
Mesura de govern  relativa a actuacions previstes al barri de Vallvidrera-
Tibidabo-Les Planes 

2 de març del 2016 

El govern conscient que la zona de la muntanya calen actuacions reclamades 
històricament per la gent que viu en aquest territori es planteja dues actuacions que 
tot seguit exposarem: 

 

-Obertura del Mercat de Vallvidrera. El 29 d’abril de l’any 2009 tancava el Mercat 
de Vallvidrera. Els anys posteriors un conjunt d’entitats s’ha aplegat sota el paraigua 
d’Associació Cultural del Mercat de Vallvidrera.  Hi ha en aquest moments 14  
associacions:     

Assemblea de Joves 
Associació Coop Can Pujades 
Associació d’Amics de la Música de Vallvidrera 
Associació de Mares i Pares de l’Escola Nabí 
Companyia Fontmontina de comèdia 
Coral Collserola Vallvidrera 
Grup de Joves de Vallvidrera 
Grup Dones en moviment 
Grup Excursionista Collserola 
Els Pastorets de Vallvidrera 
Folkserola 
La Penya Barcelonista de Vallvidrera 

I amb el suport de les següents associacions: 

Associació Cultural ‘El Sanatori’ 
Associació de Veïns de Can Rectoret 
Associació de Veïns de la Font del Mont 
Associació de Veïns de Mas Guimbau 
Associació de Veïns de Mont d’Orsà de Vallvidrera 
Associació de Veïns de Sta Maria de Vallvidrera – Mas Sauró 

Amb tot aquestes associacions han vingut reclamant que l’espai de l’antic Mercat de 
Vallvidrera  no quedi tancat i es pugui repensar un nous usos d’interès general per 
aquestes associacions i el conjunt de la ciutadania.            

Amb tot es proposa i s’han encarregat un avantprojecte o estudis previs per poder 
engegar la reforma i donar usos a un espai en desús. 

 



Destacar que entre les associacions culturals, associacions de veïns i entitats amb 
perspectiva medi ambiental hi ha la cooperativa de Can Pujades. La voluntat d’aquest 
govern seria que aquesta expressió d’economia social tingui un continu amb altres 
projectes existents a altres districtes amb muntanya. El  Comissionat d’Economia 
cooperativa social, solidària i comerç planteja com un dels seus tres eixos emblemàtics 
l’eix muntanya en que el nostre districte i en concret el Mercat de Vallvidrera en tindrà 
un paper referencial. Recordem també l’experiència de Can Calopa de Dalt gestionat 
per la cooperativa l’Olivera, afavorint oportunitats d’integració social  i laboral a 
persones amb discapacitat. Comentar que els excedents de la producció del vi que 
havia tingut certa dificultat en la seva sortida a mercat, estan resolts i posem en valor 
la feina i activitat econòmica que desenvolupen aquestes persones.   

Un cop feta la rehabilitació es buscarà un acord de gestió que podria ser de gestió 
cívica per a l’ús d’aquest espai guanyat per al barri, el districte i la ciutat.      

 

-Mobilitat nocturna a Vallvidrera i els barris de la muntanya 

El barri de Vallvidrera i els barris de muntanya tenen una mancança en la cobertura de 
la mobilitat per part del transport públic en la franja horària nocturna en ser fins al 
moment inexistent. Aquesta reivindicació ha estat palesa de fa anys i liderada per 
l’Assemblea de Joves de Vallvidrera amb els suports de totes les associacions de veïns 
dels barris de muntanya. 

L’actual govern escoltant aquesta petició i compartint-la, és va transmetre a l’àrea de 
mobilitat del propi Ajuntament de Barcelona i un cop efectuades les consultes 
pertinents es proposa i tancat un acord al grup de treball de mobilitat de la muntanya:  

-un autobús midibus (10,5m) 

Itinerari entre estació FGC –Plaça de Sarrià –Plaça Borràs- Plaça Pepe Ventura 
(Vallvidrera superior) – Les Planes 

Freqüència de pas cada 70 minuts 

Correspondència N7-N10 a 2 parades 

Correspondència N8-N10 a 7 parades 

Planificació del servei amb dijous, divendres i dissabte nit.        

D’aquesta manera es resoldrà una petició expressada pel jovent de la zona però que 
afavoreix a la població en general de forma que quan es posi en marxa en els propers 
mesos i abans de l’estiu el servei qualsevol ciutadà pugui tornar a casa en franja 
horària nocturna.     


