 | Exploració de l’economia de les cures.  
10.5 | Dinamització d’usos a Can Soler 
10.6 | Convocatòria de subvencions 

Incidir en àmbits com 
els serveis a la gent gran 
o la dinamització dels 
espais dedicats a l’esport, 
el lleure i l’agroecologia, 
així com fomentar les 
iniciatives sorgides des del 
mateix territori 

5 
Activitat 

econòmica  



Promoure projectes de formació i ocupació 
Creant Ocupació. Projecte d'activació econòmica específic per a aturats de llarga 
durada o persones en situació de precarietat laboral majors de 45 anys. 2  accions 
formatives i d’ocupació. 1. Operacions bàsiques serveis d’àpats 2. Atenció sociosanitària 
(Desembre 2017-Juny 2018). ARED+SOC+BASA+PdB. 16 barris.  
36 persones ateses. 18 participants. 17 insercions laborals.  
8 SGA-LT (6 dones-2 homes). 4 Contracte laboral en data 1 d’octubre del 2018. 



Barri d’Oficis 
Programa de formació i contractació de persones en situació de vulnerabilitat social i 
laboral residents en barris del Pla de Barris.  
 
Millorar l’ocupabilitat de 105 (75 en una primera fase i 30 en una segona) persones 
residents als 16 barris del Pla de Barris. 
 
A persones de baixa ocupabilitat, en situació d’atur o de precarietat laboral.  
Pressupost total: 3.194.284€. A SGA-LT: 349.091€ 
 



Com funciona? 
 
 

12 mesos de 
contractació laboral 
a jornada completa 
amb salari de ciutat 

15 persones per 
projecte, de 

qualsevol dels 
barris del Pla. 

Es combina 
formació 

professionalitzadora 
(30% dels 12 mesos)  
i treball. La formació 

s’integra a la 
contractació. 

Projectes que es desenvolupen: 
 
 
-Atenció a persones en situació 
de dependència i d’especial 
dependència.  
Fundació Sant Joan de Déu. 30 
participants. 
 
-Atenció sociosanitària. UTE 
Fundació Surt, Intermèdia i 
SUARA.  
15 participants. 
 
-Reparació i manteniment 
d’instal·lacions. 
Femarec 
15 participants. 
 
-Neteja industrial i gestió de 
residus industrials. 
Femarec. 
15 participants.  
 
Actualment 75 
persones contractades.  
(8 de SGA-LT) 

Acompanyament 
individualitzat 

durant i posterior al 
programa.  



Servei itinerant d’orientació i suport laboral. Tuc-Tuc 

Als barris de La Verneda i La Pau, Trinitat Nova, Vallbona, Sant Genís dels  
Agudells i La Teixonera. Inici gener 2019-març 2020.   
Objectius: 1. Apropar els serveis d’orientació, recerca de feina i millora professional de 
la ciutat als veïns i veïnes en situació d’atur o precarietat i 2. Oferir un acompanyament 
individual que s'ajusti a les potencialitats i necessitats de cada persona a fi de facilitar-
ne una inserció laboral de qualitat.  
  
El projecte es porta a terme a peu de carrer, a la via pública en espais amb afluència de 
gent (mercats, ports de les escoles, etc.).           Pressupost a SGA-LT: 50.325€  



Promoció de l’economia cooperativa, social i solidària (ECSS) 

Tecomate és un projecte que neix al barri de la Teixonera (2016) de manera 
autogestionada, amb la finalitat de produir i oferir un producte alternatiu i de proximitat.  
 
Tecomate és un refresc de mate amb menys sucre i cafeïna que la majoria dels refrescos 
i no conté alcohol ni gluten. S’elabora de manera artesanal. Tecomate fomenta el petit 
negoci, l’economia solidària i l’autogestió d’un projecte impulsat per persones joves del 
barri, per tal de fomentar els projectes centrats en les persones i la comunitat. L’abril del 
2018 s’ha donat suport per al desenvolupament de l’activitat.  
 
L’objectiu no és només crear un projecte productiu, sinó també esdevenir un espai de 
referència al barri per la creació d’alternatives econòmiques i socials de base comunitària. 



Promoció de l’economia cooperativa, social i solidària (ECSS) 

Inauguració 7.10.18 
Pressupost 21.780€ 

Tecomate ha llogat un local al barri, en un 
punt central (C/Josep Sangenís, 15) de 
90 m2 de superfície, 3 nous llocs de 
treball i la implicació en un espai de 
trobada comunitària a més de participar 
en més de 20 fires del sector. S’han 
elaborat 9.170 ampolles i 3.026 litres.  





