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                                                                                               Districte d’Horta-Guinardó   
 

 

Acta del Consell de Barri  
de la Vall d’Hebron 

                                              
24 de novembre de 2015 a les 19.30 hores 
___________________________________________________________________ 
 
Casal de Barri de la Vall d’Hebron Can Travi, Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45 
 

Ordre del dia 

 

1. Informació sobre la Ronda de Dalt 

2. Execució del pressupost 2015 

3. Reflexió entorn a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i del Pla d’Actuació        

de Districte (PAD)         

4. Informació del govern sobre: 

 Procés Participatiu de Plaça Botticelli 

 Av. Can Marcet 

5. Avaluació dels Consells de Barri 

6. Torn obert de paraules 

Membres del Consell de Barri 
 

Presidenta del Consell 

 Mercedes Vidal Lago, Regidora 

Vicepresident 

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

Secretari 

 Pau Gonzàlez Val, Conseller tècnic 

Conseller de Barri de la Vall d’Hebron  

 Víctor Valls Andrés (GMDBComú-E) 

Consellers i conselleres 

 Gonzalo Puelles García  (GMDCIU) 

 Júlia Calonge Coch         (GMDC’s) 

 Raül Barahona Ferré      (GMDERC-AM) 

 Núria Carmona Cardoso (GMDPSC-CP) 

 Manuel Conde García     (GMDPP) 
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Representants de les Entitats 

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

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

 Roser Larañana i altres membres de la Coral Parc de la Vall d’Hebron  

Tècnics/ques del Districte 

 Ariadna Aragay Marín, directora Casal de Barri Vall d’Hebron Can Travi 

 Cecilia Collado Lizama, tècnica de barri Horta 

 Eduard Vicente Gómez, gerent 

Suport 

 Carlos López, Cooperativa Raons Públiques 

 Lucía Zandigiacomi, Cooperativa Raons Públiques  

   

Desenvolupament de la sessió 

La regidora del Districte, Sra. Mercedes Vidal, obre la sessió. Dóna la benvinguda a tots i 
totes les assistents, al primer Consell de barri del mandat, i presenta a les persones que 
l’acompanyen a la taula, en Manel Pérez, vicepresident del Consell de Barri i president de 
l’AVV,  en Pau Gonzàlez, conseller tècnic i secretari del Consell de Barri, l’Eduard Vicente, 
gerent del Districte i en Víctor Valls, conseller de barri. 

Informa que s’està fent un procés de revisió dels òrgans de participació que hi ha a la ciutat, 
amb l’objectiu que siguin espais efectius i útils. Pel que fa als Consells de barri, diu que per a 
l’equip municipal, són l’espai participatiu de referència. La idea en aquest mandat és 
potenciar i aprofundir aquests consells.  

Diu que avui s’inicia al barri de la Vall d’Hebron el procés d’avaluació, per tant es tracta de 
recollir totes les propostes possibles per a millorar el funcionament dels consells. Hem de 
pensar quines coses funcionen i quines no ens agraden i podem millorar. Presenta els 
tècnics que acompanyaran i ajudaran en el procés de reflexió i valoració (tècnica de barri i 
tècnics de Cooperativa Raons Públiques). Cada barri ha de pensar quin és el seu format, 
adequar l’espai a les seves dinàmiques. 

Els Consells de barri són espais fonamentals en la participació del barri, per aquí passen o 
haurien de passar les qüestions claus del territori. Haurien de ser el lloc on es puguin 
plantejar propostes, debatre, recollir opinions, iniciatives i alternatives. L’espai més proper a 
la ciutadania i el més adient per tractar els temes de manera col·lectiva i donar resposta. 
Com també un lloc per rendició de comptes.  

Parla de la participació i de l’objectiu d’incorporar a col·lectius que no han participat mai.  

A continuació, explica tots els punts de l’ordre del dia, el qual s’ha elaborat en el sí de la  
Comissió de Seguiment del Consell de barri. Es començarà amb la intervenció de 
l’Associació de Veïns i Veïnes, que ha sol·licitat l’espai per fer una presentació. Pel que fa al 
punt d’Avaluació del Consell de Barri, informa que avui es poden entregar propostes per 
escrit a la taula que s’ha habilitat a l’entrada de la sala. 

