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Pla de Barris SGA-LT 
RESUM REUNIÓ 7È GRUP IMPULSOR DE LA TEIXONERA 
 

Dia: Dimecres 15/11/2017 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 
Esplai de Sant Cebrià  

Pau Gonzalez (Conseller tècnic) 
Eduard Vicente (Gerent H-G) 
Fernando Marin (Conseller de barri LT) 
Esperança Borrull (Tècnica de barri) 
Carmen Castaño (Serveis tècnics Dte H-G) 
Neus Remolà (Serveis tècnics BIMSA) 
Mariona Prat (Cap de Projecte del PdB LT) 
Berta Cendròs (Cap de Participació Ciutadana) 

 
OBJECTIUS DE LA REUNIÓ  
   

1. Objectiu. Repassar el contingut, l’estat de tramitació i el pressupost de les actuacions-accions dels 4 àmbits del Pla de Barris de la 
Teixonera.  

 
TEMES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
   

Benvinguda i presentació de la reunió per part de la Cap de Projecte del PdB de SGA-LT.  
 
S’inicia la reunió explicant l’àmbit de Drets Socials amb 4 accions concretes:   
1. Disseny i implantació d’accions concretes per millorar la qualitat de vida de la Gent Gran 
Des del dia 2 d’octubre han començat a treballar dos dinamitzadors (Fundació Pere Tarrés) definint diversos projectes per concretar:  
1. Mobilitat per a la gent gran,  entenent que l’orografia del barri pot afavorir l’aïllament de les persones grans  i responem a una demanda 
dels veïns i tècnics  es proposen dues accions: Projecte ANEM! BAIXEM AL CARRER i  PROJECTE DE TRANSPORT A MIDA  (microbus 
adaptat i cadires grua) + Creu Roja. També  ANEM A LA PISCINA Hospital Sant Rafael. Període estival.  
2. Grup de suport a cuidadors: Projecte: I TU JA ET CUIDES?. Cuidadors + SAD Grups d’ajuda mútua.  
3. Analitzar i ordenar els projectes i activitats  que actualment es generen en el territori destinats a la gent gran. Projecte:  PROGRAMA 
D’ACTIVITATS.  
 
2. Projecte de recuperació de la Memòria Històrica i dels moviments socials dels barris. Contingut de la proposta  
Creació d’un arxiu-visual a internet (web)  
Creació de dos documentals sobre la historia social i patrimonial 
3 Exposicions a l’aire lliure 

a) L’oci popular a Collserola: les fons i camins a Sant Genís  
b) La Vall d’Hebron, l’apropament entre barris (cobertura Ronda de Dalt)  
c) Terra d’argila, construcció, auto-construcció i lluites veïnals a la Teixonera  

Edició d’un diari/mapa/itineraris sobre patrimoni social i cultural. Durada 24 mesos, de setembre 2017 a setembre 2019.  
La Taula es tornarà a reunir a finals de gener i de març del 2018. 
 

2. Adequació del nou local d’entitats. La Bòbila. Un dels temes que va tenir més incidència va correspondre a l’adequació de 
l’immoble de la Bòbila. Es mostraren tres opcions. Es consensuà que el futur concurs públic de l’Avantprojecte haurà d’incloure la 
preservació de la planta baixa amb l’objectiu de guanyar m2.  
Antecedents: El Pla de Millora Urbana Teixonera 1 assenyala que: “l’ordenació del volum edificable és l’actual que s’ha de 
rehabilitar i conservar on s’estableix una protecció específica per la planta baixa de l’edificació actual que en cap cas es podrà 
enderrocar, i que haurà de preservar aquells aspectes mes característics de la seva configuració arquitectònica, com ara les 
voltes, els accessos i l’obra de fàbrica amb que fou construït. Pel que fa a la planta pis, podrà ser substituït el tancament lateral i la 
coberta, però el projecte arquitectònic haurà de vetllar perquè el nous materials utilitzats s’adeqüin a la forma i característiques del 
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conjunt”. En aquest sentit, es pot passar dels 680 m2 del Local de C/Saturnino Calleja, a més, de 1.000 m2 de superfície de 
l’opció. 
 

4. Programa de Rehabilitació de finques vulnerables de la Teixonera. S'exposa el projecte el qual ha de complir els paràmetres 
assignats tant tècnics com socials amb unes 8/10 finques a rehabilitar al barri.  
 
