
CONSELL DE BARRI D’HORTA 
 
Dia: 7 d’abril de 2015 

Hora: 19,00 hores. 

Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis. 

 
Assistents:  
Presideix la taula, la Regidora del Districte d’Horta Guinardó, Sra. Francina Vila. L’ 
acompanyen a la taula, la Sra. Roser Vallhonesta, com a Vicepresidenta del Consell i 
presidenta de la Coordinadora d’entitats d’Horta,  la Sra. Lina Huélamo, com a 
Consellera de Barri d’Horta i representant del partit del CIU,  la Sra. Susanna Porcar, 
Consellera Tècnica del Districte, com a Secretaria del Consell i la Sra. Pilar Moros, 
Tècnica del barri d’Horta..  
 
Assisteixen Consellers del Districte, en representació dels diferents partits polítics:  Sr. 
Rafael Sánchez (PP),  el Sr. Raúl Ortega (PSC)), i la Sra. Anna Mir (ICV).  
 
Assisteixen, representants tècnics del Districte: el Gerent del Districte i la Tècnica de 
barri de  Sant Genís, Gemma Blasco.  
Hi són presents, representants del moviment associatiu del barri, veïns i representants 
d’equipaments municipals d’Horta. 
 
 
Ordre del dia  
 

1. Seguiment de les actuacions realitzades dels del darrer consell de barri i 
actuacions futures 

2. Pla d’usos d’Horta 
3. Informacions de la situació del barri de la Font del Gos. 
4. Informació de la jornada festiva del procés participatiu de plaça Botticelli. 

Resultats del procés. 
5. Informacions d’interès. 
6. Precs i preguntes 

 
 
 
Acta d’acords 
 

La Sra. Francina Vila inicia el Consell de barri, agraint presència i donant la 
benvinguda a tots els assistents al Consell de Barri, com òrgan de participació. 

 
A continuació, la Sra. Francina Vila, fa la seva presentació com a Regidora del 
Districte dels membres de la taula: Sra. Roser Vallhonesta, com a Vicepresidenta 
del Consell, Sra. Lina Huélamo (Consellera de barri), Sra. Susanna Porcar 
(Secretaria del Consell) i Sra. Pilar Moros (tècnica de barri).  

 
La Sra. Francina Vila, explica que l’ordre del dia s’estableix en les Comissions de 
Seguiment que es van auto convocant, i que regulen els consells de barri, que com 
a mínim han de ser dos a l’any. Explica el material que s’ha lliurat i que correspon a 
la informació que es projectarà durant el Consell.  

 



 
1. Seguiment de les actuacions realitzades des del darrer Consell de Barri.  
 
Les actuacions estan agrupades per diferents àmbits, a ressaltar les 31 actuacions 
realitzades en  paviment i voreres, 4 actuacions de senyalització, cinc actuacions 
en escossells, així com col·locacions de baranes, pilones, guals arbrat...) 
 
Destacar algunes obres de manteniment, amb un expedient de 723.167,93€, a 
partir d’observacions i demandes de veïns i associacions, com les actuacions  
realitzades  al carrer Escala Dei, al Carrer Hedilla,. Cal destacar, també, la millora 
de l’enllumenat a plaça Eivissa que, des de les obres de remodelació havia 
presentat una incidència. Finalment s’ha resolt.  
 
S’ha portat a terme la primera fase del pla flors al casc antic d’Horta. La proposta 
és ampliar-la en altres indrets emblemàtics  del barri. Hem començat amb  44 
punts de flors, amb diferents jardineres en les terrasses de plaça Eivissa, que 
també serveixen per delimitar els seus espai, i també jardineres als fanals. El 
manteniment de les jardineres es fa a través Tres turons, que és una empresa 
d’inserció social, per la qual cosa, s’està afavorint a un col·lectiu amb necessitats 
especials.  
 
S’han realitzat també millores al paviment asfàltic, atenent les demandes que han 
sorgit en els diferents espais de participació. S’han fet millores al carrer Correra, a 
Dr. Letamendi i al pg. Universal. Entre el 25 i 26 d’abril es farà, també una 
intervenció a l’Avinguda de l’Estatut. Cal mencionar que al juny es realitzarà una 
intervenció al carrer Baixada de la Combinació, com a resposta de diferents 
demandes canalitzades a través de l’AAVV, que el carrer fos de plataforma única. 
L’obra tindrà una durada de 3 mesos.  
 