 

1. Informació sobre la Ronda de Dalt   

El Sr. Manuel Pérez fa una reflexió del Consell de barri de la Vall d’Hebron en el sentit del 
creixement que ha tingut durant els anys. 

Explica que les Associacions de Veïns i Veïnes de Montbau, Sant Genís, La Font del Gos, 
Teixonera i el Parc de la Vall d’Hebron s’han coordinat i han preparat una presentació que 
han explicat en diferents Consells de barris.  
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Informa que han fet reunions amb els blocs que estan més a prop de la  Ronda de Dalt. Fa 
esment al bloc de Passeig de la Vall d’Hebron, 200.  

Fa una exposició de com està afectant la Ronda, de les mesures de pressió que han fet, 
dels processos participatius que hi han hagut i la situació actual.  

Diu que la Ronda afecta a la salut per la contaminació atmosfèrica i acústica, té un impacte 
paisatgístic, augmenta el risc d’accidentabilitat (per la velocitat en que circulen i surten els 
vehicles de la Ronda) i provoca una desconnexió entre els barris. Parla de les mesures de 
decibels, fa esment al Pla de soroll de l’Ajuntament. 

Parla dels processos participatius que hi ha hagut i dels temes i alternatives que s’han anat 
tractant. Fa referència a les diferents opcions i propostes que s’han presentat. La resposta 
en un inici era que no es podia soterrar, i la última proposta que van rebre, poc abans de les 
eleccions de maig de 2015, va ser que sí es podia soterrar. Al març de 2015 van rebre un 
calendari que anava des de l’any  2015 a 2023, amb un pressupost que anava entre 
300.000.000 i 400.000.000 €. Van demanar una declaració institucional, perquè eren 
conscients de la feblesa d’aquesta mesura perquè s’apropaven les eleccions. 

Parla del procés de licitació per a la redacció dels avantprojectes, de pressupost i de les 
propostes plantejades i l’escollida. Parla del procés de licitació i de l’estudi geotècnic de 
l’agost. Informa que han demanat reunions a l’Alcaldessa, però no s’han reunit. 

En Xavier Rodríguez parla del que s’ha dit i s’ha fet des de l’Ajuntament durant els últims 
mesos en relació amb la Ronda, licitacions, taula de treball-comissió de seguiment, 
declaracions (regidora de districte, regidora d’urbanisme). Diu que es vol parlar, però no 
s’actua. Dóna suport com a AVV a l’AVV de la Font del Gos en relació a buscar una solució 
a l’afectació urbanística del seu veïnat. 

La Sandra Moyano diu que va presentar a enginyers de camins de la Universitat el projecte 
de la Ronda que s’ha presentat. Aquests enginyers li van comentar una altra possibilitat 
d’actuació sobre la Ronda que la que ha escollit l’AVV. Planteja la possibilitat de soterrar-ho 
tot, i així el cost econòmic de les obres seria molt inferior i el contribuent no hauria de pagar 
tant. La Sra. Sandra s’ofereix a demanar el projecte que els enginyers han fet perquè l’AVV 
pugui  valorar-ho. El Sr. Pérez diu que els hi van explicar 2 raons per les quals soterrar tota 
la Ronda no era la millor opció, una d’elles era la seguretat. 

L’Antonio Nebot, diu que el barri ha estat abandonat, que el cobriment de la Ronda és un 
tema antic, parla de processos participatius anteriors. Altres barris han aconseguit coses, 
però ells no. Diu que tots han comés errades, polítics i veïns. Diu que te esperances en el 
nou govern. Demana al govern que es prengui seriosament el tema de la Ronda. 

Tot seguit, pren la paraula la regidora. Agraeix les intervencions i valora el paper de 
l’Associació de Veïns i Veïnes. 

Diu que aquest govern es pren molt seriosament el tema de la Ronda. Llegeix el que diu el 
programa electoral de Barcelona en Comú: “Iniciar els estudis i projectes per a la cobertura 
parcial de la Ronda de Dalt per fer-la més permeable, connectar millor els barris i reduir-ne 
la contaminació acústica”. 

Diu que des del primer dia tant l’Alcaldessa com ella estan treballant i han parlat amb els 
veïns sobre aquest tema. Al juliol es va oferir una reunió amb les associacions de la zona, a 
més de les trobades que es van fer amb cadascuna d’elles abans del mes d’agost. Es va 
convocar una reunió amb les dues responsables del tema, la tinenta d’alcaldessa 
d’Urbanisme, Ecologia i Mobilitat i ella mateixa, regidora de Districte i de Mobilitat. Aquesta 
reunió va ser rebutjada per les associacions de veïns perquè l’Alcaldessa no podia venir.  

