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Pla de Barris Sant Gens dels Agudells i La Teixonera  
Resum REUNIÓ | 2on Grup Impulsor 

 

Dia: DIMECRES 01/02/2017 Hora: 18:30-21:00 Lloc: IES Vall d’Hebron. Passeig Vall d’Hebron, 93 
 

ASSISTENTS  
     
Sant Genís dels Agudells: 
Conseller de barri de Sant Genís dels Agudells (Joan Cela) 
Tècnica de barri de Sant Genís els Agudells i de Montbau. 
(Gemma Blasco). 
AMPA Institut Vall Hebron (Maria José Benavente) 
AAVV Sant Genís (Elena Mateo, Miguel Giner, Carme Corral i 
Isabel Durà) 
Associació el Senglar Groc (Lluna Moncosí Carbó) 
Mauela Borto 
Col·lectiu Agudells (Juli Fontoba i Josep Mª Hosta).  
Sant Genís Penitents CD (Fede Coromina) 
Tania López Edo 
Araceli Azuaga 
Raquel Gaspar 
Francisco Javier Solanas Font 
Hortelanos en acción (Anne Gueño) 
 
Districte: 
Pau Gonzalez (Conseller tècnic. Districte Horta-Guinardó 
 

La Teixonera: 
Conseller de barri de La Teixonera (Fernando Marín) 
AAVV LA Taxonera (Toni Oliva, Ana G Neira, M José Colomo 
i Lluis Cairell). 
Penya Barcelonista la Teixonera (Francisco Subirats,  
Menjador social Sant Cebrià (Lluis Cercós) 
Fundació Els Tres Turons (Lluis Pérez i Joan Blas) 
Esplai Sant Cebrià (Sergi Balleteros) 
Associació de Festes Taxonera-Mas Falcó-Penitents (Andreu 
Bernadas) 
Assamblea Joves Taxonera (Martí Queralt) 
Isabel Noto 
Miguel Mena  
Raúl García 
 
Pla de Barris: 
Mariona Prat (Cap de projecte SGA-LT. Pla de Barris) 
Fina Pidelaserra (Cap de drets socials. Pla de Barris) 
Berta Cendrós (Cap de Participació ciutadana. Pla de Barris) 

 
OBJECTIUS DE LA REUNIÓ  
   

- INFORMAR de les propostes/actuacions sobre les que s’està treballant.  
- INFORMAR sobre la sessió del dia 14 de febrer de 2017 i del treball que es realitzarà en aquestes sessions.  

 
 

DESENVOLUPAMENT DE LA REUNIÓ  
   
Es dona la benvinguda i s’explica que aquesta sessió és informativa.  
Amb el suport d’una presentació es recorda: 

-  què és una pla de barris 
-  què és el grup impulsor  
-  com s’estructura el pla de barris 

 
Es recorda que els plans  de barris tenen uns objectius, unes propostes (que és el que s’explicarà avui) i unes accions que 
són la concreció i que són les que estan pendents de definir en alguns àmbits i sobre els que es treballaran el proper dia 14 
de febrer del 2017. 
 
Seguidament es presenta el conjunt de propostes sobre les que s’està treballant.  
 
S’obre un torn de paraules: 
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Referent a la reunió del grup impulsor: 
- Es considera que no s’ha avançat i que la informació que s’està donant es sempre la mateixa.  
- Es considera que les aportacions que s’han anat fent no estan recollides en el document.  

 
Referent al contingut del pla de barris: 
- Millora de la mobilitat i accessibilitat.  

- Es considera que cal tenir present la possibilitat de fer escales mecàniques a la zona alta de Sant Genís.  
- Es proposa que l’espai de La Llosa al Vall d’Hebron sigui un aparcament de vehicles per tal de millorar els 

aparcaments en superfície (carrer) dels barris i preservar la muntanya de Collserola. Proposa la creació d’un eix 
verd-peatonal entre els parcs del Tres Turons i Collserola i un casal per a joves a l’equipament públic de Can Soler.  

