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Pla de Barris SGA-LT 
ACTA. 12È GRUP IMPULSOR DE LA TEIXONERA  
 

Dia: Dijous  11/04/2019 Hora: 19:00 Lloc: Centre Cívic de la Teixonera.  

 
ASSISTENTS 
    

Una quinzena de persones integrats de l’Associació de Veïns 
de LT, Associació cultural ACA, Parròquia de Sant Cebrià, 
Comissió de Festes de LT i també veïns/nes a títol individual.  

Eduard Vicente (gerent H-G) 
Fernando Marin (conseller de barri LT ) 
Arnau Balcells (Director PdB)  
Mariona Prat (Cap de Projecte del PdB LT-SGA) 
Representants dels Grups polítics de Ciutadans, ERC,  PdCat i PP  

 
OBJECTIUS DE LA REUNIÓ  
   

1. Seguiment de l’estat d’execució de les diverses actuacions que s’estan desenvolupant a PdB de SGA-LT   
2. Explicació detallada 

 
TEMES TRACTATS I ACORDS ADOPTATS 
   

Benvinguda per part de la Cap de Projecte del PdB de SGA-LT.  
 
S’inicia explicant que PdB de SGA-LT té un pressupost inicial de 15M/€ pels dos barris dividits en els 4 àmbits d’actuació (Drets Socials 
27% amb 4.112.000€, Educació 13% amb 2.000.000€, Activitat Econòmica amb el 8% amb 1.138.000€ i Ecologia Urbana 52% amb 
7.752.000€) amb 6 eixos estratègics: 1. Gent Gran Envelliment saludable, 2. Dinamització juvenil a Sant Genís dels Agudells, 3. Memòria 
Popular Col.laborativa, 4. Educació i cultura, 5. Ocupació i economia social o solidària i 6. Millora de l’espai públic.  
 
S’explica que el Pla de Barris de Sant Genís i de la Teixonera està conformat actualment per un total de 51 accions que aborden el 4 
àmbits principals. Al marge de les accions transversals i que són comunes a la majoria de plans. Inicialment es varen consensuar-prioritzar 
un total de 30 accions i que s’han incorporat  21 de noves. En la presentació se’n detallen una trentena. Es fa saber que el power point així 
com l’acta es farà arribar als integrants del Grup Impulsor amb el contingut de l’exposició.   
 
Per exemple, dins l’àmbit d’Activitat Econòmica s’expliquen 4 de les accions que s’estan portant a terme: 1. Promoure projectes de 
formació i ocupació amb el projecte: a) impuls de l’ocupació vinculats als serveis sociosanitaris i d’àpats per a col·lectivitats conjuntament 
amb la  Fundació ARED, el SC i BASA, b) projecte de Barris d’Oficis als 16 barris de PdB, c) el Servei itinerant d’orientació i suport laboral. 
Tuc-Tuc i 2 dins la promoció de l’economia Col.laborativa i social el projecte Tecomate nascut al barri de la Teixonera de manera 
autogestionada, amb la finalitat de produir i oferir un producte alternatiu i de proximitat, el refresc de mate amb menys sucre i cafeïna.  
 
Es dona a conèixer que per cercar més informació del PDB de SGA i LT es pot accedir a:  
http://pladebarris.barcelona/ca/noticia/seguiment-del-pla-de-barris_787658  amb l’estat  d'execució de les actuacions del Pla de barris de 
Barcelona en setze barris de la ciutat i www.pladebarris.barcelona. Youtube: bit.do/pladebarris 
 
Torn de preguntes: 
 
Pressupost PdB.  
El representant polític del PP peticiona tenir l’import del pressupost executat, respecte el pressupost inicial i el pressupost 
adjudicat+compromès pels 4 grans àmbits d’actuació. La resta de grups polítics s’hi afegeixen. El director del PdB contesta que l’àmbit del 
pressupost en la seva globalitat correspon al Consell d’Administració de Foment de Ciutat on hi ha representació de tots els grups polítics 
de l’Ajuntament de Barcelona. El Gerent del Dte H-G comenta que hi ha actuacions que estan pendents de validació del nou mandat com 
el cas del Local d’Entitats de la Bòbila i l’Escola Bressol. 
 
