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Introducció 
 

El barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes 

El barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes és el més gran en superfície del districte de Sarrià-Sant 

Gervasi (11,5 km2, més de la meitat del districte), i a la vegada el més petit en població (4.295 

habitants). La seva ubicació en un entorn forestal i la dispersió dels diferents nuclis de població fan 

que aquest barri sigui un gran desconegut per a la resta de la ciutadania de Barcelona. A Vallvidrera, 

el Tibidabo i Les Planes es troben sis nuclis de població: La Font del Mont al vessant barceloní de 

Collserola; Vallvidrera i el Cim del Tibidabo a la carena; i El Rectoret, Mas Sauró i Mas Guimbau al 

sector de Les Planes. 

En conjunt la població de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes és de classe mitjà-alta, amb una renda 

familiar per habitant de 165’6, molt superior a la de Barcelona (100).  

A nivell demogràfic al barri predominen les dones per damunt dels homes (un 52% contra un 48%). Si 

tenim en compte l’edat, Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes és un barri jove, doncs gairebé un 30% 

de la població té menys de 25 anys, la franja d’edat de més de 65 anys és baix en relació a la resta de 

la ciutat (un 16%). La franja adulta, de 24 a 64 anys representa el 55% de la població. 

Donada la baixa població i la seva dispersió, globalment el barri disposa d’una bona xarxa 

d’equipaments, tot i que es concentren en dos nuclis: a Vallvidrera i a l’entorn de l’estació de Les 

Planes. Així mateix, el teixit associatiu és prou important si considerem la població. Destaca el 

nombre d’entitats de caràcter veïnal (set associacions de veïns) i un petit però molt actiu nucli 

d’entitats culturals a Vallvidrera. 

 

El Consell de Barri i la Comissió de Seguiment 

El 2 d’octubre de 2009, el Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona va aprovar els canvis 

normatius que permeten regular i constituir els Consells de Barri de la nostra ciutat, amb la convicció 

que això suposarà un pas més per a l'impuls de la proximitat de l’Ajuntament amb la ciutadania. 

El Consell de barri és l’òrgan de participació territorial en totes les qüestions referents al barri. 

Tenen per finalitat ser un canal de participació ciutadana en el desenvolupament de politiques 

públiques de proximitat i convivència i aprofundir així en la cohesió social i la qualitat de vida 

urbana de la nostra ciutat. Cada Consell de Barri tindrà l’àmbit territorial i la denominació 

establerta per l’acord de Plenari del Consell Municipal de 22 de desembre de 2006. 
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En la mateixa modificació de normes es regulà la creació de la Comissió de Seguiment del Consell de 

Barri, com a òrgan encarregat de fer el seguiment dels temes plantejats al Consell de Barri i preparar 

l'ordre del dia de les següents sessions. En la Comissió de Seguiment ha d’estar representat la 

direcció política (garantint la representació d’un conseller de Districte de cada grup polític) i tècnica 

del Districte, el teixit associatiu del barri i ciutadans inscrits en el Registre Ciutadà, sempre que el seu 

nombre al barri sigui significatiu. La Comissió de seguiment podrà convocar sessions i taules de 

treball per estudiar, treballar i debatre determinats assumptes que poden formar part de l'ordre del 

dia de propers Consells de Barri. 

A Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, el Consell de Barri es va constituir el dia 17 de novembre de 

2009, i la Comissió de Seguiment en el següent consell, el dia 6 d’abril de 2010.  

La Comissió de seguiment del barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes està formada per les 

següents entitats i persones: 

Entitats 

• ASPASIM, representada per Efren Carbonell, vicepresident del Consell de Barri 

• Assoc. Cultural El Sanatori, representada per Jesús Escardó  

• Assoc. de Defensa Forestal Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, representada per Josep Sanjuan 

• Assoc. de Veïns de La Font del Mont, representada per Manel Cuenca 

• Assoc. de Veïns de Santa Maria de Vallvidrera - Mas Sauró, representada per Joan Baucells 

• Assoc. de Veïns de Vallvidrera-Pl. del Pi, representada per Anna Bosch  

• Assoc. de Veïns del Rectoret, representada per Jose Luis Lorente  

• Assoc. Mont d’Orsà de Veïns de Vallvidrera, representada per Gerard Gual 

• Coral L’Elèctric, representada per Isidro Muñoz  
 

Consellers adscrits a la Comissió de Seguiment. 

