
  

 

 

 

ACTA DEL CONSELL DE BARRI DE LA CLOTA 

 

14 d’abril de 2015 a les 20:00 hores.  

 

Torre Jussana, Avda. Vidal i Barraquer. 

 

 

Ordre del dia:  

 

1. Seguiment de les actuacions realitzades dels del darrer Consell de Barri i actuacions futures 

4- Torn obert de paraules. 

 

Assistents: 

 

Presideix la taula la Regidora del Districte, Sra. Francina Vila, a qui acompanyen la Sra. Àngels 

Corsellas, vicepresidenta del consell,  Sra. Lina Huélamo, consellera de barri, la Sra. Susanna 

Porcar com a Secretària del Consell i la Sra. Marta Isbert, Tècnica de Barri de la Clota. 

 

Assisteixen els Consellers del Districte adscrits a la Clota, en representació dels diferents partits 

polítics. 

 

Assisteixen també representants  del moviment associatiu i  representants tècnics del Districte. 

  

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

S’han recollit les intervencions fetes i s’entrega un document als assistents amb la relació de les 

que s’han fet o s’estan executant.  

Destaca la problemàtica de l’ocupació de Torelló 34.  Si s’arribés a un punt en que hi hagués 

perill per la salubritat pública es faria una actuació subsidiària. 

Destaca l’arranjament de l’entrada de la Clota per Marquès de Castellbell. S’ha col·locat 

mobiliari urbà per crear un espai de trobada i s’evita l’aparcament. 

Fa referència a altres actuacions que s’han fet com l’ adequació del pàrquing informal de la 

Clota, ara s’estudiarà també la connectivitat pels vianants que van de Juan d’Àvila a l’Avinguda 

de l’estatut. 

Es millorarà la il·luminació entre la plaça de la Clota i Riera de Marcel·lí. 

Informa de la previsió de l’asfaltat del carrer Alarcón, al mes de juny, i que s’està col·locant 

senyalització dels punts d’interès dels barris 

A continuació es centra en dues qüestions recollides al PAD d’aquest mandat, més enllà dels 

dos PMU: 



  

 

 

 

- Intervenir als carrers fora de l’àmbit del PMU Conservació. Es va consensuar amb els veïns que 

en primer lloc les inversions es farien per fer a les escomeses del clavegueram, i en una fase 

posterior es faria l’actuació urbanística en superfície, import de quasi 500.000 euros. Ara tots 

els carrers estaran connectats al clavegueram. 

- Al proper mandat s’haurà d’encarar la urbanització, consensuant les propostes urbanístiques, 

ja que hi ha punts del la proposta  inicial que no estan compartits pels veïns. Cal fer un 

tractament diferent a la Clota en funció de la seva singularitat. 

- S’està començant a treballar amb els veïns del barri per com ha de ser el parc central de la 

Clota, a efectes de tenir-ho preparat per quan es pugui fer l’actuació. Explica els diferents 

espais previstos. 

- Els planejaments vigents preveien la construcció d’un equipament terciari d’oficines de 14 

pisos. En aquests moments s’està mirant de replantejar-ho amb Hàbitat Urbà  donat que no 

troben sentit a aquest tipus de construcció.  

- Informa sobre la Ronda de Dalt. S’ha estat treballant amb les AVV i  s’ha trobat un consens 

amb la millor solució tècnica per cobrir-la. Hi ha previst un pressupost de 400 milions d’euros, a 

finalitzar l’any 2023. S’ha de decidir les vies de connexió amb Collserola, que es posaran a sobre 

del cobriment, i la Clota hi té un paper important en aquest grup. L’Àngels Corsellas, 

vicepresidenta del Consell de barri,  explica que han treballat molt perquè es prioritzin les 

condicions de millora  de la Clota i que potser per això no s’hi han implicat massa, de moment, 

en el cobriment de la Ronda. 

Diu també que hi ha una actuació al barri que no els  ha agradat: el tram del Camí de Sant Genis 

entre Castellbell i Lisboa. S’ha posat un paviment de formigó que només servirà perquè 

aparquin, però la sorra del talús seguirà caient.  La regidora diu que es millorarà. 