Es continuà explicant les propostes de l’àmbit d’educació  amb 4 accions concretes:   
1. Projecte Integrasons. Creació de 2 orquestres: Infantil amb 22 alumnes i llista d’espera amb alumnes de l’Escola Mare de Deu de 
Montserrat i la juvenil amb 18 alumnes amb alumnes de l’IES Vall d’Hebron. Assajos els dimecres a la Casa Groga. 1er concert de 
l’orquestra Infantil i Juvenil de SGA-LT el dia 20 de Desembre a les 19:00 hores en el Centre Cívic Casa Groga.  
2. Projecte d’Escoles Enriquides (CEB). S’explica el projecte que s’emmarca dins de l’IES Vall d’Hebron (Educadora Social) i Escola 
Primària Mare de Déu de Montserrat (Psicomotricista). Inici 2 octubre del 2017. 
3. Suport i impuls de l’Esplai de Sant Cebrià. 75 nens/es i joves. Cerca d’un local al barri per compartir entre l’Esplai amb Barna Jocs. 
4. Construcció d’una Escola Bressol al carrer Arenys, 79-80. S’exposa l’avantprojecte realitzat pel Consorci d’Educació de Barcelona.  
 
Més tard, s’exposen les propostes de l’àmbit d’activitat econòmica amb 3 accions concretes:  
1. Promoure projectes de formació-ocupació en l’àmbit de la salut, les cures i els serveis sanitaris, a la gent gran.  
a) S’està treballat en una proposta esborrany  de formació i ocupació adreçat a veïns/nes en atur de llarga durada majors de 45 anys per 
tal de fer formació (certificat de professionalització) en 2 àmbits: a) tècnics d’atenció sociosanitària (aux. gerontologia i b) auxiliar de cuina 
per a col·lectivitats.  
 
2. Promoció de l’economia cooperativa, social i solidària (ECSS). 
a) Fundació SURT/Barcelona Activa. Impuls de l’economia social i solidària al voltant de l’economia de les cures, de la mà de Barcelona 
Activa. Aquesta iniciativa té tres fases: la primera, que es basa en explorar quines persones demanden i ofereixen cures al territori per, en 
fases posteriors (segon i tercer) fer un programa formatiu que pugui culminar en un projecte econòmic i, per què no, d’autoocupació.    
b) Punt ITINERANT/Barcelona Activa. Assessorament especialitzat i personalitzat en economia social i solidària, Acompanya i ajuda a 
impulsar projectes socioeconòmics, per a donar suport a persones emprenedores, i fins i tot consolidar i enfortir organitzacions, entitats i 
empreses de l'àmbit de l'Economia Social i Solidària.  Dimarts matins alternats tant al Centre Cívic de SGA com de LT.  
 
Finalitza l’exposició dins l’àmbit d’ecologia urbana amb una diversitat d’actuacions que es despleguen en diverses accions, les quals són 
exposades per la tècnica de Bimsa i també per la tècnica de serveis tècnics del Dte. d’H-G : 
 
Millora de l’espai esportiu comunitari de La Campa. Es proposa la creació d’un procés participat per tal de recollir les opinions del 
usuaris, entitats del barri, veïns/nes pròximes a la zona  i si s’escau, amb d’altres experiències similars, a partir de l’esborrany-proposta del 
Dte. H-G i la inclusió de l’Institut Barcelona Esports (IBE).  
 
Millora de l’accessibilitat de la Plaça Maties Guiu. S’exposa que PdB es centrarà en la millora de l’accessibilitat de l’escala de pedra i la 
retirada de l’escala metàl·lica.  
 
Creació d’escales mecàniques al Ptge. Canadencs i C/Mª de Déu del Àngels/Sant Dalmir. S’exposa el nou calendari d’inici de les 
obres i el seu contingut.   
 
Arranjaments i millores puntuals de l’espai públic.  

• Millora de l’accessibilitat del C/Rosell a C/ Fastenrath. Es presenta la proposta 
• Millores puntuals a concretar a les Places Isop, Vall d’Hebron i Garrofers. Es presenta la priorització de les propostes puntuals a 

realitzar per cada plaça.  
 

 
S’acordà fer el 8è Grup Impulsor el mes de febrer del 2018.  
Finalitza la reunió a les 21:30 hores 
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