També s’ha fet unes millores al conjunt de velòdrom i pista BMX. 
 
D’altra banda, es fa un repàs de les diferents obres amb les que s’havien 
compromès des de l’inici del mandat i que han estat més emblemàtiques. D’una 
banda, la finalització de les obres de l’Avinguda de l’estatut i el seguiment de les 
millores necessàries després de la seva finalització. Com a fruit de les demandes 
de l’AAVV es va decidir que el nom  fos el que va proposar l’AAVV i que va ser 
Parc de Rieres d’Horta. 
D’altra banda, la remodelació de la plaça Eivissa, producte d’un procés de 
participació  i que ha suposat un increment de 528 m2. 
D’altra banda  s’està fent una feina per a millorar la pacificació de tota aquesta 
zona. S’estan estudiant propostes procedents de l’AAVV com el canvi de sentit del 
carrer de la Plana, i el canvi de de sentit de Rivero, i la instal·lació de zona blava 
que serviria per ampliar les zones  de càrrega i descàrrega i d’aparcament per a 
motos. Aquestes mesures s’aniran estudiant i si hi ha consens s’aniran  
implementar per tal de  millorar la pacificació del casc antic d’Horta.  
 
Cal mencionar, també, les obres d’ampliació del CEM d’Horta. S’ha posat en marxa 
la segona fase d’ampliació i que permetrà una reforma del poliesportiu, finalitzar els 
vestidors del gimnàs i una zona de solàrium. És una inversió important, d’un import 
estimat de 7.500 €. 
 
Es fa menció de les obres de remodelació del Mercat d’Horta. És un mercat de 
referència que ha fet una estratègia comercial conjunta amb la resta de comerços 
de proximitat. S’està treballant amb els paradistes l’avantprojecte per a definir els 



futurs usos, així com l’aparcament que podria acollir i que donaria resposta, també, 
a les necessitats d’aparcament dels veïns en general. Aquesta feina s’està fent 
directament amb els afectats més directes i quan hi hagi més consens es 
compartirà amb la resta de veïns del barri.  
 
D’altra banda s’explica el projecte de cobriment de la Ronda de Dalt. És una petició 
de les associacions de veïns vinculades al barri d’Horta però també d’altres barris 
com La Taxonera, Vall d’Hebron, Sant Genís, Montbau i Font del Gos. Des de fa 
temps hi ha unes reivindicacions  per a millorar l’impacte acústic de la ronda, així 
com la fractura de comunicació entre els diferents barris. S’ha fet una feina amb les 
associacions de veïns i s’ha arribat a l’acord pel projecte més idoni per a millorar la 
connectivitat entre els diferents barris i les afectacions acústiques. Hi ha una 
quantitat estimada de 400 milions d’euros i un calendari d’execució fins el 2023. Ja 
s’ha fet la diagnosi i hi ha unes línies de projectes futurs consensuades. Es 
treballarà per fases. Més endavant es compartirà les definicions del projecte.  
 
 
2. Pla d’usos d’Horta 
 
En aquests moments el pla d’usos està en exposició pública i s’ha explicat en 
diferents espais de participació.  
El Casc antic d’Horta tenia un pla d’usos de feia deus anys. El pla d’usos es la 
normativa que regula els locals de concurrència pública. La revisió del pla d’usos 
permet adequar-lo a la normativa vigent, tant la local com la catalana i estatal. 
D’altra banda, en aquests anys han aparegut noves casuístiques de locals, que 
són un repte per la convivència. Per tant, la revisió del pla d’usos, respon a la 
necessitat d’actualització de la normativa, l’adequació als criteris de la resta de Pla 
d’usos de la ciutat i regular les noves casuístiques i restriccions. Només afecta al 
casc antic d’horta.  
S’incorporen les següents  modificacions per homogeneïtzar el pla a la resta de 
plans de districte: 

• La situació de l’establiment en relació a l’ús de l’habitatge. 
• Eliminació de la reducció horària per no complir paràmetres de densitat. 
• Condicions dels establiments  

 
Em resum, la revisió del Pla d’usos no permet l’obertura de nous bars, ni locals         
d’exhibició de material pornogràfic i bordells, ni karaokes i locutoris i es fomenta la 
reconversió de bars amb restricció, horària en restaurants.  
D’altra banda als ateneus culturals, permetem que puguin ampliar la platea i ser 
més competitius i donar cobertura a altres necessitats que havíem sorgit.  

