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Consell de Barri de la Vall d’Hebron 
                                  ACTA 
 
21 d’abril de 2015 a les 18.30 hores 
___________________________________________________________________ 
 
Casal de Barri de la Vall d’Hebron Can Travi, Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45 
 
 

Ordre del dia 

 

1.- Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri 

2.- Informació dels diversos temes que afecten al barri 

3.- Torn obert de paraules 

 

 
Membres del Consell de Barri  

 

Assistents 

 

Presidenta del Consell 

Francina Vila Valls, Regidora.  
 
Vice-president  

Manuel Pérez Herena, President de l’Associació de Veïns i Veïnes del Parc de la Vall d’Hebron 

 
Secretària 

      Susanna Porcar Portela, Consellera Tècnica 
 

      Conseller de Barri  

      Lluís Bou Dalmau, GMCIU 
 
      Consellers   
      Manuel Conde García, GMPPC 
      Daniel Rosillo Molina, GMPSC 
      
      Tècnica de Barri 
      Cecilia Collado Lizama   

 

Representants de les Entitats 

Associació de Veïns i Veïnes del Parc de la Vall d’Hebron; Gerardo Rodríguez Royo, Xavier 
Rodríguez Marzo 

FOC Front per Organitzacions Culturals, Jaume Quiles García 
 

 

Tècnics/ques de Districte 

Ariadna Aragay Marín , Directora del Casal de Barri de la Vall d’Hebron Can Travi 

Manuel Franco Mesas, Cap de Serveis Tècnics 

Carles Mas Lloveras, Gerent 
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Desenvolupament de la sessió 

La regidora del Districte, Francina Vila, obre la sessió. Saluda als consellers dels diferents grups 
polítics, a la resta de membres que l’acompanyen a la taula i dóna la benvinguda als assistents.  

Tot seguit explica l’ordre del dia, destacant que aquest s’ha treballat en el marc de la Comissió de 
Seguiment del Consell de Barri. 

 

1. Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri  

La  Regidora fa referència a les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri. En el dossier 
lliurat queden reflectides totes les actuacions dutes a terme.  

Com a exemple posa de relleu algunes actuacions:  

Manteniment de la via pública:  

Import anual 2015 de la contracta de 723.167,93 €. Algunes de les actuacions que s’han fet són la 
reparació de paviment de la zona d’aparcament a l’Av. Can Marcet, 7; refer vorera de paviment de 
panot al carrer Jorge Manrique. 

Implantació de jocs lúdics i de salut a la Plaça de les Sibil·les 

Creació d’un circuit de jocs lúdics i de salut al costat de l'àrea de jocs infantils existents a la Plaça de 
les Sibil·les. La regidora explica l’adequació de l’espai que s’ha fet, tal com s’havia demanat. 

Millora enjardinament 

Es plantaran un total de 50 uts d'arbustos amb flor, iniciant les feines de plantació la setmana del 24 
al 30 d’abril. 

Pl. Joan Cornudella 

En aquests moments s’estan estudiant les opcions de distribució de la plaça Joan Cornudella. La 
previsió és tenir la proposta entre la setmana del 27 d’abril i 4 de maig. S’ha treballat amb l’Associació 
de Veïns i els veïns de l’entorn de la plaça, per definir la singularitat de la plaça. 

Singularitat de la Plaça Joan Cornudella: L’ordenança de terrasses estableix que és un espai de 
distribució prèvia, que permet: distribuir i ordenar les terrasses dins l’espai de la plaça, establir el 
número màxim de taules per terrassa, establir criteris d’ocupació de la zona, i establir les distàncies 
mínimes que han de respectar les terrasses i els seus elements. 

La idea es pacificar la plaça, que hi hagi una convivència tranquil·la entre els veïns i les activitats de la 
plaça. 

Carril  bici Av. Can Marcet 

La regidora explica la programació dels treballs per a la creació d’un nou carril bici de doble direcció a 
l’av. Can Marcet, entre la pl. Botticelli i l’Av. Vall d’Hebron. Els treballs es faran del 13 al 24 d’abril, i 
del 9 al 10 de maig. 

Millores de paviments asfàltics 

L’actuació consisteix en la renovació del paviment asfàltic de L’Av. Estatut entre pl. Botticelli i entrada 
al passeig de la Vall d’Hebron. Previsió: 25 i 26 abril. 