- S’exposa el mal estat de l’Avinguda del Jordà. 
- Es considera que la proposta  d’unir el barri de Sant Genís amb Montbau a través del Carrer Nínive, suposa una forta 

pendent i que caldria considerar fer escales mecàniques o alguna alternativa.  
- Es destaca que molts dels carrers tenen unes voreres molt estretes amb elements de serveis tècnics incorporats 

(pals elèctrics, papereres, ..etc.). El carrer Costa Pacheco n’és un exemple.  
- Habitatges 

- Es pregunta sobre si la intervenció en habitatge té en compte a les persones que hi viuen i a les propietàries.  
- Percepció  

- Un veí exposa la invisibilitat del barri de Sant Genís respecte la ciutat.  
- Equipaments educatius 

- Referent a la proposta de l’espai familiar a la Teixonera es considera que la demanda del barri és una escola bressol.  
- Espai Públic: 

- Es pregunta sobre la urbanització dels voltants del casal de la gent gran.  
- Despesa econòmica. 

- Es pregunta sobre si la despesa son 15.000.000€ o 12.000.000€. (es recorda que en inversió són 12,5 milions més 
2,5 milions de despesa corrent). 

Referent a  les properes sessions de participació: 
- Es proposa començar a treballar en grups sobre les propostes concretes. 
- Que es faci informació i es comuniqui al barri.  
- Es considera que les persones grans que viuen a la zona alta de Sant Genís no vindran. 
- Es pregunta sobre la possibilitat d’allargar el procés d’elaboració del pla i treballar per comissions. 
- Es proposa treballar per barris.  
- Es proposa crear mecanismes de comunicació entre els membres del Grup Impulsor. 

 
Temes que per competències no poden estar inclosos en el pla de barris, però es creu convenient recollir: 

- Es considera que Sant Genís té un problema de transport públic.  
- Es considera que els serveis socials estan massa allunyats del barri pel perfil intergeneracional de veïns i veïnes del 

barri.  
 
 

  
TEMES EXPOSATS EN LA PRESNETACIÓ. PROPOSTES. 4 GRANS ÀMBITS D’ACTUACIÓ.  
   
Educació 

Generar accions i/o programes complementaris que millorin les tasques socioeducatives amb infants, adolescents i les 
seves famílies (esplais, corals, orquestra, patis oberts...)  
Valorar la necessitat de creació de nous equipaments educatius a la Teixonera, i si s’escau, la creació d’un espai 
familiar.  

Drets socials 
Creació de programes per a la gent gran per un envelliment saludable.  
Enfortir i promoure el teixit associatiu-entitats a través de projectes comunitaris.  
Promocionar l’oci saludable, en especial entre els joves 
Impulsar programes de recuperació i difusió de la cultura i la memòria històrica dels barris en clau intergeneracional i 
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de gènere 
Adequació del Local d’Entitats al carrer Saturnino Calleja, a la Teixonera  

Activitat econòmica 
Promoure els projectes de formació i ocupació en l’àmbit dels serveis sanitaris, la salut i les cures.  
Promoció i dinamització de l’oportunitat d’activació de locals buits  

Ecologia urbana 
Desenvolupar nous usos a l’entorn de Can Soler (ex camp de futbol). Agroecologia, lleure, esport, joves, ocupació.... 
Millorar l’accessibilitat al barri i entre els barris a través de facilitar la mobilitat 
Reformar l’espai públic existent promovent espais de trobada 
Millores dels espais esportius a La Campa 
Promoure la rehabilitació i millora de l’accessibilitat als habitatges i la millora de la convivència entre veïns i veïnes 

 
ACORDS 

• Enviar l’Acta al Grup Impulsor. Adjuntar el Power Point exposat. 
• Enviar una taula amb les peticions del Grup Impulsor. 