• Núria Busquets, Consellera de Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, presidenta de la 

Comissió de Seguiment, i consellera adscrita del PSC 

• Imma Clarà, consellera adscrita de IC-Verds-EUiA 

• Montse Martín, consellera adscrita de CiU 

• Oscar Ramírez, conseller adscrit del PPC) 
 

Tècnics del Districte de Sarrià-St. Gervasi 

• Iria Garcia,directora de Serveis de Territori 

• Andreu Pina, tècnic de barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, en qualitat de secretari 

de la Comissió de Seguiment 
 

Altres 

• Maribel Sánchez, Comissionada de Collserola  
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El Pla de Futur 2010-2020 

El Programa d’Actuació Municipal per al mandat 2008-2011 marca impulsar un procés de reflexió i 

debat a tots els barris de la ciutat per garantir una actuació integral en matèria urbanística, social, 

cultural, de promoció econòmica, etc. Aquest procés s’ha de concretar en l’elaboració d’un Pla de 

Futur de barri, consensuat per entitats, veïns i administració. El Pla de Futur és un full de ruta que 

marcarà el que vol esdevenir cada territori en els propers anys, elaborat a partir d’una diagnosi 

prèvia de l’estat del barri.  

S’estableixen cinc eixos temàtics de treball: 1.- Equipaments i serveis: 2.- Espai públic, mobilitat, 

urbanisme i habitatge; 3.- Prevenció, convivència i seguretat; 4.- Associacionisme i participació; i 5.- 

Ocupació, empresa, comerç i mercats. 

A part, el Consell Municipal de Districte de Sarrià-St. Gervasi acordà, en data 4 de març de 2010, la 

constitució d’una comissió conjunta d’entitats del barri, dels grups polítics representats al Consell 

Municipal i del Govern del Districte, per redactar un pacte per definir les necessitats i actuacions a fer 

durant els propers 10 anys al barri. 

El Pla de Futur té com a horitzó temporal l’any 2020, i com a àmbit territorial d’aplicació el barri de 

Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, és a dir, els nuclis de població de Vallvidrera, la Font del Mont, el 

Cim del Tibidabo, el Rectoret, Mas Sauró i Mas Guimbau. 

L’òrgan de debat i reflexió del Pla de Futur ha estat la Comissió de seguiment del Consell de Barri, 

constituïda, en el cas de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, el dia 6 d’abril de 2010, en l’àmbit del 

Consell de barri.  
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Metodologia 
 

La Comissió de Seguiment inicià els seus treballs el dia 10 de maig de 2010 al Centre Cívic Vallvidrera-

Vázquez Montalbán. En aquesta primera reunió es van presentar els membres de la Comissió, es va 

marcar una metodologia i un calendari de treball. Donades les característiques del barri s’acordà 

modificar lleugerament els eixos temàtics de treball, respecte als de la resta de barris, establint-se els 

següents:  

1.- Equipaments i serveis  

2.- Patrimoni natural i arquitectònic, espai públic, mobilitat, urbanisme i habitatge  

3.- Prevenció, convivència i seguretat 

4.- Associacionisme, participació i serveis municipals 

5.- Ocupació, empresa, comerç i mercats  

Igualment s’acordà de treballar en base a sessions plenàries, on participessin tots els membres de la 

Comissió.  

Excepcionalment en aquesta primera trobada van participar el president del Consell Mpal. de 

Districte de Sarrià-St. Gervasi, Joan Puigdollers, i la regidora del Districte, Sara Jaurrieta. 

