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Pla de Barris SGA-LT 
RESUM REUNIÓ 9È GRUP IMPULSOR DE LA TEIXONERA 
 

Dia: Dimarts 03/04/2018 Hora: 18:30 Lloc: Centre Cívic de la Teixonera  

 
ASSISTENTS 
    

Una desena de veïns/nes del carrer 
de Santa Rosalia, a títol individual.  

Associació de Veïns Taxonera 
Associació de Festes Taxonera-Mas 
Falcó-Penitent 
Parròquia de Sant Cebrià 
Esplai de Sant Cebrià 
Associació Cultural Taxonera (ACA) 
Assemblea de Joves Taxonera 

Eduard Vicente (Gerent H-G)  
Fernando Marin (Conseller de barri LT) 
Esperança Borrull (Tècnica de barri LT) 
Carmen Castaño (Serveis tècnics Dte H-G) 
Mariona Prat (Cap de Projecte del PdB SGA-LT) 
Rosa Espinosa (IMEB- Programa Baobab)   
 

 
OBJECTIUS DE LA REUNIÓ  
   

1. Objectiu. Repàs de les actuacions de l’àmbit d’Ecologia Urbana, Educació i Drets Socials de PdB.  
1.1. Invitació de veïns/nes del carrer de Santa Rosalia respecte a la proposta del parc-mirador ubicat al solar de c/Sta. Rosalia, 91.  
1.2. Actuacions de l’àmbit d’Ecologia Urbana 
1.3. Actuacions de l’àmbit Educació. Projecte Baobab i impuls a l’esplai de Sant Cebrià. 
1.4. Actuacions Àmbit Drets Socials. Memòria popular. Accions.   
 

 
TEMES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
   

Benvinguda i presentació de la reunió per part de la Cap de Projecte del PdB de SGA-LT.  
 
Àmbit Ecologia Urbana 
1.1. Parc-Mirador Sant Rosalia 91 
S’inicia la reunió explicant, per part dels serveis tècnics del Dte. H-G, la proposta del parc-mirador ubicat al solar de c/Sta. Rosalia, 91. Es 
conviden els veïns/nes del carrer. Disparitat d’opinions, donat que els veïns/es volen que el parc-mirador s’ampliï al llarg del carrer 
Fastenrath, carrer Sant Crispí i entorns de la Plaça Matias Guiu, com un tot. Aquesta proposta no es possible ja que primer s’han 
d’expropiar els solars afectats. Expropiació que està contemplada dins PdB conjuntament amb l’Institut Municipal d’Urbanisme (IMU-
BAGURSA) i que no es farà efectiva –real- fins l’any 2019. L’Associació de Festes Teixonera Mas Falcó–Penitents i l’Associació de veïns 
La Taxonera puntualitzen el seu desacord, ja que Pla de Barris no hauria de ser l’operador municipal en pagar l’expropiació dels solars. 
L’Associació de veïns La Taxonera peticionen una reunió amb el Dte. H-G per tractar la totalitat dels solars a expropiar en aquests carrers, 
al voltant de la sortida del metro Teixonera.  
S’acordà: fer el parc-mirador i retirar les tanques perimetrals de xapa i col·locar una tanca perimetral de relliga o similar transparent al llarg 
del carrer Fastenrath-Sant Crispí.  
 
1.2. Millora Puntuals de l’Espai Públic: S’acordà les millores puntuals següents:  
Plaça Vall d’Hebron 
Col·locació de link-stone als escocells.  
Arranjaments a l’escenari (reposició de rajoles i elements antilliscants).  
Nou quadre de punt d’abastament elèctric estable a l’escenari per a les festes.  
Nou castell de jocs infantils i circuit de salut -aparells gimnàstics-.  
Plaça d’Isop 
Redistribució i implantació de nou mobiliari urbà (1 banc rectangular de fusta i diversos monòlits quadrats de granit per seure).  
Ampliació dels escocells i enjardinament.  
Nou aparcament de motos al c/Juan Valera. 
Plaça dels Garrofers 
Adaptació al terreny d’una escala de graons amb baranes de fusta fins a l’Avinguda Coll i Alentorn.  
Col·locació de 4 bancs de fusta rectangulars al camí existent fins parada autobús (C/Pantà de Tremp).  
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Millora de l’espai comunitari de la Campa 
L’Associació de veïns La Taxonera puntualitzen el seu desacord amb l’increment del pressupost i també amb la mateixa actuació per 
trobar-se ubicada fora dels límits administratius del barri, a Vall d’Hebron. Des de PdB s’explica que aquesta actuació va ser acordada en 
el Grup Impulsor, prioritzada amb les entitats i els agents municipals (2017). 
S’acordà: Accessos: Millorar l’accés per l’Avinguda Coll i Alentorn i crear un nou accés pel carrer de la Granja Vella, ja que la rampa actual 
no compleix amb la normativa d’accessibilitat. Queda fora de l’àmbit l’adequació de l’escala-rampa creada pels Jocs Olímpics ’92.  
Nous usos: Creació d’una pista d’atletisme amateur “tova” (400 metres lineals i  dues rectes paral·leles de 100m), en el supòsit que l’àmbit 
tingui la superfície. Sauló compactat i carrils externs perimetrals. 
Tancament perimetral amb 2 portes, sense claus.  
Revegetació amb espècies mediterrànies. 
Millorar la il·luminació existent. 
Incloure un punt d’aigua potable (font). 
Incloure diferents elements de mobiliari que componguin un circuit biosaludable (no jocs de gent gran). 
Incloure papereres i bancs / cadires per seure.  
 