 
PROPERES REUNIONS 

• 14/02/2017 Jornada Participativa amb els veïns/nes de les Propostes del Pla de Baris de Sant Genís dels Agudells 
i de la Teixonera. 18:30-20:30 hores. IES Vall d’Hebron. Passeig Vall d’Hebron, 93. 

• 22/01/2017. 3ª Reunió el Grup Impulsor. Tancament del Document del Pla de Barris. 18:30-20:30 hores. IES Vall 
d’Hebron. Passeig Vall d’Hebron, 93. 

 
 

ALTRES DOCUMENTS RECOLLITS A LA REUNIÓ.  
El Col.lectiu Agudells reparteix la revista La Punxa, la qual està centrada en aquest número en el Pla de Barris: La Punxa 
analitza el barri de Sant Genís i proposa les següents accions dins el Pla de Barri: creació de rutes històriques, culturals i 
naturalístiques (des dels Tres Turons fins la Vall del Bacallà), Can Soler com a centre de divulgació de Collserola i casal de 
joves, Obertura definitiva del carrer Natzaret i el seu tram entre l’escola Montserrat i el carrer Cànoves, Arranjament i 
adequació de la Font del Roure fins la fondalada de la Font de la Tenebrosa, Activar la zona verda del solar del Muerto 
(C/Canovelles i Av. Elies Pagès), Derogar el tram V del Camí de les Aigües, recuperació de camins vers Collserola amb 
senyalística adequada, recuperació de l’entorn de Can Soler amb conreus-horta i educació ambiental, entre d’altres.   
 
El Col·lectiu Hortelanos en acción fan arribar dos flyers, el primer realitza un plantejament dels fets i una proposta de 
compromís a través de diversos apartats: a) presentació, b) informen què reivindiquen, c) que ofereixen, i d) quins 
compromisos proposen i una conclusió; el segon, exposa la proposta del Projecte d’Horts a la Vall de Penitents amb les 
següents accions: a) recuperació de l’aigua i el seu emmagatzematge, b) àmbit social i econòmic, c) per que ho fem, d) la 
terra i la seva transició i e) les relacions amb l’ajuntament de Barcelona.  
 
ACLARIMENTS 
Que és i per a que serveix el Grup Impulsor?  
El Grup Impulsor és el grup format per les diferents entitats i associacions del territori, a més d’alguns veïns/nes a títol 
individual.  
Té per objectiu IMPULSAR els projectes, FER-NE EL SEGUIMENT i VETLLAR per la transparència en el desenvolupament 
del Pla fins la fase final.  
 
Que és la despesa corrent i la inversió?   
El Pla de Barris de Sant Genís dels Agudells i de la Teixonera té un pressupost assignat de 15 M/€ pel període del 2016-
2020.   
 
Aquest pressupost es divideix en dos grans partides: la despesa corrent (2,5 M/€) i la inversió (12.5 M/€).  
 
 



 

 4 
 

 
La despesa corrent correspon a aquelles despeses relacionades amb:  
 

✓Organització d’esdeveniments concrets (festes populars, jornades, fires, debats, processos participatius, …)  
✓Projectes o campanyes educatives, de sensibilització, (educació no formal o informal - no educació formal/reglada)  
✓Projectes de salut comunitària  
✓Processos d’apoderament de col·lectius determinats (gent gran, joves, dones, immigrants, …)  
✓Exposicions i intervencions urbanes artístiques o socials efímeres (no inventariables, d’acord amb la normativa existent-
senyalística no vial, decoració mitjaneres, persianes, murs, zones verdes, il·luminacions efímeres puntuals, camins escolars.. 
✓Dinamització de teixit associatiu, veïnal, educatiu, esportiu…  
✓Enquestes o estudis  
✓Serveis a realitzar per entitats sense ànim de lucre, empreses, cooperatives o autònoms  
✓Planificació d’una possible futura inversió (només la part de planificació - que pot ser a través d’un procés participatiu)  
 
La despesa en inversió correspon a:  
 