No és l’actuació que van demanar. L’entrada al barri ha solucionat el problema que existia amb 

l’aparcament dels cotxes i els bancs van bé, però la solució final és molt dura. El parterre ha 

quedat amb grava i servirà de pipi-can.   

La regidora explica que es tractava d’evitar que els cotxes s’apropessin a les vivendes i que 

posar zona ajardinada és complicat pel reg.  Es va quedar d’acord en que es faria aquesta 

actuació i que s’hi posarien jardineres que cuidarien els veïns. Qualsevol idea nova que es pugui 

aportar es pot considerar. 

Pel que fa a les obres, han tret els new jerseis del Camí de Sant Genís i s’han de recolocar.  

La vicepresidenta, esmenta també, que hi ha una persona que es plantifica a l’inici del Camí de 

Sant Genis, com vigilant,  i crea inseguretat. La regidora comenta que encara no l’han pogut 



  

 

 

 

identificar perquè no l’han trobat quan la guàrdia urbana hi ha anat. L’Àngels Corsellas diu que 

hi és de 20’30 a 22’30. 

 

2. Torn obert de paraules 

- Sr. Rafel Torelló:  fa una queixa referent al Holi que s’ha celebrat als Mistos. Entrega una carta 

a la regidora per l’alcalde. Explica que va haver-hi un descontrol de gent que s’orinava al seu 

carrer, i que la guàrdia urbana va dir que eren quatre agents a una festa de 7.000 persones, i 

que no es podien desplaçar i abandonar el lloc assignat, que eren els vehicles patrulla. Explica  

també que hi havia menors begudes, ateses per les ambulàncies. Els serveis eren també 

insuficients.  Demana també si és cert que s’ha retirat l’equip d’arquitectes que van fer el 

projecte de la Clota i si el passaran a desenvolupar des dels SSTT del districte. La regidora 

explica que s’ha entomat i s’està treballant des d’Habitat Urbà, i que és possible que s’acabi 

retirant. Però que en tot cas es segueix treballant. 

- Sr. Jordi Casas: afegeix que al Holi va fallar la guàrdia urbana perquè els cotxes, malgrat estar 

tallat el carrer, arribaven fins a Passatge Feliu i es va omplir de cotxes. Incideix també en el 

tema dels orins. El districte ha d’establir els serveis necessaris. D’altra banda es queixa de la 

senyalització de les obres de clavegueram, des de  Vidal i Barraquer a l’inici del caminet de 

Passatge Feliu.  Està tallat i en canvi no s’han iniciat les obres. Fa dos mesos que no es pot 

aparcar i encara no s’han iniciat. Ara han de baixar fins a la rotonda del CAP per accedir a 

Puríssima.  La regidora explica que hi ha hagut problemes amb alguna propietat que ha fet 

modificar els terminis. Des de SSTT expliquen que mentre no s’iniciïn les obres es pot parlar 

amb el cap d’obres per tal que ho resolgui. S’encarregarà de coordinar-ho demà mateix per tal 

que s’informi més.  

La Roser Puig explica que va demanar la neteja dels carrers amb mànegues però encara es 

veuen els orins. Estava ple de vidres i llaunes, van entrar ampolles de vidre. No va haver-hi cap 

control i un consum d’alcohol molt elevat.  Sense les infrastructures necessàries.  

La regidora explica que la previsió de gent era menor i que es va desbordar per l’efecte crida de 

les xarxes socials, estava prevista per 3.000 persones i van venir moltes més.  Cal treballar com 

es farà la propera edició.  

- Un veí planteja el problema que es pot crear amb l’aparcament, ja que els veïns d’altres barris, 

al no poder aparcar als seus carrers, arrel de les actuacions que es fan, acaben fent-ho a la 

Clota.  

La regidora explica  que s’està treballant per fer una reforma al  mercat d’ Horta, amb un 

pàrquing, que resoldria el problema d’aquest barri.  La Roser Puig suggereix de fer un 



  

 

 

 

estacionament en bateria a Vidal i Barraquer, deixant un sol carril per banda. Això 

incrementaria molt les places d’aparcament. 

 

I sense més temes a tractar , i tot agraint l’assistència dels presents, s’aixeca la sessió a les 22 

hores. 