Creació de dues noves escales mecàniques: Passatge dels Canadencs. Cost. 1.520.000€. Inici de l’obra. Juny 2018. Finalització. 
Gener 2019 i Carrer Mª de Déu del Àngels/Sant Dalmir. Cost. 1.120.000€. Inici de l’obra. Abril 2018. Finalització. Novembre 2018 
 
Millora de l’accessibilitat del C/Rossell a C/ Fastenrath.  
Calendari previst de les obres: projecte Juliol 2018. Inici obres Gener 2019 i final obres Maig 2019. Es presenten dues propostes.  
S‘acordà: realitzar una opció híbrida entre les dues: ampliació de la vorera de davant, avui molt estreta; i a la vorera del parc, es mantenen 
els aparcaments fins arribar a la corba -en rampa- on s’amplia la vorera. D’aquesta manera no es perden aparcaments.  
 
Prolongació escales peatonals des del C/ Sant Crispí, 45 al C/Arenys, 136. Plaça Matias Guiu (Metro Teixonera).  
S’acordà: treure les escales metàl·liques i acabar les escales peatonals.  
 
El gerent del Dte H-G exposa la taula d’inversions del total de les actuacions respecte: a) la proposta (2016-2020), b) la previsió real i c) la 
previsió d’execució dins mandat, sabent que aquesta és una taula “viva” on s’incorporen noves actuacions fins a esgotar el pressupost 
consensuat.  
 
1.3. Àmbit Educació 
Baobab. Es presenta el programa de lleure educatiu comunitari Baobab per part de la coordinadora (Sra. Rosa Espinosa). S’explica que 
són els campaments urbans (Agost 2018) i les seves característiques: participants: infants de 4-12 anys. Horari: de 10 a 17h. Cost: Gratuït, 
inclòs servei de menjador. Eix activats: Convivència i activitats en grup (competències, actituds i valors), projecte de barri, activitats en 
medi obert. Ubicació tant a l’Escola Mare de Déu de Montserrat i en el Centre Cívic Teixonera. Durada: torns de 15 dies. 40 places per 
torn. Divisió de grups segons franges d’edat. Equips de 6 persones  per campament urbà amb 5 monitors/es i 1 director/a. 50% de les 
federacions de lleure i 50% del territori.  
 
Suport i impuls a l’Esplai de St. Cebrià.  
Acords:  L’Esplai St. Cebrià tindrà la seva seu estable i permanent a l’equipament Casa Taxonera, fins que estigui rehabilitat l’immoble de 
la Bòbila, com a local d’entitats del barri. El Dte. H-G gestiona els espais, activitats i calendari de les entitats integrants a Casa Taxonera. 
S’estan definint els espais concrets i els dies d’activitat. PdB aporta la inversió en les millores puntuals d’infraestructures de serveis tècnics 
i d’altres, per a la Casa Taxonera que beneficiaran tant a l’Esplai de Sant Cebrià, com a les diverses entitats-associacions que en formen 
part.  
 
1.4. Àmbit Drets Socials 
Recuperació de la Memòria Històrica Popular  
S’explica el que s’ha estat treballant en diferents àmbits: a) recollida de fotografies de fons familiars dels veïns/nes o entitats. Març-Juny 
2018, b) Creació de l’Arxiu de Memòria de la Teixonera. Interès dels integrants de la 4ª de Taula de Memòria (07.02.18) de crear un futur 
Grup de Treball de Memòria de la Teixonera, c) Creació. Pàgina web de Memòria de la Teixonera. Octubre 2018. d) Creació d’un 
documental "Amb les nostres mans” Gener 2019. e) Proposta de creació de l’exposició d’una part dels fons fotogràfic del Grup Puigfel, dins 
el període la Festa Major de la Teixonera, durant la 1ª quinzena del mes de juny i/o mes del 2018. L’exposició està pensada per a ser 
ubicada a la planta baixa, als forns de l’antiga Bòbila. S’està parlant amb el Grup Puigfel per saber la seva disponibilitat i alhora la gestió 
municipal respecte la responsabilitat civil i penal abans, durant i desprès de l’exposició.   
 

 
S’acordà fer el 10è Grup Impulsor el mes de juny del 2018.  
 
Finalitza la reunió a les 21:00 hores 
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