✓Creació de noves infraestructures o reposició d’existents (urbanització, mobiliari urbà, enllumenat, parcs, jardins i zones 
verdes, adequació de solars, fonts, remodelació de voreres o asfaltat, senyalística vial, passos a nivell …)  
✓Compra, construcció o reforma d’edificis  
✓Construcció o adequació d’equipaments (escoles, centres de salut, centres de dia, centres cívics, casals de barri, 
biblioteques …)  
✓Adquisició o reposició d’elements de transport  
✓Aplicacions informàtiques i propietat intel·lectual  
✓Serveis de competència o abast de ciutat o superior (xarxa de transport públic, formació reglada, serveis bàsics de salut, 
guàrdia urbana, serveis de neteja i recollida de residus, serveis d’adequació de parcs i jardins,  
✓Subvencions i ajudes a associacions, institucions, fundacions i empreses amb o sense ànim de lucre  
✓Subvencions i ajudes a famílies i individus  
✓Concessió de beques, crèdits o altres tipus d’assistència econòmica 
Font: Direcció Democràcia Activa i Descentralització Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència. 
Ajuntament BCN  
 
Diferencies entre inversions del PIM i les inversions del Pla de Barris 
El Pla d’Inversions Municipals (PIM) conjuntament amb el Pla d’Acció de Districte (PAD) tenen per objectiu, establir objectius 
i inversions pel Districte, entre d’altres accions.  
 
El Districte d’Horta-Guinardó, té 12 barris. Donat que el Pla de Barris té una pressupost extraordinari assignat per 2 barris al 
Districte d’Horta-Guinardó, el Districte va decidir traspassar aquelles inversions que tant pel contingut transversal (educació, 
drets socials, activitat econòmica, medi urbà), com per ser prioritàries així com per l’escala territorial formin part el contingut 
del Pla de Barris. 
 
En aquest sentit, el PIM ha licitat i està executant en el barri de Sant Genís dels Agudells les següents actuacions:  

• Reurbanització dels carrers Sidó i Lladoner. 
• Construcció del nou Camp de futbol Penintents-Sant Genís a l’IES Vall d’Hebron.  
• Construcció del Casal de la Gent Gran. Plaça Meguidó. 

 
En el barri de la Teixonera el PIM ha licitat les següents actuacions: 

• Reforma del Mercat de la Vall d’Hebron-Teixonera 
• Àrea d’esbarjo per a gossos 

 
Cal afegir que l’Ajuntament de Barcelona realitzarà la cobertura de la Ronda de Dalt, en l’àrea compresa entre els barris de 
Sant Genís dels Agudells i la Teixonera amb una inversión inicial de 15 millones de euros. 
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TAULA AMB LES PETICIONS DEL GRUP IMPULSOR 
SANT GENÍS DELS AGUDELLS 
ÀMBITS 
 
 

  PROPOSTES  
1ª Reunió del Grup Impulsor. 29.11.2016 
Només es va treballar:  
Gent Gran, Mobilitat i Can Soler. 

Punts informatius al carrer 25-
26 i 30 gener 2017. Carro 
Informatiu 

2ª Reunió del Grup Impulsor. 
01.02.2017. 

DRETS 
SOCIALS 
 

1 Millorar qualitat vida gent gran 

Atenció a les persones grans. ⋅ Apropar serveis socials. 
O bé traslladant la seu territorial o fent un projecte 
d’atenció a domicili. - Serveis. ⋅ Promoure un servei de 
transport col·lectiu. ⋅ Implantar projecte radars al barri. ⋅ 
Foment de voluntariat. ⋅ Creació de serveis que facilitin 
la quotidianitat. ⋅ Programa sanitari a domicili. - 
Programes intergeneracionals. ⋅ Promoure les accions 
intergenarcionals com a eina d’ajuda mútua. - 
Programes d’envelliment actiu. ⋅ Parcs amb mobiliari de 
psicomotricitat. ⋅ Tallers d’envelliment actiu. - Promoure 
l’ocupació en aquest àmbit. 