Es convocarà una Comissió de seguiment per a la Ronda de Dalt per al mes de desembre i 
des d’Alcaldia, s’està acabant de lligar que pugui ser amb la presència de l’Alcaldessa.  
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La regidora diu que aquest serà el primer govern que actuarà sobre la Ronda de Dalt. No 
s’ha aturat res. La licitació de la redacció de l’avantprojecte es va aprovar el 20-05-15, 4 dies 
abans de les eleccions, la qual cosa denota la prioritat que hi havia. 

És un projecte que afecta a 3 districtes, i especialment a Horta-Guinardó. Va des de Gràcia  
a Nou Barris, i a més, surt al programa electoral de Sarrià-Sant Gervasi, és un projecte de 
ciutat. Per tant, es convocarà a tots els territoris afectats.  

És un projecte d’una gran complexitat tècnica i pressupostaria, només la redacció va costar 
al voltant d’un milió d’euros. Els projectes que es podien fer, ja s’han fet. En data 3 de juliol 
es van presentar les propostes, des de llavors els tècnics de BIMSA estan valorant les 19 
ofertes presentades. 

La Regidora informa també de les dates del procés de les ofertes, puntuació tècnica, 
publicació de la puntuació tècnica, obertura de sobres amb les propostes econòmiques, i 
triatge de la proposta guanyadora. 

L’objectiu és fer actuacions sobre la Ronda durant aquest mandat. Parla d’actuacions noves 
i dels pressupostos. A nivell de ciutat la partida per a inversions és d’uns 280.000.000 
d’euros anuals per a les actuacions noves a tota  Barcelona. Parla de pressupost, algunes 
possibles actuacions i de la tasca de la Comissió de seguiment. 

Manuel Pérez: 

Diu que no van assistir a la reunió convocada amb la tinenta d’alcaldessa d’Urbanisme 
perquè volien parlar amb l’Alcaldessa, que era qui havia fet declaracions. Parla al respecte. 
Fa esment a la declaració institucional aprovada al mandat passat per unanimitat, als 
pressupostos i a les licitacions.  

Toni Mateo: 

Diu que la cobertura de la Ronda és un deute històric. És un projecte de ciutat, s’ha de 
demanar suport econòmic a la resta d’administracions. Diu que la situació de la Vall 
d’Hebron no és la mateixa de Sarrià. Parla sobre la participació de les AAVV. 

Veí: 

Creu que s’ha de prioritzar alguns punts de la Ronda, com el Passeig de la Vall d’Hebron, 
200. S’ha de tenir sentit comú i prioritzar, les situacions són diferents segons el districte. Fa 
esment a la declaració institucional. 

Josefina: 

Parla de la diferencia d’impacte en els diferents barris, assenyala la major afectació de blocs 
del Passeig de la Vall d’Hebron. 

La regidora diu que la Comissió te un paper, es tracta de debatre i prendre decisions 
amb els veïns i veïnes, amb els barris dels Districtes afectats. L’afectació és diferent 
a cada lloc, però no es poden prendre decisions sense la presència dels veïns i 
veïnes dels altres territoris. Ella també creu que el punt més prioritari és l’edifici del 
passeig de la Vall d’Hebron. El tema pressupostari implica, afecta a tota la ciutat. 

Hi ha el compromís de fer actuacions durant el present mandat. 

 

2. Execució del pressupost 2015 

El gerent, Sr. Eduard Vicente, informa sobre la situació que s’ha trobat el nou govern en 
relació a les inversions i previsions d’actuacions a l’espai públic al barri. Parla del 
pressupost. 
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Explica que durant l’any 2015 no s’han fet actuacions com l’arranjament de tot un carrer. El 
que sí s’ha pogut fer durant els últims mesos són actuacions mitjanes o petits manteniments, 
dóna exemples d’algunes actuacions que s’han fet i ordres de treballs que s’han donat. 

Proposa visita conjunta amb l’Associació de Veïns i Veïnes per fer una relació de possibles 
intervencions. 

El Sr. Manuel Pérez pregunta per la informació que ha sortit a la premsa sobre un superàvit-
modificació de crèdit. Vol saber si hi ha alguna partida per al barri.  