El procés de treball es va dividir en dues fases: una primera fase per finalitzar la diagnosi del barri, 

iniciada pel tècnic de barri, i una segona per realitzar la proposta de mesures i redactar el Pla de 

Futur. En total, la Comissió de Seguiment s’ha reunit en deu ocasions en diferents espais del barri.  

 

Fase de diagnosi 

En aquesta primera fase és finalitzà la diagnosi del barri, a partir de la prediagnosi del barri, 

realitzada pel tècnic de barri, de l’avaluació de l’estat de compliment del Pla Integral de Collserola, i 

en base a la detecció dels punts forts i dels punts febles que té el barri, en cadascun dels eixos de 

treball. Com a punts forts entenem aquells que representen fortaleses, potencialitats i oportunitats 

per al barri, i punt febles els que representen riscos, amenaces i debilitats del barri. 

La Comissió es reuní els següents dies: 

• 31 de maig, al Centre Cívic Vallvidrera-Vázquez Montalbán 

• 21 de juny, a la Casa del Guarda del Pantà de Vallvidrera 

• 14 de juliol, a la seu d’ASPASIM 

• 13 de setembre, a la seu d’ASPASIM 

L’índex de participació, dels membres de la Comissió, en les reunions d’aquesta fase va ser del 77%. 
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Fase d’aportació de propostes 

A partir del recull de punts forts i febles del barri detectats durant la primera fase, es sistematitzà i 

ordenà la recollida de propostes. Aquesta es va realitzar per dues vies diferents: presencialment, 

durant les reunions; i mitjançant documents presentats individualment per diverses entitats (Assoc. 

de Veïns de Santa Maria de Vallvidrera - Mas Sauró; Assoc de Veïns de La Font del Mont i Assoc. 

Cultural El Sanatori) i un de consensuat per cinc de les associacions de veïns del barri (Assoc. de Veïns 

de La Font del Mont, Assoc de Veïns de Santa Maria de Vallvidrera - Mas Sauró, Assoc. de Veïns del 

Cim del Tibidabo, Assoc. de Veïns del Rectoret i Assoc. Mont d’Orsà de Veïns de Vallvidrera). 

Totes les propostes van ser ordenades d’acord amb les fortaleses i les debilitats detectades, i 

debatudes i consensuades al llarg de les quatre darreres sessions de treball. El calendari de treball va 

ser el següent: 

• 5 d’octubre, al Centre Cívic Centre L’Elèctric 

• 26 d’octubre, a la seu d’ASPASIM 

• 9 de novembre, a la seu d’ASPASIM 

• 15 de novembre, a la seu d’ASPASIM 

• 23 de novembre, al Centre Cívic Vallvidrera-Vázquez Montalbán 

L’índex de participació, dels membres de la Comissió, en les reunions d’aquesta segona fase també 

va ser del 77%. 

 

El següent document és el resultat del consens de totes les entitats i persones participants a la 

Comissió de Seguiment, al qual es va arribar a la darrera reunió, el dia 23 de novembre de 2010. 
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Àmbits d’actuació 
 

El Pla de Futur 2010-2020 del barri de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes s’ha treballat en cinc eixos 

temàtics:  

1.- Equipaments i serveis 

2.- Patrimoni natural i arquitectònic, espai públic, mobilitat, urbanisme i habitatge 

3.- Prevenció, convivència i seguretat 

4.- Associacionisme, participació i serveis municipals 

5.- Ocupació, empresa, comerç i mercats 

El Pla de Futur 2010-2020 proposa un total de 109 mesures, ordenades pels eixos de treball, amb 

actuacions a realitzar que no exclouen altres que sorgeixin o es considerin prioritàries, consensuades 

per les entitats i administració, al llarg del període de validesa del present Pla de Futur.  

Cal tenir present que no totes les mesures o propostes són competència del Districte o de 
l’Ajuntament, sinó que correspon a administracions superiors o a empreses privades. Així, en aquells 
casos en que es creu necessari s’indica quina administració i/o empresa és competent per dur a 
terme la mesura, i si aquesta es considera prioritària o necessària.  

 

Eix 1.- Equipaments i serveis  

1.1. Equipaments esportius 

 Creació d’un centre poliesportiu amb piscina al barri.  