 Accions per a millora de la gent 
gran. 

2 Promocionar oci saludable (especialment entre joves) Accions per joves i adolescents   

3 Impulsar programes recuperació cultura i memòria 
històrica barri 

Recuperar Can Soler com a element cultural del barri.  
Demanar canviar el nom de la parada del metro: Vall-
d’Hebron-Teixonera. 

 Millorar la imatge del barri i 
donar-lo a conèixer (per 
exemple canviar el nom a la 
parada del metro). 

4 Enfortir teixit associatiu    

5 Promoure rehabilitació i millora accessibilitat als 
habitatges i convivència comunitats veïns 

  Tenir en compte a les 
persones propietàries i a les 
llogateres a l’hora d’iniciar 
processos de rehabilitació i 
millora.  

EDUCACIÓ 6 Millora tasques socioeducatives escola i relació 
alumnes i famílies 

Camins escolars.   

7 Donar suport a projectes existents de lleure de caps 
de setmana (esplais) 

 Més places de ludoteca.3-6. 
Ampliar oferta d’activitats 
lúdiques 14-18 anys. 
 

 

8 Millora equipaments per la infància Utilitzar els patis i pistes de l’ex-escola Menéndez Vidal 
i del Centre La Llavor.  

 Escola bressol a la Teixonera. 

ACTIVITAT 
ECONÒMICA  9 Promoure projectes formació i ocupació en serveis 

sanitaris, salut i cures 
Generar ocupació per a la gent del barri. -    

10 Crear eines per activar locals buits 

Promoció econòmica a l’equipament de Menéndez 
Vidal (ex escola) i del Centre Maria Auxiliadora-La 
Llavor. Utilització de les pistes esportives.  
Promoció del comerç de proximitat a les galeries 
Getsemaní i del comerç ambulant-itinerant a la 

Incentivar i dinamitzar el comerç 
del barri.  
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part alta del barri (furgonetes).⋅ 

ECOLOGIA 
URBANA  

11 Desenvolupar nous usos comunitaris a l'entorn de Can 
Soler 

- Entorn: 
 ⋅ Relació amb el Parc de Collserola. 
 ⋅ Facilitar l’accés a la Font del Bacallà. 
 - Connexió peatonal des de la Font del Roure a la Font 
de la Tenebrosa. 
 ⋅ Promoure la divulgació dels valors naturals, culturals i 
socials. 
 - Promoure itineraris peatonals (camins) 
 - Creació d’un punt d’informació-interpretació del Parc 
de Collserola. 
 ⋅ Relació amb l’entorn. 
 ⋅ Connexió peatonal i ampliació dels patis de l’Escola 
Mare de Déu de Montserrat i ampliar el model educatiu 
de programa Escola Natura amb Can Soler i Collserola. 
 - Usos. 
 ⋅ Crear una zona d’oci. ⋅ Parc urbà (jardins, jocs i zona 
de pícnic). 
 ⋅ Espai d’aigua (ex. Parc de la Creueta del Coll). 
 ⋅ Crear una zona d’horts comunitaris. ⋅ Promoure els 
horts amb els centres educatius del barri. ⋅ Connectar-
los amb els horts de darrera de Can Piteu. ⋅ Promoure 
que sigui una zona amb visió ecològica, econòmica i 
social. 
 ⋅ Zona esportiva. 
 ⋅ Zona esportiva intergeneracional aire lliure. 
 ⋅ Promoció de l’esport per als joves (parkour, skate, 
rocòdrom, calistènia, bàsquet, tirolines, etc.).  
- Millora de les infraestructures. 
 ⋅ Crear un dipòsit de recollida de les aigües pluvials. ⋅ 
Facilitar l’accés a la zona. 
 ⋅ Crear aparcament i ordenar la zona actual de cotxes i 
bicicletes. 
Connexió amb Collserola: ⋅ Som Collserola. Proposta 
d’obrir el barri al Parc. Recuperar , camins, memòria 
històrica, etc. ⋅ Connectar el recorregut dels Parcs 
urbans dels Tres Turons amb Collserola. 