La regidora explica en que consisteix la modificació del crèdit. Diu que hi ha una llei 
estatal que fa guardar una part del pressupost per pagar deute, és un percentatge 
important. Explica les restriccions per gastar aquests diners. No hi ha autonomia 
municipal per a decidir si s’utilitzen aquests diners, això és injust sobretot en un municipi 
que està sanejat financerament. No són diners de caixa, són diners reservats. Explica les 
actuacions que s’han pogut fer amb la modificació de crèdit, són inversions que afecten a 
tota la ciutat.  

 

3. Reflexió entorn a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i del Pla 
d’Actuació de Districte (PAD)  

El conseller tècnic, Sr. Pau Gonzàlez, explica el procediment d’elaboració del PAD. Diu que 
en cada inici de legislatura es fa un document que guia l’actuació municipal durant el 
mandat. Es fa a nivell de ciutat (PAM) i de Districte (PAD), són processos complementaris.  

Informa que es recollirà el que ja s’ha treballat en relació amb les necessitats del barri, amb 
la idea que s’incorpori tot allò que volem que passi al barri durant els propers anys. No es 
comença des de zero, es tindran en compte els documents previs que existeixen, com per 
exemple el Pla de Futur i el treball que ha fet l’AVV. 

Avui la idea és saber que pensa el Consell de barri, i així donar inici a aquest procés 
participatiu. Es tracta de recollir reptes i propostes. Explica les diferents fases, calendari i 
formes de participar. Entre ara i gener, participaran totes les entitats i associacions més 
organitzades, de gener a març, l’objectiu és arribar a que també participin col·lectius que 
normalment no ho fan o que no ho han fet mai. La idea es tancar el procés quan acabi el 
curs, cap al mes de maig.  

En representació de l’AVV parla el Sr. Xavi Rodríguez. Diu que demanen que el PAD no 
sigui una recull de paraules sense contingut. Demanen que les actuacions tinguin un 
calendari d’execució.  

Parla de diferents temes: seguretat (policia de proximitat, camins escolars...), ordenació del 
trànsit, enjardinament Av. Can Marcet, urbanització places d’interiors c/Joan de Mena-Pare 
Mariana, singularitat Pl. Joan Cornudella, soterrament de la Ronda de Dalt, carril bici, CUAP, 
bus que connecti Horta amb equipament hospitalaris/mercats amb parades al barri, 
construcció d’institut de secundària, mantenir l’IBI sense augment durant el mandat, obertura 
del Pavelló de la República com a biblioteca... 

Veïna: 

Pensa que l’entrada i sortida del col·legi dels Salesians en l’Av. Can Marcet és un element 
de perillositat. Els pares van en cotxe privat, fan doble fila. Es podria promocionar el 
transport públic, s’hauria de regular el trànsit. Dóna suport a la proposta de la biblioteca, 
creu que s’hauria de fer amb La Clota. 

Sandra Moyano: 

Diu que les seves filles van als Salesians. Informa que hi han hagut accidents. Diu que per la 
zona circula un gran número d’alumnes de diferents centres educatius, uns 2.500. Demana 
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que es consideri prioritària una intervenció en l’Av. Can Marcet, zona 30, pas elevat. 
Demana posar arbres i seients entre Pl. Botticelli i Passeig de la Vall d’Hebron. 

Veí: 

Planteja problemes de seguretat per la velocitat amb la que baixen els cotxes per l’Av. Can 
Marcet. Sobre la Pl. Botticelli diu que s’utilitza com a pipicans i es fan festes que molesten al 
veïnat. 

Veí: 

Proposa canviar la parada de l’Av. Cardenal Vidal i Barraquer a 50 metros més a prop del c/ 
Berruguete, i posar marquesina. Demana posar una barana en una escalinata de l’Av. Can 
Marcet, davant dels Salesians 

Veïna: 

Sol·licita àrea verda i bicing per al barri. 

Manel Bello: 

Demana àrea verda. Diu que cada vegada és més difícil aparcar. Parla al respecte. Proposa 
l’obertura del c/ de la pastilla d’aparcament entre c/Can Travi i Av. Cardenal Vidal i 
Barraquer, proposa posar barana a l’aparcament. Demana arranjament de rajoles, protecció 
per a un parc infantil, una font que han retirat, marquesina per a la parada de l’autobús i 
bancs. Proposa reordenar la circulació en la pastilla d’aparcament. Explica que hi ha una 
zona on hi ha rates (entrega escrit). 