Mesura prioritària 
 

 Adequació i millora de les instal·lacions esportives de les escoles públiques. Promoure’n els 
usos extraescolars per part de les entitats i els habitants del barri, definint horaris i usos. 

 

 Promoure l’establiment de recorreguts esportius fora de les zones urbanes.  
 

 Instal·lar pistes poliesportives polivalents en espais públics, per tal de maximitzar-ne l’ús (de 

l’espai públic). 

- Actuació proposada: Pl. del Mina Grott. 
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1.2. Equipaments sociosanitaris 

 Cessió d’un solar qualificat d’equipament a l’administració competent, per tal de promoure la 
construcció d’una residència i/o centre de dia públic per a gent gran.  

- Competència del Consorci de Serveis Socials de Barcelona. 
 

 Impulsar l’ampliació i millora dels serveis sanitaris del barri, per tal de millorar la qualitat del 
servei als usuaris. 

- Competència del Consorci Sanitari de Barcelona. 
 

1.3. Equipaments educatius 

 Treballar per tal de garantir la oferta educativa per a infants i joves de 0 a 16 anys dins del 
barri.  

- Competència del Consorci d’Educació de Barcelona. 
 

1.4. Equipaments per a entitats 

 Creació a l’antic mercat de Vallvidrera d’un equipament de serveis per al barri (sala 
polivalent, espaies per a les entitats, etc).  

Mesura prioritària 
 

 Creació d’un espai de barri al Baixador de Vallvidrera (Mas Sauró). 
 

 Donar suport a la creació d’un bar-restaurant, tipus societat recreativa (local on es reuneixen 
els socis per conversar, llegir, etc.), que dinamitzi la vida social de l’entorn del Rectoret.  

 

 Creació d’un local social per a les activitats socials i lúdiques a la Font del Mont. 
 

1.5. Equipaments administratius 

 Creació d’un registre d’entrada de documents a l’Ajuntament de Barcelona a l’Oficina de 
Collserola. 

 

 Impulsar i promoure la instal·lació d’una oficina de correus a Vallvidrera, el Tibidabo i Les 
Planes, així com la millora dels serveis lligats a ella: 

- Instal·lació de bústies de correus en emplaçaments estratègics del barri. 
- Canvi de codi postal del nucli del Tibidabo al 08017. 

- Competència de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A. 
 

 Promoure la instal·lació de telèfons i lavabos públics a les estacions de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya. 

- Competència de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. 
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1.6. Serveis de subministraments bàsics 

 Impulsar la millora dels serveis de les companyies privades de subministraments energètics a 
la zona: 

- Extensió de la xarxa de subministrament de gas natural a les zones i nuclis sense servei, 
sense cost d’instal·lació de la xarxa general. 

- Millora del servei de distribució de gas butà. 
- Millora del servei d’electricitat. 

- Competència / responsabilitat d’empreses privades de subministrament (Gas Natural / 
Repsol Butano / FECSA-ENDESA).  

 

 Impulsar l’ampliació, per garantir la cobertura de telefonia mòbil/ADSL, WIFI, etc, a tots els 
barris de la muntanya i zones d’ombra, amb un adequada ubicació de les antenes per evitar 
molèsties als veïns i evitar la degradació ambiental, aprofitant la xarxa de fibra òptica de les 
estacions de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya per crear la xarxa als barris.  

- Competència / responsabilitat de companyies operadores de telefonia i telecomunicacions.  
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Eix 2.- Patrimoni natural i arquitectònic, espai públic, mobilitat, urbanisme i 
habitatge 

2.1. Patrimoni natural 

 Millora del servei de recollida i aprofitament de la brossa vegetal provinent de privats.  
- Implantació d’una planta de compostatge al barri, pel tractament de residus vegetals i 

orgànics. 
- Realització de campanyes de conscienciació entre veïns i empreses sobre el tractament i 

aprofitament dels residus vegetals. 