Jornada Participativa del 22 de març de Pl. Botticelli 

Explica el procés de participació iniciat per definir els usos de la plaça. Destaca l’activitat festiva i 
participativa del diumenge, dia  22 de març, promoguda per diferents entitats del Districte, també de la 
Vall d’Hebron, on es van recollir propostes de veïns i veïnes. Parla del grup motor del procés. 

 

La  Regidora fa referència a les principals actuacions de la legislatura i actuacions futures. En el 
dossier lliurat queden reflectides totes les actuacions dutes a terme.  

Nou Centre de Serveis Socials de La Vall d’Hebron: 500 m2 del local contigu al Casal de Barri de La 
Vall d’Hebron-CanTravi i s’han arranjat com a Centre de Serveis Socials. 
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Ampliació del casal de barri del Vall Hebron 

Informa en que ha consistit l’ampliació: una nova aula taller, una nova sala de tecnologia amb 12 
ordinadors i una nova sala polivalent. 

Implantació d'un ascensor a l'accés, pel Passeig de la Vall d'Hebron, 143, al pas soterrani que creua 
la Ronda de Dalt i comunica el carrer Poesia amb el carrer Juan de Mena. 

Arranjament vestidors Camp de Rugbi Teixonera (1a i 2a fase) 

La regidora explica les millores a l’espai, vestuaris, graderies, i solució d’humitats. 

Promoció d’habitatges de Can Cortada 

La promoció està formada per 160 habitatges en règim de dret de superfície, no són ni de propietat ni 
de lloguer,  es té dret d’ús de l’habitatge per 90 anys. Tenen unes quotes mensuals d' entre 392 euros 
i 685 € amb aparcament inclòs, en funció de la superfície del pis i de si es financia el 80% ó el 100% 
del preu de venda. 

Urbanització de l'espai de l'Av. Can Marcet i entorns habitatges de Can Cortada 

La regidora explica la urbanització que s’ha fet (fase 1), que ha suposat una millora de la qualitat de 
l’espai públic. Explica que s’ha redactat el projecte d’arranjament de l’últim tram de l’avinguda Can 
Marcet, i els objectius a assolir. 

 

2. Informació dels diversos temes que afecten al barri  

Estudi de la Ronda de Dalt 

La regidora informa de l’estudi que s’ha fet sobre les possibles alternatives de cobertura de la Ronda 
de Dalt. És un tema que formava part del Pla d’Actuació del Districte, i pretén solucionar la fractura, la 
frontera que suposa la Ronda per als barris de la zona nord del Districte, millorant la connexió. Explica 
que s’ha fet un grup de treball amb Associacions de Veïns afectats, agraeix la feina de l’AVV del Parc 
de la Vall d’Hebron.   

En l’estudi s’analitza el tram que passa pels barris del Districte: Sant Genís, Teixonera, Valle 
d’Hebron, Montbau i Horta. S’ha analitzat en profunditat, tant la superfície, com el subsòl. 

Explica una primera opció que era cobrir la ronda, la qual cosa podria resoldre el problema del soroll, 
però creava encara més frontera, motiu pel qual es va descartar.  

Explica que s’han anat valorant les diverses opcions: 

Alternativa A: Soterrament calçades separades 

Alternativa B: Desplaçar la Ronda al costat Muntanya i soterrar a cota de la urbanització actual 

Alternativa C: Soterrar la Ronda sota la calçada Muntanya de la Ronda i sota el vial lateral Muntanya. 

Alternativa D: Solució intermèdia entre la B i la C 

S’ha trobat una solució intermèdia per cobrir la Ronda de Dalt, que permet passar la ronda, per una 
part, per la zona de muntanya sense afectar espais privats i sense provocar elevacions importants.  

Té una valoració econòmica d’uns 400.000.000 € i una previsió d’execució fins l’any 2023. Hi ha un 
acord polític per portar a terme el projecte.  

 

Pren la paraula el vice-president del Consell de barri, el Sr. Manuel Pérez. Saluda als assistents.  

Pel que fa a la Ronda de Dalt diu que és una fita important. Fins ara des de l’Ajuntament es deia que 
no havia una solució tècnica viable i ara hi ha un projecte. S’ha demostrat que és viable i Barcelona 
s’ho pot permetre, felicita el treball que s’ha fet des del govern i diu que continuaran treballant amb el 
futur govern. 