 
3. Informació de la situació del barri de la Font del Gos 
 
Cal dir que els veïns i veïnes de la Font del Gos estaven en una situació diferent 
d’altres barris de la nostra ciutat. Afectats urbanísticament des de fa molt de temps, 
amb les limitacions que això comporta en el seu dia a dia en el fet de fer obres de 
millora en les seves vivendes. En aquest mandat havia el compromís de  treballar 
en el sentit que les persones que volguessin quedar-se a viure en el barri ho 
poguessin fer, sempre que les condicions dels habitatges ho permetessin. Hi ha 
afectacions diferents: unes urbanístiques que depenen de l’Ajuntament, altre part 
afectada per la normativa de Collserola, i altres, també, pel túnel d’Horta. Cadascú 
té unes implicacions diferents. 
Vam començar a treballar per a permetre que es poguessin quedar els que ho 
volguessin i perquè la normativa que regula que estigui tipificat es pogués resoldre. 



El debat urbanístic es llarg en el temps. Hi ha unes necessitats més immediates 
pels veïns. Vam creure convenient  fer un manteniment més enllà del canvi 
urbanístic. S’ha fet actuacions destacables, però cal un inversió que impliqui una 
millora, ja què no s’acaben de obtenir els resultats S’ha fet una diagnosi de tots els 
carrers i espai públic de la zona per identificar les necessitats i fer una millora 
integral de tot l’entorn, per garantir  el serveis pertinents i poder fer  una valoració 
econòmica. Això ens ha permès establir un full de ruta compartit amb els veïns  
afectats i resta de forces polítiques amb la idea de millorar la xarxa de clavegueram  
drenatge, dotar al barri d’infraestructures de serveis bàsics, com són llum, aigua 
potable i telefonia;  també elements urbans com el paviment i elements urbans,  la 
mobilitat i elements interns del barri. 
Hi ha diferents nivells de prioritat: 

• Nivell 1: Aquesta intervenció bàsica de sanejament i drenatge 
• Nivell 2:  Intervenció de la millora general (carrers, vorera, etc) 
• Nivell 3: Intervenció  de detall (arbrat, fonts, etc) 

 
      En els propers mesos s’haurà de posar en marxa aquestes millores.  
 
 

4. Informació de la jornada Festiva del procés participatiu de la plaça 
Botticelli.  

 
 

Es va demanar un procés de participació per decidir els futurs usos de la plaça.  
S’ha constituït un grup motor amb les entitats més interessades que ha definit com 
hauria de ser el procés de participació i quines activitats s’havien de realitzar. Es va 
celebrar el 22 de març, amb diferents activitats i espais on es podia opinar  sobre el 
futur de la plaça.  
Es farà el retorn al grup motor, i es decidirà el futur de les plaça en funció de les 
opinions i percepcions dels diferents sectors de població. 
 
 
La Roser Vallhonesta comenta que tot i que el problema de la llum de plaça Eivissa 
està resolt, continuen havent queixes que hi ha mala il·luminació. Un cop arreglat la 
incidència la plaça queda fosca, la il·luminació és insuficient. D’altra banda l’AAVV 
afegeix que els veïns estan molts contents del pla flors, tot i que s’ha trigat molt en 
fer-lo.  
En conclusió, es pot dir que  falten punts de llum o bé altres més potents.  
 
 
5. Torn obert de preguntes 

 
• L’Enric Alifa: 

 
Agraeix l’esforç que l’actual govern ha realitzat respecte el barri de la Font 
del Gos, i insta a la continuïtat de l’actuació, i a l’acord entre els diferents 
partits per a continuar avançant, independentment del resultat de les 
eleccions.  

 
• El sr. Ignasi Simó: 

 
Parla del recorregut del 45 que es va modificar per les obres de plaça 
Eivissa. Diu que es va anunciar que es modificava temporalment, però ha 



estat un canvi definitiu. Vol que es recuperi el recorregut pels carrers Horta i 
Campoamor en sentit ascendent.  
 