 

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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Àmbit Drets Socials.  
Actuació de gent gran i l’envelliment saludable. L’Avv de la Teixonera peticiona poder continuar amb les 5 accions per a la gent gran ja 
que reporten gran beneficis contra la solitud i l’aïllament.  La cap de projecte informa que s’està treballant en diversos agents municipals 
(Agencia de Salut Pública, Cap Sant Rafael, Serveis Socials Vall d’Hebron, Casal Gent Gran de Sant Genís, parròquia de Sant Cebrià, 
etc.) per vehicular aquestes accions post Pla de Barris.   
 
Recuperació de la memòria històrica. 
Mural visual paret mitgera plaça Matias Guiu. Un grup de veïns i veïnes que participen en la Taula de Memòria de la Teixonera peticionen 
a la cap de projecte el contacte per poder parlar amb el propietari -3 propietats- que no vol que es faci la pintura mural en la paret mitgera 
del C/Arenys 120 per motius diversos. Se’ls informa.   
 
Àmbit Educació.  
Escola Bressol de la Teixonera.  
Es peticiona el link per saber l’estat del concurs públic. A145 19 001 - Servei de redacció de l'avantprojecte, projecte bàsic i executiu, 
estudi de seguretat i salut i, si s'escau, posterior Direcció d'obra de nova construcció de l'Escola Bressol Municipal La Teixonera, carrer 
d'Arenys nº 83, al Districte d'Horta-Guinardó. Està en fase de concurs. És un concurs a dues voltes, una primera per a la selecció de deu 
equips i una segona per a valorar les propostes de projecte per a la Bressol d’aquests equips. En breu es publicarà el resultat de la primera 
volta i els equips es posaran a treballar en les seves propostes per a la segona fase. 
 https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=39876136&reqCode=viewCn& 
 
Activitat econòmica.  
Servei itinerant d’orientació i suport laboral. Tuc-Tuc. Es mostren interessats en saber l’actuació,  calendari i ubicacions de la bicicleta 
elèctrica pel barri. Anirà canviant d’ubicacions segons necessitats. Properament es farà saber.   
 
Àmbit Ecologia Urbana. 
Plaça Isop. Un veí comenta les obres executades a la plaça (incorporació de nous bancs de fusta). Les obres realitzades no han embellit 
la plaça, no li donen seguretat al vianant així com tampoc la il·luminació no es la més escaient. Aquest proposta que caldria incorporar 
diverses jardineres de ferro forjat al costat de les pilones de seguretat per delimitar la circulació rodada. Proposa copiar les jardineres que 
hi ha davant el Centre Cívic de la Teixonera i que siguin regades per la brigada de parcs i jardins. Aquesta petició ha estat reiterada en 
diversos grups impulsors així com en consells de barri. La cap de projecte comenta que la reordenació de la plaça és una obra d’autor 
(BAAS Arquitectura 2016-17) per tal de millorar l’espai públic arrel de l’esborranc de l’any 2012 i que té limitacions en les propostes dels 
veïns/nes. S’estudiarà la proposta de les jardineres. També es comenta la mala col.locació de la base encimentada d’algunes de les 
pilones de la plaça arrel de les obres.    
 
Plaça Val d’Hebron.  
Un veí demana com poder aconseguir les claus del nou quadre elèctric de la zona de la tarima de la plaça per poder utilitzar-lo 
puntualment (festa major i/o en d’altres festes  del barri).  
 
Expropiació solars voltants Plaça Matias Guiu. 
El Gerent d’H-G explica que 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 el Decret de Tinença d’Alcaldia. La part de baix (costat de la sortia del metro) es pot 
aconseguir per expropiació.  
 
 
Fora Pla de Barris 
Mercat de la Vall d’Hebron.  
Diversos veïns es queixen respecte: a) la situació d’una caseta elèctrica sobre la vorera (part de muntanya) del C/Saturnino Calleja. Aquest 
fet provoca que els ciutadans hagin passar per la calçada. Peticionen excloure aquesta caseta,  b) poder utilitzar l’ascensor tant des del 
C/Saturnino Calleja  així com de l’aparcament a la planta del mercat ja que abans de les obres estava obert i en funcionament. La 
finalització de les obres estan previstes per a finals del mes juliol del 2019.      
   
 

 
Finalitza la reunió a les 21:00 hores.  

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/notice.pscp?idDoc=39876136&reqCode=viewCn&
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