Considera que la Vall d’Hebron continua sent un barri oblidat a nivell d’inversions. Compara inversions 
per barris. Diu que el barri ha rebut al llarg del mandat uns 300.000 € que són bàsicament el que s’ha  
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gastat amb l’ascensor i l’ampliació del Casal. No s’han realitzat grans obres o infrastructures. En Sant 
Genís s’han invertit uns 2.300.000 € i en Montbau 2.500.000 €.  

S’han reclamat diferents temes durant el mandat i no s’han rebut les respostes esperades. Fa esment 
a la resposta sobre la Rambla de Rubió i Balaguer, situació que s’arrossega des de fa tres anys. Diu 
han tingut entrevistes amb Habitat Urbà i no hi ha resposta concreta. 

Quant a inscripció en instituts, el tema s’ha resolt aquest any, no ha quedat cap nen fora de la primera 
opció demanada. Explica la mobilització que hi ha hagut, informa que es va crear una coordinadora  
d’AMPAS i d’ AVV pel problema derivat per la pressió als instituts de referència de les escoles del 
barri, produïda per el dèficit de places en altres districtes (Gràcia). Aquesta pressió ha generat que 
durant alguns anys els nens i nenes del barri es quedessin sense places en els instituts de referència 
demanats. Explica que estan a l’espera de la reunió amb el gerent del Consorci d’Educació, el Sr. 
Manel Blasco perquè hi hagi una continuïtat en les millores que es van proposar. 

Parla també d’un prec fet en el mandat anterior en relació a l’Av. Can Marcet i que no s’ha resolt en 
aquest mandat, la velocitat dels cotxes no s’ha racionalitzat i no s’ha actuat, ara hi ha projectes, però 
no hi ha hagut  canvis. 

Dóna la paraula a la Sra. Sandra Moyano perquè parli de solucions que es demanen per a l’Av. Can 
Marcet. 

 

Sandra Moyano 

Presenta un escrit de sol·licitud de mesures per millorar la seguretat vial. Parla de problemes de 
seguretat derivats  de la circulació de cotxes a una velocitat superior a la indicada per a la via. Diu que 
per l’Av. Can Marcet es desplacen uns 1.430 menors del col·legi Sant Joan Bosco Horta, 1500 
alumnes del centre CETT, nens que acudeixen a la Fundació Marcet, persones de centres 
residencials i tota la població en general que passa per la zona.  

La regidora parla dels projectes de Camins Escolars- Entorns Segurs. Explica que el Districte actua a 
petició dels centres educatius. La idea és que si una comunitat educativa veu una necessitat 
d’actuació es crea un grup de treball entre Mobilitat, Centre educatiu, Consorci d’Educació i Districte. 
Es fa una diagnosi, es tracen recorreguts i es prenen les mesures perquè siguin segurs. Fa esment a 
la urbanització pendent de l’espai. Diu que el carril bici ajudarà a la reducció de la velocitat. 

Pel que fa al tema dels instituts diu que el Districte no té competència, però si pot defensar quin model  
d’escola es vol. Es liderarà la creació d’un grup de treball per parlar del tema d’instituts i perquè no hi 
hagi problemes d’accedir a una escola o una altra. 

Quant a les inversions, diu que el Districte en aquest mandat ha fet una inversió d’uns 200.000.000 €. 
La inversió que es fa en cada barri no és igual, aquesta  depèn de la situació de cada un dels barris. 
Posa exemples d’inversió.   

 

3.Torn obert de paraules 

Antonia Vilà 

Diu que la gran mancança d’aquesta legislatura és l’Av. Can Marcet, creu que es podria haver 
executat, corresponia aquesta inversió. Han demanat arranjament, semàfor, enjardinament, i no s’ha 
fet.  

La regidora diu que s’ha fet la fase II de l’Av. Can Marcet i ja està el projecte de la fase III 

 

Sandra Moyano 

Pensa que sempre han d’haver prioritats, li sembla bé fer un grup de treball, però l’AVV ha fet aquesta 
petició reiteradament, i elles presenten ara un dossier perquè hi ha hagut incidents. 

La regidora diu que no nega que hi hagin hagut incidents, però la Guardia Urbana ha fet estudis i les 
conclusions és que és més una percepció, no és un punt negre del Districte. Diu que primer s’ha 
d’urbanitzar i anar posant ordre, i pacificar el trànsit.  
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El vice-president diu que Guàrdia Urbana va fer un informe sobre el límit de velocitat en l’antic 
mandat. Parla de la quantitat de cotxes que superaven el límit de velocitat. Parla de situació de risc i 
dels escrits que han fet a Districte. 