Mesura necessària 
 

 Potenciar els centres d’informació ambiental existents a la zona per difondre coneixements i 
principis de respecte a l’entorn, i generar més activitats. 

 

 Impulsar la creació del projecte veïnal "Can Pujades" (horts comunitaris, energies renovables, 
cooperativa de consum, promoció de productes locals, planta de compostatge) per a una 
major implicació dels veïns al Parc Natural. 

 

 Impulsar el desenvolupament de l’Agenda 21 local de Barcelona, establint un programa de 
difusió i aplicació de les energies renovables. 

 

Contaminació acústica 

 Elaborar el mapa de soroll del barri i adoptar mesures de reducció de l’impacte acústic. 
 

 Assegurar l’adopció de mesures efectives per evitar i/o reduir l’impacte acústic del trànsit, 
tant de FGC com de l’autopista, sobre la població, flora i fauna.  

- Responsabilitat, sobre la reducció de la contaminació acústica, de Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya i TABASA. 

 

 

 

2.2. Patrimoni arquitectònic 

 Impulsar la recuperació i valorització del patrimoni arquitectònic i historicoartístic del barri. 
Protecció i definició d’usos, en cas que no estiguin definits, d’edificis singulars.  

- Es proposa actuar sobre els següents edificis: Can Pasqual, Can Llevallol, Església de 
Santa Maria de Vallvidrera i entorns, Safareigs del Sanatori, entre d’altres. 

Mesura necessària 
 

 Vetllar per l’estudi i protecció de les masies, tant públiques com privades, existents al barri. 
 

 Neteja i recuperació de llocs d’interès, com ara fonts, mines d’aigua i espais de valor natural. 
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2.3. Espai públic 

Manteniment de l’espai públic 

 Garantir el correcte manteniment de l’espai públic situat en l’àmbit urbà del barri, d’acord 
amb els condicionants d’orografia i situació en zona forestal: 

- Pavimentació dels carrers amb materials i acabats adequats a les necessitats particulars 
de cada zona i amb criteris homogenis. 

- Gravat de voreres, escales i zones de pas de vianants per tal d’evitar accidents. 
- Mantenir adequadament els camins i pistes forestals de titularitat municipal, i vetllar per 

aquelles que són responsabilitat del Consorci del Parc Natural de Collserola, molt 
especialment les que configuren la xarxa de vies d’evacuació. 

Es proposa executar l’arranjament i/o pavimentació de carrers i espais, tal com: 
entorns de la font del Mont; escales de la Drecera de Vallvidrera; camí de la Torre de 
San Salvador; camí de Vallvidrera al Tibidabo; c/ Turó; c/ Casetes; c/ Pelfort i c/ 
Fonolleda; c/ Reis Catòlics; c/de la Font dels Pins (entre escales del Ciureny – Pantà 
de Vallvidrera; Camí del Pantà (entre c/ Torrent del Rovelló – Pantà de Vallvidrera); 
Escales del Ciureny; Escales del Ptge. de Mas Sauró; voreres de l’aparcament 
reservat a residents per accedir al pas de vianants de l’estació Baixador de 
Vallvidrera; desnivell d’accés de Torrent de Rovelló al cul de sac del camí de la 
Reineta; escales del passatge que va del Camí de la Reineta al Camí de les Font dels 
Pins; Camí de Can Castellví a la Ctra. de Vallvidrera a Molins de Rei (via d’evacuació 
del nucli de Mas Guimbau). 

 

 Garantir que les actuacions de manteniment de l’espai públic realitzades per tercers 
(companyies de serveis i contractistes) respectin els estàndards de qualitat de l’obra original. 

 

 Millora de la xarxa viaria bàsica del barri i de cadascun del nuclis de població, garantint, en la 
mesura del possible, les amplades mínimes que permetin l’encreuament de vehicles. 

 

 Continuació de les obres d’adequació dels carrers de la zona, soterrament de línies, 
clavegueram, asfaltat.  

 

 Estudi i realització a la carretera de les Aigües d’un tipus de voreres integrades amb l’entorn 
per facilitar el pas dels veïns, definint bé l’espai entre vianants i vehicles, sobretot des del 
baixador del Funicular cap a les zones habitades de la Font del Mont i el Peu del Funicular. 