Veí: 

Creu que s’ha de portar al PAD el tema de pacificar l’Av. Can Marcet. El pas de vianant no te 
bon manteniment. 

Veí: 

Fa referència a que ha d’haver un manteniment permanent en la zona del Dir, als espais 
dels c/ Juan de Mena/Pare Mariana, i les rajoles del c/ Juan de Mena del número 5 al 11. 

Marina: 

Fa esment a la part de les escales mecàniques del c/ Pare Mariana, falten bancs. Falta 
marquesina a la parada de Montbau. Diu que la zona d’aparcament s’utilitza per gent de fora 
del barri. 

Sònia: 

Diu que en la Pl. Joan Cornudella tenen espais privat d’espai públic i ho han de netejar ells, 
amb la despesa corresponent, quan ho hauria de fer el servei de neteja municipal. 

Antonio Nebot: 

Diu que la proposta sobre la biblioteca i del CAP són reivindicacions des de fa anys. Diu que 
l’escultura dels Mistos s’ha de vigilar, és molt gran i pesa.  

La regidora respon que es recullen les demandes que s’han fet.  

Pel que fa a l’àrea verda diu que ja es va fer un estudi, s’ha de mirar d’actualitzar i 
veure si es pot implementar una zona verda al barri. No volen incentivar el transport 
en cotxes.  

En relació amb l’Av. Can Marcet creu que hauria de ser una de les prioritats, si és 
una percepció tan compartida. El projecte del que parla l’AVV és un avantprojecte 
amb un cost entre 1,6  i  2 milions €. S’ha parlat amb l’AVV i estan d’acord amb 
aquest avantprojecte, doncs si es prioritza, es podria fer el projecte executiu. Això és 
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complementari amb la pacificació del carrer, que a la vegada te relació amb la 
pacificació dels laterals de la Ronda. 

Informa que l’any 2017 acaba la contracta del bicing. Per a la nova contracte es vol 
més bicicletes,  bicicletes elèctriques i estendre el bicing a més persones i barris. 

Pel que fa a l’IBI, diu que la llei estatal mana una pujada lineal a tota la ciutat. Al 
nostre cas el que s’ha fet és redirigir la pujada als trams més elevats, al 20-25 % dels 
habitatges més cars de la ciutat. L’actualització s’ha de fer de manera preceptiva.   

En relació a la regulació del trànsit es pren nota de cara al PAD-PAD. 

 

4. Informació del govern sobre: 

-Procés Participatiu de Pl. Botticelli 

-Av. Can Marcet. 

El conseller de barri, Sr. Víctor Valls, explica que en el govern anterior, el Patronat Municipal 
de l’Habitatge va vendre la superfície comercial (i l’aparcament corresponent) dels pisos de 
Can Cortada, a l’operador comercial Mercadona. Com es va convertir tot en superfície 
comercial, i com que havien de fer un aparcament (necessari i obligatori), van decidir un 
altre emplaçament per al pàrquing. L’anterior govern va decidir fer l’aparcament al sot de la 
Pl. Botticelli, i va fer la cessió d’ús de l’espai.  

Quan es coneix aquesta informació, el teixit associatiu es va organitzar i va crear la 
Plataforma Salvem Botticelli. La Plataforma es va reunir amb l’Ajuntament i es va iniciar un 
procés participatiu amb la intenció de revertir l’ús de la plaça (pàrquing). El dia 22 de març 
de 2015 es fa una jornada participativa. El govern va renunciar a construir pàrquing a la Pl. 
Botticelli. Una setmana abans de les eleccions les entitats reben informació de la jornada del 
dia 22 de març, però no es va fer cap reunió. 

El govern actual ha fet revisió de la documentació que hi ha i de tot el procés. La situació 
actual és que per a salvar Pl. Botticelli s’ha de fer el planejament de la construcció d’un 
pàrquing en el subsòl.  

Per abordar conjuntament els usos i els arranjaments que s’haurien de fer a la Pl. Botticelli, 
en breu es convocarà a una reunió a la Plataforma i actors que estiguin interessats.  