Adaptar zones verdes per a l’ús 
dels veïns i veïnes.  
Obrir camins a Collserola.  

 

12 Reformar espai públic existent promovent espais de 
trobada 

 Millores a la Font del Roure. 
Condicionar el “Solar  del 
Muerto”.  
Parcs infantils.  
Millorar la zona dels voltants del 
nou casal de la gent gran.  
Wc’s públics a la plaça 
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Palestina.. 
Accions de civisme (bosses per 
recollir excrements de gos). 

13 Millora espais esportius 

Utilització les pistes esportives dels centres 
educatius.  
⋅ Accés públic a la piscina de CAP de Sant Rafael. 

Falten instal·lacions esportives. 
Arbres de la petanca en mal 
estat. 
Obertura de la piscina 
comunitària. 

 

14 Millorar accessibilitat i mobilitat 

Millores d’urbanització ⋅ Murs. Fer el procediment 
necessari per la construcció de murs als carrers Olvan, 
Saldes, i Cànoves. ⋅ Urbanització dels carrers Olvan, 
Elies Pagues i Costa Pacheco. ⋅ Millora de l’escala 
carrer Cànoves i Costa Pacheco. ⋅ Arranjar alguns 
accessos de parades del bus 185. ⋅ Millorar l’escala del 
carrer Saldes. ⋅ Millora dels jardins del carrer Tiró i 
Judea. ⋅ Millora de les voreres peatonals i asfalt del 
barri. 7 ⋅ Millora escocells. - Promoure zones d’esbarjo 
infantils. (segregar-les de les zones d’esbarjo 
d’animals). - Promoure aparcament i conversió de zona 
blava a zona verda. - Millora i adequació de solars buits. 
- Font del Roure. ⋅ Recuperar l’aigua de la fonts. 
Recuperar les fonts del barri. ⋅ Millora de l’entorn. - 
Connexió Collserola. ⋅ Donar sortida a la carretera de 
l’Arrabassada. (s’aporten 3 opcions): - Opció a) Doblar 
sentit del carrer Jericó i Samaria. - Opció b) Convertir el 
camí de terra darrera de Can Piteu a Can Soler en 
carrer asfaltat. - Opció c) Obrir carrer Olvan fins al revolt 
de la Paella. ⋅ Millora de l’espai forestal del carrer 
Cànoves (connexió amb l’Arrabassada). - Mobilitat: ⋅ 
Implantar bicis elèctriques. ⋅ Augmentar la freqüència 
de l’autobús 185. - Connexió: ⋅ Barri de Sant Genís al 
barri de Montbau pel carrer Nínive. ⋅ Connexió Sinaí-
Lledoner. ⋅ Connexió Idumea i Avinguda Jordà. - Crear 
escala al carrer Saldes 41-43. - Promoure zones 
esportives. ⋅ Cistelles de bàsquet. ⋅ Millora del camp de 
petanques. Accessos i urinaris. - Habitatge. Millora de 
l’accessibilitat. Ajudes. - Millorar il·luminació i mobiliari 
urbà. Augment de més bancs. - Millora de manteniment 
de les zones enjardinades. - Canvi de nom de parada 
de metro. Vall Hebron-Sant Genís 
Aparcament a la Llosa. 

Millorar els carrers (molts no són 
accessibles) 
Plaça Palestina i c/ Gessamí 
(unir-los per rampa) 
Samaria amb Jericó fins a 
Natzaret. 
Carrer Sinaí, Naïm.  
c. Costa Pacheco cap a 
Cànoves. 
Places de pàrquing (Olvan 
Saldes) 
Places de pàrquing coordinades 
amb el transport públic.  