 

 Estudiar sistemes adequats, i adaptats al territori, de contenció de terres per tal d’evitar 
esllavissades que afectin la mobilitat.  

Entre d’altres carrers i espais es proposa actuar als següents: Inici del Camí de la 
Reineta; Camí de la Font dels Pins, en el tram del núm. 40; Ptge. del Mas Sauró; 
Camí del Mas Sauró, entre els núm. 49 i 53; tram final del Camí de la Font dels Pins, 
sobre el pantà. 
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 Millorar el desguàs dels carrers, facilitant la lliure circulació de les aigües pluvials, i evitant la 
inundació dels vials.  

Entre d’altres carrers i espais es proposa actuar als següents: Ptge. del Mas Sauró; 
Camí del Mas Sauró, entre els núm. 49 i 53; Camí de la Llenega; Camí de la Reineta, 
del núm. 57 al final; lateral esquerre de les Escales del Ciureny; tram final del Camí 
de la Font dels Pins, sobre el pantà. 

 

Neteja i gestió de residus 

 Revisió i millora dels serveis de neteja, adaptant-los a la realitat d’una zona forestal com és 
Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes:  

- Incorporar materials i equips adequats per a la neteja de la via pública en àmbit forestal. 
- Implantar la neteja d’ofici de petites esllavissades en les vies pavimentades. 
- Garantir la neteja periòdica de les finques forestals de titularitat pública. 
- Vetllar pel compliment de la obligació dels propietaris privats de mantenir netes les 

finques forestals. Neteja de marges i tancament de parcel·les demanada d’ofici per 
l’Ajuntament al propietari. 

- Perseguir els abocaments incontrolats de runa, tant en zona urbana com en zona forestal. 

Mesura prioritària 
 

 Millorar la recollida i gestió dels residus a Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes. 
- Finalitzar la implantació de la recollida selectiva. 
- Adaptar el servei de recollida a l’orografia i morfologia de cada nucli de població. 
- Estudiar la reubicació de contenidors comptant amb l’opinió dels veïnat. 
- Analitzar formes d’ocultació i preveure ubicacions dels contenidors que impedeixin 

desplaçaments perillosos mitjançant sistemes de guia o ancoratge a terra. 
 

Mobiliari urbà 

 Establir criteris homogenis en la instal·lació del mobiliari urbà del barri, atenent a la seva 
ubicació en l’àmbit de parc natural. 

 

 Instal·lar noves zones de jocs infantils, en espais a decidir en cada nucli de població, i 
millorar-ne les existents. 

- Actuacions preferents de nova instal·lació, entre d’altres: Parc del Torrent del 
Rovelló, Pl. de la Tulipa, Casal de barri del Rectoret, espai al c/ Bohemis, i espai a 
l’Av. del Rectoret / Escales Parsifal. 

- Actuació preferent de millora, entre d’altres a la Pl. Mina Grott. 
 

 Instal·lar marquesines i mobiliari urbà adequat, a les parades de bus de barri. 
 

 Substituir les tanques biona de protecció de vehicles, allà on sigui possible, adaptant-les a les 
característiques de la zona. 
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Xarxes aèries de serveis 

 Impulsar la reubicació i/o eliminació de les xarxes aèries de serveis fora d’alineació i/o 
soterrament de les xarxes aèries de les zones urbanes, amb la eliminació dels pals 
sustentadors en el moment de nova urbanització. 

 

 Vetllar per a que les companyies de serveis soterrin les seves xarxes en l’àmbit del barri. 

- Actuacions: 

Entre d’altres carrers i espais es proposa actuar als següents: Ptge. del Mas Sauró; 
c/ del Mas Sauró entre els números 49 i 53; Camí del Pantà; c/ de la Font dels Pins 
en el primer tram des del Torrent del Rovelló i en el darrer tram sobre el pantà; al 
camí de la Reineta tant en el tram del cul de sac de l’inici com el tram que arriba fins 
el revolt dels containers; passatge que va entre camí de la Reineta i camí de la Font 
dels Pins; Torrent de la Font del Mont; Passatge de la Font del Mont. 