ECOLOGIA URBANA 

INVERSIÓ BARRI LA TEIXONERA 
Pressupost inicial: 6.670.000€ 
Pressupost adjudicat + compromès: 
5.973.743€ 
Núm. Accions a SGA: 9 
 

DESPESA CORRENT 
Pressupost: 0€ 
Adjudicat + pressupost 
compromès: 37.026 (*) 
Núm. accions: 5 
 
(*) Estudis previs d’obres 
places 
 



Nom del projecte
Proposta PdB       
2016 - 2020        PREVISIÓ REAL 2018-2019

PREVISIÓ 
EXECUCIÓ fora 
mandat (PIM 

2020)

OPERADOR La Teixonera 

A.4.1 Local entitats la Bòbila 2.200.000 3.500.000 200.000 3.300.000 
A.14.2 Escales Mecàniques Mare de Déu dels Àngels 800.000 1.180.000 1.131.000 
A.14.2 Escales Mecàniques Canadencs 800.000 1.630.000 1.491.000 
A.12 La Campa 220.000 550.000 550.000 

Subtotal BIMSA 4.020.000 6.860.000 3.372.000 3.300.000 

14.3 Accessibilitat C/Rosell a C/ Fastenrath 170.000 168.183 
14.3 Millores puntuals. Places Isop, Vall d’Hebron i Garrofers 170.000 205.949 
14.3 Creació parc urbà-mirador C/Rosalia, 91. 105.000 85.106 
14.3 Escala. C/Sant Crispi 45 a C/Arenys 136 (Metro) 50.000 50.141 

14.3. Millores Casa Taxonera (Esplai St. Cebrià) 105.000 104.364 

Subtotal Dte 600.000 600.000 613.743 0 

CEB Nova escola Bressol Teixonera 1.500.000 3.000.000 233.790 3.000.000 

IMU -antiga 
Bagursa-

1ª fase expropiacions propreres metro. Pl.Matias Guiu
550.000 500.000 456.000 

Previsió PdB Total barri 6.670.000 € 10.960.000 € 4.675.533 € 6.300.000 

BIMSA

DTE

PdB LA 
TEIXONERA



ESCALES MECÀNIQUES AL C. MARE DE DÉU DELS 
ÀNGELS- C/SANT DALMIR 



ESCALES MECÀNIQUES DELS CANADENCS 



LOCAL D’ENTITATS DE LA TEIXONERA- 
LA BÒBILA 



LOCAL D’ENTITATS DE LA TEIXONERA- 
LA BÒBILA 

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. 
  
FASE 2. 10 Concursants (Proposta gràfica  
i documentació escrita) 
4 reunions de Jurat (abril i maig).  
 

Criteris  
 
Qualitat arquitectònica de la proposta (55) 
Eficàcia de la ordenació dels usos (15) 
Eficiència energètica i cicle de vida dels 
materials (10) 
Coherència i viabilitat constructiva i costos 
de manteniment (10) 
Cost màxim de la intervenció (10) 



LOCAL D’ENTITATS DE LA TEIXONERA- 
LA BÒBILA 

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.   
 
Marc Temporal 
• Juny‘19: Adjudicació i signatura de contracte de l’equip redactor. 
• Juliol ’19: Inici de la redacció del projecte i de la redacció del Pla Especial 
• Octubre ’19: Lliurament de l’Avantprojecte. 
• Desembre ’19: Lliurament del document i Aprovació Inicial del Pla Especial 
• Gener ‘20: Lliurament del Projecte Bàsic 
• Febrer ‘20: Aprovació definitiva del Pla Especial 
• Març ’20: Obtenció de la CTP (supeditada a l’aprovació definitiva del Pla Especial). 
• Abril ‘20: Lliurament de la maqueta del Projecte Executiu. 
• Juny ’20: Lliurament del Projecte Executiu definitiu. 
• Jul -Oct ‘20: Aprovació administrativa. 

 
Pendent validació del nou equip de govern 
• Licitació de l’obra. 
• Inici de l’obra. Termini estimat: 18 mesos.  
• Possible final de l’obra 



 
 
ARRANJAMENT DE L’ESPAI LLIURE DE LA CAMPA 



BALCÓ-MIRADOR  SANTA  ROSALIA  

UBICACIÓ: CARRER SANTA ROSALIA, 91 

CONTONADA AMB CARRER FASTENRATH. 

ENCÀRREC: DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ 

AUTOR: PROENUR SL  

SUPERFÍCIE:   120 m²  

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE: 125,260 € 

ESTAT DE L’ACTUACIÓ: EN LICITACIÓ 

L’actuació proposa la millora de l'espai públic 
amb l’ampliació de la vorera, la creació d’un  
Balcó- mirador, 2 bancs de fusta i nou 
enllumenat.  
 