Escales mecàniques a Sant 
Genís. 
Valorar l’accés a Montbau per 
carrer Nínive (posar escales 
mecàniques o alguna 
alternativa). 
Mal estat del C. Cànoves i 
avinguda Jordà.  
Problemes de mobilitat.  
Transport públic més eficient i 
adequat a les necessitats dels 
veïns/nes (autobús nº 185,  
 
Carrers amb voreres molt 
estretes amb elements de 
serveis tècnics incorporats 
(pals elèctrics, papereres, 
..etc.). El carrer  Costa 
Pacheco n’és un exemple.  
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Temes que han sortit (sobretot a la primera sessió del Grup Impulsor: 
Equipaments: 

- Millores al centre cívic de la Casa Groga: ⋅ Espai per joves i adolescents. ⋅ Espai de lectura.  
- ⋅ Expropiació de Can Safont.  
- ⋅ Canvi en la gestió de Can Soler. 

Temes que han sortit, que es recullen però que no són competència: 
- Millora xarxa de transport (freqüència). 
- Millora del manteniment de les zones enjardinades.  
- Augmentar el nombre de contenidors i papereres per reciclar. 
- Cobertura de la Ronda 

 
Temes que han sortit (sobretot a la segona sessió del Grup Impulsor: 
El Col.lectiu Agudells proposa que l’espai de La Llosa al Vall d’Hebron sigui un aparcament de vehicles per tal de millorar els aparcaments en superfície (carrer) dels barris i preservar la muntanya de Collserola. 
Proposa la creació d’un eix verd-peatonal entre els parcs del Tres Turons fins a Collserola (passant per darrera Can Piteu i Can Soler, i un casal per a joves a l’equipament públic de Can Soler.  
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TAULA AMB LES PETICIONS DEL GRUP IMPULSOR 
LA TEIXONERA 
ÀMBITS 
 
 

  PROPOSTES  
1ª Reunió del Grup Impulsor. 29.11.2016 
Només es va treballar:  
Gent Gran, Mobilitat i Can Soler. 

Punts informatius al carrer ,26  
de gener 2017. Carro 
Informatiu 

2ª Reunió del Grup Impulsor. 
01.02.2017. 

DRETS 
SOCIALS 
 

1 Millorar qualitat vida gent gran 

Creació d’habitatges tutelats.  
- Atenció 
 ⋅ Projecte dinar en família per a gent que viu sola. 
 ⋅ Promoure accions d’economia de les cures. ⋅ Crear 
ajudes domiciliaries per a persones grans amb pocs 
recursos.  
⋅ Apropar serveis socials al barri. 
 - Promoció 
 ⋅ Projecte de compartir habitatge entre estudiants i gent 
gran que viu sola. 
 ⋅ Incrementar les xarxes de treball comunitari.  
⋅ Ampliar les propostes esportives per a la gent gran. 

Millorar la qualitat de vida de la 
gent gran. (atenció i  activitats) 

 

2 Promocionar oci saludable (especialment entre joves) Es proposa buscar un horari millor per als joves.  
Creació d’una escola de futbol. 

Cal un espai jove dedicat a la 
cultura i el lleure. 

 

3 Impulsar programes recuperació cultura i memòria 
històrica barri 

   

4 Enfortir teixit associatiu Creació d’una escola de futbol de nens i nenes al nou 
camp de futbol de Penitents-Sant Genís  

Impulsar un banc del temps.  

5 Promoure rehabilitació i millora accessibilitat als 
habitatges i convivència comunitats veïns 

   

EDUCACIÓ 6 Millora tasques socioeducatives escola i relació 
alumnes i famílies 

   

7 Donar suport a projectes existents de lleure de caps 
de setmana (esplais) 

 Ampliar oferta de tallers per 
joves.  
Espai social per a joves.  
Millorar l’oferta esportiva de 
lleure 

 

8 Millora equipaments per la infància  Escola Bressol pública. 
 

Escola Bressol Pública.  