La regidora dóna la raó en el sentit de buscar solucions, insistint en que primer s’ha d’urbanitzar. 

 

Avelina Garrido 

Ratifica el que s’ha dit sobre la velocitat a l’Av. Can Marcet. 

Pregunta quan es podrà celebrar l’arranjament, el cobriment de la Ronda, ja que ho van prometre en 
l’anterior legislatura. 

La regidora diu que en aquest mandat es va dir que es faria un estudi. Ara hi ha un estudi, s’ha arribat 
a un consens i està previst poder tirar endavant el projecte el proper any. Fins al 2023 no estarà 
acabat. 

El vice-president diu que la fita important es que l’any 2023 la Ronda estarà soterrada (en el tram 
assenyalat). Tots els grups polítics municipals van votar a favor de la declaració institucional. A l’estiu 
es començaran a fer cates i el projecte es farà per fases. Parla de temes de mobilitat vinculats a la 
Ronda. 

 

Jordi Príncep 

Diu que en un Consell de barri va preguntar per l’Àrea verda i Districte va contestar que no 
s’implantaria perquè hi havia lloc per aparcar. Es va dir que es faria una reunió. Pregunta si es 
continua pensant que hi ha lloc per aparcar. 

La regidora diu que es descarta l’Àrea verda perquè no es veu la necessitat, es va fer una reunió i es 
va explicar amb detalls aquesta decisió.  

El Sr. Manel Bello explica que ell, la consellera tècnica, Mobilitat i BSM van assistir a la reunió. La 
conclusió, a la qual va arribar, és que fins que les places de l’aparcament soterrat no estiguessin 
plenes, no s’implantaria l’Àrea Verda. 

La consellera tècnica diu que no es va dir ben bé així. En la reunió es van explicar els criteris de 
Mobilitat utilitzat a tota la ciutat per fer l’Àrea Verda. Explica que es fa l’Àrea Verda quan falten zones 
per aparcar. Informa que a la Vall d’Hebron s’ha estudiat els nombre de cotxes que hi ha empadronats 
al barri, i el nombre de places disponibles en superfície i sota superfície. El resultat de l’estudi és que 
hi ha més places per aparcar que cotxes. Sí que es va dir que en alguns punts del barri hi ha més 
ocupació. 

Es parla dels punts amb més ocupació (residència, Dir, sortida metro). 

La regidora diu que s’ha fet un estudi, el barri, en aquests moments, no entra en els paràmetres per 
posar Àrea Verda. 

 

Lluís Carrillo 

És de la comunitat de propietaris del C/ Rubió i Balaguer, 83. Diu que estan esperant resposta sobre 
la construcció de la rampa d’accés a la finca per a persones amb mobilitat reduïda. Van fer una reunió 
amb el Sr. Albert Cívit d’Habitat Urbà, el dia 5 de febrer de 2015, els van dir que ho estudiaria amb 
Patrimoni i els donarien una resposta en una setmana. No han tingut resposta ni de Districte ni des 
d’Habitat Urbà. 

La regidora diu que com a Districte sí que hi ha resposta. La rampa no es pot construir perquè la 
comunitat de propietaris té l’alternativa de fer un elevador dins de la propietat i no ocupar espai públic. 
És la resposta de Districte i dels seus Serveis Tècnics, complint amb la normativa.  

La regidora diu que donat que volien preguntar a altres àrees, es van reunir amb el gerent d’Habitat 
Urbà, el qual es va comprometre a que ho estudiaria Patrimoni (ja que s’ocuparia via pública en 
contra de la normativa vigent). Creu que la resposta de Patrimoni serà que no es pot fer la rampa 
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perquè poden construir l’elevador dins de la propietat i no tenen perquè ocupar la via pública. En tot 
cas, Habitat Urbà ha de contestar. 

El vice-president diu que es va presentar a Habitat Urbà perquè van veure una situació similar, on una 
rampa ocupava espai públic. La propera reclamació la faran a l’Alcalde. 

El Sr. Gerardo Rodríguez diu que no se ha valorat en cap moment la figura de cessió administrativa 
d’usos. La regidora diu que sí s’ha analitzat. El Sr. Rodríguez fa esment a un aparcament que es farà 
a l’espai públic i es gestionarà per dos veïns. La regidora diu que no és homologable. Diu que no pot 
fer signar a un tècnic una autorització administrativa en contra de la normativa.  