Davant algunes preguntes i queixes sobre la venda i cessió d’espai que s’ha fet a 
Mercadona, el conseller de barri i conseller tècnic tornen a dir que és una venda que 
es va fer durant el mandat anterior, és una situació que s’han trobat. 

Es fa esment al que ja s’ha parlat sobre l’Av. Can Marcet i la relació que te amb la Pl. 
Botticelli. 

Com altre punt d’informació per part del govern, s’informa de l’Helistop provisional. És un 
tema recent que s’ha explicat en Consells de barri de la zona nord.  

El gerent explica que l’Hospital Vall d’Hebron te un heliport. Per temes de seguretat i 
normativa, s’ha de condicionar aquest punt d’aterratge. Hi ha una nova normativa que 
s’aplicarà a partir de 2016, per tant al gener ja no es pot utilitzar l’heliport. El Servei Català 
de la Salut ha preparat una dotació pressupostaria per a les obres de condicionament. És un 
servei d’urgència imprescindible. 

Davant aquesta situació, s’ha demanat a l’Ajuntament cedir l’espai de la Llosa de la  Vall 
d’Hebron per fer un punt d’aterratge provisional. El gerent explica funcionament i utilització 
de l’espai. Es preveu que l’espai nou podria estar acabat a inicis de l’any 2018. El 15-12-15 
es farà una reunió amb les associacions de veïns i veïnes de Sant Genís, Montbau, 
Teixonera i Vall d’Hebron. 
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El Sr. Xavier Rodríguez diu que és una necessitat a la que s’ha de donar resposta, però que 
és una oportunitat per recuperar aquest espai quan l’heliport provisional torni a l’Hospital. 

El conseller tècnic explica que amb el Servei Català de la Salut s’ha acordat una cessió 
de 2 anys prorrogable a un tercer. Fa esment a l’actualització que es pensa fer del Pla 
d’Equipaments del Districte. 

 

5. Avaluació del Consell de Barri 

El conseller tècnic diu que el govern vol millorar l’espai dels Consell de Barri (CdeB)i que 
siguin els propi consells de barri qui diguin com es pot millorar, que podem mantenir, que cal 
potenciar i que cal canviar.  Hi ha coses que s’han començat a canviar, com és el cas de 
posar l’ordre del dia als cartells que anuncien el CdeB i perquè tot el veïnat tingui la 
informació, i publicar les actes el més aviat possible, a poder ser durant el mes següent de 
realitzar-se el CdeB, ja que s’han donat situacions en que es penjaven 6 mesos després.    

El conseller tècnic explica que la Comissió de Seguiment ha avançat en aquesta feina, ha 
començat a fer l’avaluació. Els temes que han sortit en la valoració són:  

 Que surti l’ordre del dia als cartells 

 Penjar les actes més ràpidament 

 Deixar clares les preguntes que es poden respondre al moment o al proper CdeB 

 Resumir el que es parla a la Comissió de seguiment i penjar-ne les actes 

 Dificultat en la comunicació-pàgina web 

 Donar credibilitat als CdeB, que s’executin les coses, donar respostes.  

En les propostes que s’han entregat avui per part de la ciutadania present al Consell de 
Barri, s’ha plantejat que: 

 No sempre són útils 

 Temes de temps (quan s’allarga) 

 S’ha d’escoltar els veïns. 

6. Torn obert de paraules 

Lluís: Explica el tema de la sol·licitud d’una rampa al c/ Rubio i Balaguer, 83, tema que s’ha 
tractat en altres espais i Consells de barri. 

Pilar:  Pregunta quan acaba el contracte de Neteja. Fa esment a robatoris. 

Veí: Parla del PAM-PAD. Proposa aixecar passos de vianants i sincronització de semàfors 
en zona Hotel Alimara i Col·legi Sant Joan Bosco. 

La regidora contesta que el PAM i PAD ho hem de fer entre tots i totes, i les 
actuacions que es puguin fer ràpidament es faran. Es pot anar avançant en projectes 
que ja hi ha consens. 

Pel que fa a la rampa del c/ Rubió i Balaguer, el gerent en té coneixement i ho ha 
estat mirant, te informació de que es pot fer un elevador a l’interior de l’edifici. En tot 
cas, com es demana espai públic, ha de parlar amb patrimoni. Es contactarà amb els 
veïns per donar resposta. 