MILLORA DE TRES PLACES:  VALL D’HEBRON,  ISOP  I  GARROFERS  

UBICACIÓ: PLAÇA DE LA VALL D’HEBRON/CARRER 

ARENYS, PLAÇA ISOP I PLAÇA GARROFERS 

ENCÀRREC: DISTRICTE  

D’HORTA-GUINARDÓ 

AUTOR: ENDEABOC SL, SANTA & COLE  

SUPERFÍCIE TOTAL:  1.700 m²  

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE:  92.797,59€ 

(IVA inclòs) 

ESTAT DE L’ACTUACIÓ: Finalitzada 

L’actuació proposa a Plaça Vall d’Hebron: 
reparacions puntuals del paviment de 
llambordins, de la tarima,  instal·lació  circuit 
de salut, nous jocs infantils, nou quadre 
escomeses de festes i col·locació de tanca 
per salvar desnivell de talús. 
 
L’actuació proposa a la Plaça Isop: la 
instal·lació de 2 bancs (amb i sense 
respatler), 4 cadires de fusta i enjardinament 
escocells arbres.  
 
L’actuació proposa a la plaça dels Garrofers: 
la instal·lació de 4 bancs amb respatller de 
fusta  amb paviment de ciment. 



PLAÇA  TEIXONERA (CARRER FASTENRATH/CARRER ROSELL)  

UBICACIÓ: ENTRE CARRER FASTENRATH I CARRER ROSELL 

ENCÀRREC: DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ 

AUTOR: BAC ENGINEERING AND CONSULTANCY GROUP S.L.  

SUPERFÍCIE: 303 m²  

ESTAT DE L’ACTUACIÓ: EN LICITACIÓ 

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE: 168.182,62 AMB IVA.  

L’actuació proposa la millora de la 
connexió peatonal entre carrer 
Fastenrath i el carrer Rosell 
eliminant les escales entre 
ambdós i fer  accessibles els 2 
espais mitjançant 2 rampes.  



MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DELS ENTORNS METRO  
COLL-TEIXONERA    

Els Serveis de Gestió Urbanística de l’Institut Municipal d’Urbanisme están estudiant la 
possibilitat d’adquirir els solars per usucapió (finca del carrer Sant Crispí, 35-45), ja que 
existeix base suficient per tal que l’Ajuntament interposi demanda civil a fi d’obtenir la 
declaració de domini de la finca.  Signat pel Decret de Tinença d’Alcaldia.  
 
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. 
  
La part de dalt es realitza per usucapió, la part de baix (costat de la sortia del metro) es pot 
expropiar amb el 456.000€ pressupostat i prioritzat per PdB (execució expropiació desembre 
2019). 



MILLORA DE L’ESPAI PÚBLIC DELS ENTORNS DEL METRO  
COLL-TEIXONERA    



ESCALES PEATONALS DE SANT CRISPÍ  (METRO COLL-TEIXONERA)    

UBICACIÓ: CARRER DE SANT CRISPÍ/PLAÇA 

DEL DR. MATIAS GUIU. 

ENCÀRREC: DISTRICTE D’HORTA-GUINARDÓ 

AUTOR:  ESTUDIO TALLER 10 CANIZARES SL 

SUPERFÍCIE: 80 m²  

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTE: 

50.857,41€ AMB IVA. 

ESTAT DE L’ACTUACIÓ:  FINALITZADA 

L’actuació proposa la connexió peatonal entre els 
carrers de Sant Crispí i el carrer Arenys passant per la 
Plaça del Dr. Matas Guiu. Millora de l’accessibilitat de 
l’escala peatonal amb la creació de baranes i la 
retirada de l’escala metàl·lica ubicada a l’entrada del 
Metro Coll-Teixonera.  



OFICINA DE PLA DE BARRIS.  PLAÇA MEGUIDÓ  

Oficina que promou, impulsa 
coordina i divulga les actuacions i 
accions del Pla de Barris de Sant 
Genís dels Agudells i de la 
Teixonera, situada al costat de la 
Sala Jove, a l’edifici del Centre 
Cívic de la Casa Groga.  
 
Inauguració 24.05.18 



Moltes gràcies 
 

http://pladebarris.barcelona/ca/noticia/segui
ment-del-pla-de-barris_787658 

Estat d'execució de les actuacions Pla de barris de 
Barcelona en setze barris de la ciutat. 

 
 

www.pladebarris.barcelona 
Youtube: bit.do/pladebarris 

 

http://pladebarris.barcelona/ca/noticia/seguiment-del-pla-de-barris_787658
http://pladebarris.barcelona/ca/noticia/seguiment-del-pla-de-barris_787658
http://www.pladebarris.barcelona/
http://bit.do/pladebarris
http://bit.do/pladebarris
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