 

Jaume Quiles 

En representació de FOC, fa dues propostes (presenta un escrit). 

-Diu que el Casal de barri Can Travi té 5 anys. Cada vegada fan més activitats, participen més 
persones, i un gran nombre d’aquests usuaris són nens i nenes petites. La proposta és estudiar la 
fórmula per tal d’evitar el risc de tenir-ne un accident a la sortida de l’equipament, que els vehicles que 
vénen pel carreró puguin sortir per l’altre costat, o no circular en horari de Casal. 

La regidora diu que es va parlar amb Guàrdia Urbana i ho tenen en compte a l’hora d’entrar i sortir. 

-Parla del sentiment de pertinença al barri. Diu que hi ha dues coses que són importants, que funcioni 
l’activitat comercial, el petit comerç de proximitat, i un bon grau d’activitat cultural. Diu que quant al  
comerç poc poden fer, i en el tema cultural sí que hi són, però s’ha de consolidar l’activitat cultural. 
Parla de la Festa Major. La proposta és decidir un model de festa conjunt, més articulat, amb 
implicacions més amples per part de tots i amb dotació pressupostària per dur-la a terme. 

La regidora diu que s’han de posar d’acord les entitats. El Districte acompanya a les entitats que 
organitzen la festa. 

El Sr. Quiles diu que estaria bé definir entre tots un model de Festa Major, és una cosa pendent entre 
entitats i administració, es tracta d’un model on tothom estigui còmode. 

El Sr. Manuel Pérez (president de l’AVV) explica que el format de la Festa Major és obert i tothom pot 
formar part. És fàcil participar, ja que la festa  sempre es fa al voltant de Sant Joan i les activitats són 
més o menys les mateixes. Un altre tema és el finançament de la festa, el sistema de subvenció és 
molt tancat. Explica com han funcionat les subvencions. La subvenció de la festa no cobreix totes les 
despeses. 

La regidora diu que les subvencions es donen segons unes bases, explica el funcionament i criteris. 
No es dóna mai el 100% del cost del projecte, han de tenir capacitat d’autofinançar-se. 

El Sr. Gerardo Rodríguez diu que fa anys reben la mateixa quantitat de diners, malgrat que hi ha 
hagut alguns canvis en el projecte. Es parla de la subvenció i de preus d’actes i d’assegurança, i de 
Plans d’autoprotecció-SOAP. 

 

Benigne Barbero 

Dóna les gràcies pel senyal sense sortida que s’ha posat al C/Can Travi. Comenta també que han 
posat un banc al costat del parc infantil de la Pl. Joan Cornudella, però ho han posat donant l’esquena 
al parc. També es va demanar una font per aquesta plaça. També s’ha demanat una barana al 
pàrquing de l’Av. Vidal i Barraquer, demana que es netegi el talús d’aquest pàrquing. 

Demana que la Guàrdia Urbana parli amb la gent que porta gossos al parc que hi entre els carrers 
Ventura Rodríguez i Can Travi.  

Es miraran els diferents temes comentats. 

 

Paquita Amposta 

Demana que es posi marquesina a la parada del V21 que s’ha posat a l’Av, Cardenal Vidal i 
Barraquer i a la parada del C/ Iglesias 

Diu que no es posen suficients cartell fent difusió del Consell de barri. 
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Sandra Moyano 

Parla del Carril bici. Sol·licita un bicing, ho fa en nom d’estudiants universitaris que li han demanat que 
ho faci. 

Diu que persones de la Fundació Can Marcet li han dit que hi ha una paret on fan molts graffittis, al 
C/Maternitat d’Elna, proposen posar una enfiladissa. 

 

Benigne Barbero 

Pregunta que passa amb el pàrquing del Mercadona que es volia posar a la Pl. Botticelli. 

La regidora explica que s’està buscant una altra alternativa per fer el pàrquing. Fa esment al procés 
participatiu de la Pl. Botticelli. 

 

Per part de la regidora es pren nota de les diferents aportacions fetes pels veïns. 

 

Veí 

Pregunta per Horts Urbans. Sap que n’hi ha per a gent gran, pregunta si hi ha llocs disponibles per fer 
un hort amb gent jove. 

La regidora li proposa que si té alguna idea en relació aquest tema faci una demanda explícita amb 
un projecte al districte per tal de poder estudiar la proposta. 

 

 

Sense més paraules, la sessió acaba a les 20.10 h.   
 