La regidora contesta que hi ha hagut un augment de robatoris a habitatges, Mossos 
d’Esquadra i Guàrdia Urbana estan al cas i prenen mesures de vigilància. El Districte 
d’Horta-Guinardó es dels més segurs de la ciutat. 

En relació amb la neteja diu que el contracte s’acaba a finals de mandat, però durant 
aquest temps es revisaran circuits i treballarà per aconseguir millores. 

La regidora agraeix l’assistència. Sense més paraules, es dóna per acabada la sessió a les 
22.20 h.    



PENSEM EN TOT EL BARRI: VALL D’HEBRÓN
 PROPOSTES I REIVINDICACIONS COL.LECTIVES-PER TREBALLAR PAM-PAD 

MIG-LLARG TERMINI  

TEMES DE MANTENIMENT I 
NETEJA, PUNTUALS CURT 
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VH03 FACILITAR ACCÉS DE BOMBERS C/CAN TRAVI

VH04 NECESSITAT DE CARRIL BICI AL LATERAL DE LA 
RONDA

VH05 NECESSITAT D'UN BUS QUE CONNECTI AMB 
EQUIPAMENTS I SERVEIS PÚBLICS D'ALTRES BARRIS 
(HORTA).

VH01 AV. CAN MARCET: 
- NO TÉ SENYALITZACIONS NI PASSOS DE 

VIANANTS
- DESCONTROL DE VELOCITAT .
- ACUMULACIÓ DE COTXES EN ZONES 

LIMÍTROFES.
- PERILL D’ATROPELLAMENTS
- INSTAL·LACIÓ DE BARANES EN ESCALINATA 

DAVANT D’ESCOLA SALESIANS
- AIXECAR PASSO DE VIANANTS I 

SINCRONITZACIÓ DE SEMÀFORS EN ZONA 
HOTEL ALIMARA I COL·LEGI SAN JOAN BOSCO.

- MANCA dARBRES I SEIENTS.

VH16 NECESSITAT DE MÉS POLICIA DE PROXIMITAT

VH02 PROMOURE CAMINS ESCOLARS

VH11 URBANITZACIÓ DE PLACES INTERIORS: AV. CAN 
MARCET I PARE MARIANA.

VH17 VETLLAR PELS USOS CÍVICS, PÚBLICS I 
COMUNITARIS DE LA PLAÇA BOTTICELLI
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VH24 RONDA DE DALT: 
- COMUNICACIÓ ENTRE BARRIS
- COHESIÓ VEÏNAL
- DISMINUCIÓ CONTAMINACIÓ
- IMPACTE PAISATGÍSTIC, DISMINUCIÓ D’

ACCIDENTS. 

QUE NO S’ATURI EL PROJECTE.
VH25 PRIORITZAR ZONES QUE NECESSITEN 
MINIMITZAR IMPACTE DE LA RONDA: PASSEIG DE LA 
VALL D’HEBRÓN Nº200

VH07 L’ÀREA VERDA LA UTILITZA GENT DE FORA DEL 
BARRI, CALDRIA AMPLIAR EL NOMBRE DE PLACES

VH09 NECESSITAT DE BARANA A L’APARCAMENT EN 
SUPERFÍCIE DE CAN TRAVI ( TOCANT A C/VIDAL I 
BARRAQUER)

VH08 PROBLEMES D’APARCAMENT

VH10 CANVIAR PARADA DE BUS DE AV CARDENAL 
VIDAL I BARRAQUER A 50M MES A PROP DEL CARRER 
BERRUGUETE - MARQUESINA EN BUS

VH14 CONVERTIR EL PAVELLÓ DE LA REPÚBLICA EN 
UNA BIBLIOTECA PER ALS BARRIS DE VALL D’HEBRÓN I 
LA CLOTA

VH15 NECESSITAT D'UN INSTITUT DE SECUNDÀRIA - 
ASSIGNACIÓ DE PLACES

VH13 NECESSITAT D’UN CAP. HI HA SOLARS 
DISPONIBLES.