• Una altra veïna parla del 185 i que és un autobús molt incòmode i amb poc 
espai, no adaptat ni per cotxets, ni per persones amb cadires de rodes ni 
persones amb carro de compra. A més el temps d’espera és molt gran. 
Demana que es tinguin en compte que hi ha molta gent gran i que el 185 no 
soluciona el problemes de veïns de Feliu i Codina i Pg. Valldaura.  

 
                 Resposta: 
 

El canvi del 45 es va produir per la dificultat del gir al carrer Palafox. Es cert 
que l’alternativa del 185, en aquest moment no és suficient. A l’anterior 
consell de barri TBM es va comprometre a millorar les freqüències i posar 
autobusos més amplis. Aquestes millores s’hauran d’implantar en els 
propers mesos.  

 
• Una veïna diu que el compromís era establir-lo al mes de gener.  

 
Es comenta que no es va concretar una data. Es feien millores en diferents 
línies de la ciutat però no es va proposar una data concreta.  

 
 

• La sra. Rosa Graells: 
 
Comenta que no s’ha millorat la freqüència del 185. Diu que es va 
comprometre a que milloraria a partir de l’1 de gener.  
 
Vol preguntar que esta passant amb el bicing que encara no funciona. 
 
També vol saber si la parada que es va traslladar al carrer Tajo, es tornarà a 
canviar. Manifesta el seu desacord a un nou desplaçament.  
 
D’altra banda comenta que a plaça Eivissa hi ha 160 persones en les 
terrasses. Diu que els dies laborables tanquen a les 24:00. Li preocupa 
l’estiu, amb les finestres obertes. L’horari s’allarga. D’altra banda, comenta 
que les jardineres per marcar la posició de les terrasses, fa que la situació 
de les persones assegudes, sigui incòmoda.  

 
 

     Resposta: 
 
 

Respecte a la qüestió del bicing és una qüestió que afecta a tota la ciutat.             
Depèn de BSM que és una empresa municipal. Mirarem com funciona i si hi 
ha cap problema, ho tindrem en compte 
 
Respecte al soroll, amb les jardineres es volia implantar una certa disciplina, 
perquè cada vegada es desplacen més però mirarem si genera tanta 
molèstia com diu. 

 
 
 
 



• Sr. Termes: 
 

Vol denunciar la manca d’accessibilitat que tenen els transports públics 
d’Horta. En concret el 185. Es un cotxe molt petit i si entra una persona amb 
un carro, ja no hi cap res més. Hi ha manca d’accessibilitat. El problema de 
les parades es que no es pot posar plataformes en alguns llocs. En concret 
al carrer Tajo, on paren el 45 i el 185 l’autobús no es pot apropar a la vorera. 
Cal posar una plataforma o traslladar la parada.  
D’altra banda diu que les entrades del metro, estan bastant accessibles, tant 
Valldaura com Horta. En canvi en la de Verge Montserrat, passeig Maragall, 
no es pot baixar si vas en cadira de rodes. Són coses que fa temps es va fer 
un pla d’adaptació d’aquestes estacions antigues. No es parla del pla 
d’accessibilitat d’aquestes estacions antigues. Demana que d’aquí dos anys, 
que es commemora l’arribada del metro a Horta, es pugui celebrar aquesta 
adequació.  

 
    Resposta: 

 
Aquestes peticions es van recollint. No es poden resoldre directament des del 
districte, però es van recollint i es farà el seguiment: 

 
 

• Sr. Esteban Barrios 
 

Vol saber si encara que sigui aproximat poden tenir un timing d’execució 
per la intervenció en el barri de la Font del Gos. .  

 
Resposta: 

 
Posaven en marxa la qüestió urbanística i per tant calia una diagnosi dels 
habitants. A partir d’aquí s’havia de compartir els projectes. Es començarà 
en els propers mesos. Es tracta de preveure els projectes executius i això 
serà el que marcarà un calendari. 

 
 

• Sr. Pere Gonzalez 
 

En anteriors consells de barris van dir que estaven en converses amb els 
propietaris de la finca de plaça Eivissa i de la Torre del Moro. Vol saber com 
està aquest  tema. També parla de que la Torre del Moro esta okupada per 
grups alternatius.  
 
D’altra banda parla de l’augment dels gossos,  la qual cosa comporta un 
problema higiènic. El civisme és absent. Al Parc de les Rieres d’Horta hi 
entren als parterres i per tot arreu i el parc s’està degradant. Al carrer 
Salses hi ha molts gossos, i creen un problema higiènic. Troba a faltar a la 
guàrdia urbana pels carrers i que puguin aplicar les ordenances municipals.  