ACTIVITAT 
ECONÒMICA  9 Promoure projectes formació i ocupació en serveis 

sanitaris, salut i cures 
 Ajudes per a la inserció laboral.   

10 Crear eines per activar locals buits  Incentivar el comerç al barri.   

ECOLOGIA 
URBANA  11 Desenvolupar nous usos comunitaris a l'entorn de Can 

Soler 
   

12 Reformar espai públic existent promovent espais de 
trobada 

 Acabar l’estació de la Teixonera.  
Millorar la ubicació dels nous 
horts.  
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Parc infantil.  

13 Millora espais esportius 

La Campa: 
Accessos lliures, gestió pública i sense limitació horària. 
- Millorar l’espai qualitativament (font, ombres, 
vestuaris, etc.) - Fer-ne un espai esportiu polivalent. - 
Que sigui una pista d’atletisme amb tots els servis que 
suposa. - Aprofitar l’espai en diferents franges horàries. 
- Promoure l’esport en aquets espai. 

Millora de les instal·lacions 
esportives.  

 

14 Millorar accessibilitat i mobilitat 

Creació de noves escales mecàniques (Canadens, 
Besora, Arenys i Mare de Déu dels Àngels-Sant 
Dalmir). 9 - Equipaments: ⋅ Compra del solar i nou 
edifici (propietat Tutó) per fer-hi una escola bressol. ⋅ 
Construir un aparcament al carrer Arenys 75. Costat 
Centre Cívic. - Connexió: ⋅ Obertura del Carrer Juan 
Valera i l’Avinguda de Coll i Alentorn. ⋅ Millorar la 
mobilitat del carrer Juan Valera i carrer Cortada. ⋅ 
Obertura carrer Segur a Vall Hebron. ⋅ Incrementar la 
freqüència de autobusos i ampliar recorreguts. ⋅ Fer un 
estudi de mobilitat rodada i a peu del barri. - Espai 
Públic. ⋅ Millorar el mobiliari urbà (carrer Isop i font de 
l’Isop. Arbrat, bancs, etc.). ⋅ Millorar el parc infantil al 
carrer Martí Codolar. ⋅ Eliminar els pals elèctrics a les 
voreres del barri. ⋅ Ampliar voreres i treure pilones. ⋅ 
Nova pavimentació carrer Samaniego i carrer Segur. - 
Creació d’agents cívics - Millorar l’accessibilitat del barri 
amb la zona alta del parc de la Creueta del Coll 
(talussos de sorra en mal estat, esllavissades, perillosa 
circulació peatonal i rodada, en particular del carrer 
Mare de Déu dels Àngels). - Millorar la connexió del 
barri amb el barri veí del Coll de manera ecològica i 
accessible per caminar i gaudir. 

Millorar la senyalètica del barri.  
Escales mecàniques 
(Canadencs, Besora, Arenys, i 
Mare de Déu dels Àngels-Sant 
Dalmir).  
Millorar voreres.  

 

 
Temes que han sortit (sobretot a la primera sessió del Grup Impulsor: 
Equipaments: 

- Casal de joves i de gent gran.  
- Millorar la parada de metro L5 en connexió amb el carrer Fastenrath.  
- Crear habitatges de protecció oficial en els PMU Teixonera 1 i 2. 
- Construcció escola bressol. 
- Creació d’una escola de futbol.  
- Promoció del comerç del barri. Projecte art, comerç i oci (Novetats i oficis) associació 

de Festes de Taxonera. Impulsar locals buits del barri (avantatges fiscals, permutes, 
etc. 

- Aprofitar l’IES Vall Hebron per a donar resposta ales mancances d’equipaments 
educatius del barri.  

Temes que han sortit, que es recullen però que no són competència del PdB: 
- Crear un mecanisme per treballar i poder posar en contacte veïns que vulguin treballar pel barri. 
- Manteniment i neteja de carrers.  
- Accions de civisme.  
- Carrer Iriarte.  
- Cobriment de la ronda.   
- Projecte dinar en família.  
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