VH18 VORERES EN MAL ESTAT AL BARRI

VH20 PROBLEMES DE RATES AL BARRI - PERILL DE 
SALUT PÚBLICA (PREVENCIÓ MEDI AMBIENT)

VH21 CARRER JUAN DE MENA
- EDIFICIS EN MAL ESTAT  5,7 I 11
- EMBORNALS TAPATS
- VORERES MAL FETES 

VH22 AL PASSEIG DE VALL D’HEBRÓN, DES DE CARRER 
PARE MARIANA FINS AL MERCAT NO HI A BANCS NI 
ARBRES

VH23 PARCS INFANTILS SENSE BARANES

VH27 BICING- PEL BARRI VH28 ZONA ENTRE CAN TRAVI I VIDAL I 
BARRAQUER:

- ZONA D’APARCAMENT - BARANES
- ARRANJAMENT DE RAJOLES,
- PROTECCIÓ PER PARC INFANTIL
- RECUPERAR UNA FONT QUE HAN RETIRAT
- NETEJA I RATES

VH34 ZONA DAVANT AL DIR: C.JUAN DE MENA I PARE 
MARIANA: CAL MANTENIMENT PERMANENT.
JUAN DE MENA: RAJOLES EN MAL ESTAT DEL 5-11

VH29 PARE MARIANA: A LA ZONA D’ESCALES 
MECÀNIQUES FALTEN BANCS

VH30 FALTA MARQUESINA A LA PARADA D’AUTOBÚS 
DAVANT LA SORTIDA DEL METRO DE MONTBAU

VH31 PLAÇA JOAN CORNUDELLA: ÉS PRIVAT D’ÚS 
PÚBLIC, ELS VEÏNS I VEÏNES ES QUEIXEN DE FER ELLS 
LA NETEJA

VH35 VIGILAR ESTABILITAT DE LES ESCULTURES 
DELS MISTOS. 

VH33 RAMPA EN C. RUBIÓ I BALEGUER 83

VH36 ROBATORIS AL BARRI

MOBILITAT 

URBANISME I PLANEJAMENT 

MILLORA ESPAI PÚBLIC: ACCESIBILITAT, 
PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI



MILLOREM EL CONSELL DE BARRI (CB)
VALL D’HEBRÓN
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DIFICULTAT EN LA COMUNICACIÓ

POSAR L'ORDRE DEL DIA ALS CARTELLS

DESPRÉS

ESPAI MÉS EXECUTIU

HI HA CANSAMENT DE FRASES DEL 
DISTRICTE: "JA HO VEUREM, HO MIRAREM, 
ENS ENCARREGAREM, HO ESTUDIAREM, 
PRENDREM NOTA, ESTEM TREBALLANT EN 
AIXÒ". LA CIUTADANIA VOL RESPOSTES 
CLARES I CONCRETES.

DEIXAR CLAR LES PREGUNTES QUE ES PODEN 
CONTESTAR I LES QUE SÓN PER AL SEGÜENT

S'EXECUTIN LES COSES.

EL MÉS IMPORTANT ÉS QUE ES FACIN I EXECUTIN LES 
COSES

NO TRASLLADAR LES DECISIONS AL CONSELL DE BARRI.

A LA PÀGINA WEB COSTA TROBAR LES ACTES

LES ACTES ARRIBEN TARD, NO ES TROBEN, DESVIRTUA LA 
SEVA FUNCIÓ PER SABER EL QUE HA DE FER LA COMISSIÓ DE 

SEGUIMENT

HI HAGI LA FIGURA D'UNA PERSONA 
OBSERVADORA, MÉS QUE DINAMITZADORA

RECOLLIR PROPOSTES

PARTICIPACIÓ SI, PERÒ SENSE DONAR 
PASSOS ENRERE

EVITAR QUE ELS ESPAIS PARTICIPATIUS S’
OMPLIN DE DEMANDES INDIVIDUALS I TEMES 

URBANÍSTICS

CAL DONAR MÉS CREDIBILITAT ALS CONSELLS 
DE BARRI

EXPLICACIÓ DEL QUE SUCCEEIX Al BARRI 
SOBRE MANTENIMENT I NETEJA

CAL QUE ES FACI UN RESUM DELS TEMES 
TREBALLATS A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT

FER UN EXCEL PER DONAR RESPOSTA AMB 
EVIDÈNCIES FOTOGRÀFIQUES

LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT APOSTA, 
MAJORITÀRIAMENT, PER LA REVISIÓ DEL PLA 

DE FUTUR COM A PUNT DE PARTIDA

HAURIEN DE SER REALMENT ESPAIS DE 
TREBALL, OPERATIUS I AMB UNA FREQÜÈNCIA 

MAJOR, RESOLUTIUS I VINCULANTS