 
Resposta: 

 
Respecte al tema dels gossos, es una qüestió que s’està treballant amb 
guàrdia urbana. S’està reforçant en aquells espais on s’ha detectat que hi 
ha més conflicte. S’estan delimitant espais per a gossos al districte. També 
s’està treballant amb un grup d’agents cívics per a reforçar la funció de la 



guàrdia urbana. Poden cridar l’atenció i també trucar a la guàrdia urbana en 
cas necessari. Es recull del parc de les Rieres com un espai conflictiu. 
 
Casa de Can fotògraf és un espai privat. Han instat al propietari per a 
protegir l’edifici. Pot fer el que cregui convenient en els locals i l’habitatge 
amb l’interès de  conservar-la.  
Respecte a la Torre del Moro, s’està intentat arribar a un acord amb el  
propietari per a poder-la adquirir. Hem obert expedient instant a que també 
es conservi l’edifici.  

 
 

• La sra. Maria Tormes 
 

El carrer Eduardo Toda fins el pg. Valldaura. Parla de la perillositat del racó 
per les nits. Pg Vall d’Hebron num 248. Van fer una obra nova i des de 
llavors, perillositat. Cal una mica de vigilància.  
 
 
Resposta: 

 
S’anirà a mirar. No coneixem aquest espai.  
 

 
• Una veïna  de Torrent de Can Mariner parla del mal estat de les voreres així 

com de la seva amplada. 
 
 

• Intervé un veí que parla de l’ampliació del CEM Horta. Parla de la piscina 
coberta que només s’utilitza per entrenaments. Diu que, aquesta piscina 
segons la nova fase, va a terra i la descoberta va a un altre lloc. Això 
suposa molts diners. Demana que s’aprofités aquesta piscina, en lloc de 
llançar-la. Demana re estudiar el pla de remodelació d’aquest espai i 
intentar estalviar diners.  
 
Per altra banda, s’està remodelant molt bé la part antiga d’Horta, però no 
s’ha tingut en compte les necessitats fisiològiques de la gent gran. 
Antigament hi havia lavabos arreu de la ciutat. Actualment no hi ha res.  

 
 

Resposta 
 
El CEM d’Horta és una inversió molt important i s’ha fet un exercici amb qui 
el gestiona per a reduir costos i racionalitzar recursos. S’ha tingut en 
compte el pla de funcionalitat de l’equipament. S’ha fet un exercici d’estalvi i 
racionalització important.  

 
Respecte al tema de les necessitats,  sí que hi ha lavabos, hi ha 
equipaments municipals que es poden utilitzar.  

 
 

• Un altre veí parlar de que al projecte del CEM d’Horta no parla de si es fa la 
piscina descoberta. 

 
 



Resposta  
 
 

No es fa. Però podem mirar el projecte ja que és un document públic. 
S’insta a mirar-lo amb  calma ja que no hi tenim tota la informació.  
Aquest equipament s’ha treballat amb Barcelona esport i  amb els gestors 
de l’equipament, s’ha fet un projecte i s’han marcat unes fases. Hi ha unes 
necessitats de l’equipament que no pot oferir, i s’ha fet un esforç per 
racionalitzar despeses. S’ha invertir molts diners perquè tingui sentit. Es pot 
fer una explicació sobre els projecte i els canvis que hi ha hagut.  

 
• Un altre veí parla de l’adequació del pla d’usos a la resta de la ciutat. A 

l’apartat B, posa eliminació de la reducció horària per no complir paràmetres 
de densitat. Vol saber el seu significat. 

 
 

Resposta:  
 
 

• Cal establir unes distàncies per donar llicències de bars. Es podia obrir un 
bar nou a 50 metres, i tancar a les 10 h. Ara els que existeixen, continuen 
tenint horari, però amb el nou pla, no es pot obrir un altre bar. Hi ha uns 
paràmetres màxims i per tant no es donarà llicència.  

 
 

 
 
La Regidora agraeix l’atenció d’aquest quatre anys, i també reconeix la feina de la 
Vicepresidència en el consell de barri com a mediació entre els diferents interessos.  
 
Es tanca la sessió a les 20,30 hores.  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 