Mesura prioritària 
 

 Impulsar la eliminació i/o soterrament de les línies d’alta tensió que creuen el barri.  

- Es proposa realitzar actuacions a la zona i al nucli de la Font del Mont. 

- Competència / responsabilitat d’empreses privades de serveis (FECSA-ENDESA / Telefònica). 
 

Enllumenat 

 Definir el mapa d’enllumenat del barri, quantificant les necessitats dels diferents nuclis de 
població, amb l’objectiu de completar i millorar la xarxa existent i adequant-la a la normativa 
sobre contaminació lumínica. 

- Es proposen les següents actuacions: 

Introduir l’enllumenat a: Ptge. del Mas Sauró; Camí de la Llenega des de la Teula 
fins a la Pinya 2. 

Millorar l’enllumenat a: Camí de la Font dels Pins en el tram de sobre el pantà; Camí 
del Pantà; inici del camí de la Reineta; Camí de la Llenega, davant de la Teula; i a la 
Ctra. de les Aigües, entre el baixador del funicular i la Font del Mont. 

 

Clavegueram 

 Realitzar un estudi del clavegueram de Vallvidrera per solucionar els problemes actuals. 
 

 Arranjament de les reixes i tapes del clavegueram del nucli de la Font del Mont.  

- Actuacions preferents al Ptge. de la Font del Mont i c/ del Torrent de la Font del 
Mont. 

 

Senyalització i nomenclàtor 

 Millora de la senyalització d’accés als nuclis de població. 

- Es proposa actuar inicialment als nuclis de Mas Sauró i Font del Mont. 
 

 Revisió i millora de la senyalització d’orientació dins dels nuclis de població i entre ells. 
 

 Millora de la senyalització dels carrers del barri (plaques de carrers). 
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 Instal·lar cartells i senyals dissuasoris a l’inici de les principals rutes de pujada al cim del 
Tibidabo. Impulsar-ne la instal·lació fora del terme municipal. Senyalitzar la ubicació dels 
aparcaments dissuasoris (a construir, veure apartat Mobilitat) i de les parades de les 
llançadores cap al Parc d’Atraccions. 

 

 Revisió i actualització del nomenclàtor de carrers. 

- Es proposa, inicialment, la revisió de l’espai entre la Ctra. de les Aigües i el c/ de la 
Font del Mont ( Pl. del Lledoner o Pl. de la Font del Mont) i les escales entre el c/ del 
Bosc i la Ctra. de les Aigües (Drecera del Bosc). 

 

 

 

2.4. Mobilitat 

 Revisar la xarxa de transport públic del barri, per adequar-la a les necessitats reals. 
 

Autobús 

 Ampliar, previ estudi, la xarxa de bus de barri a la Font del Mont, el Peu del Funicular 
Vallvidrera i Can Caralleu. 

 

 Implantació, previ estudi, de solucions per augmentar les freqüències de pas i horaris del bus 
128, coordinant-les amb els horaris d’entrada i sortida de les escoles. 

 

 Implantació, previ estudi, de solucions per augmentar les freqüències i horaris de pas del bus 
111, els dies feiners. 

 

 Donar major difusió dels horaris dels autobusos sobretot en festius i vacances. 
 

 Estudiar la reubicació de parades finals o intermèdies dels busos de barri. 
 

Transport nocturn 

 Estudiar solucions al transport nocturn al barri, per donar servei a la població, i impulsar-ne la 
implementació a través de les administracions i operadors competents. 

- Competència de l’Autoritat del Transport Metropolità / Direcció General de Transport 
Terrestre. 

Mesura prioritària 
 

Integració tarifària 

 Impulsar la integració tarifaria del Funicular del Tibidabo en el sistema metropolita de 
transport públic. 

- Competència de l’Autoritat del Transport Metropolità. 

Mesura prioritària 
 

 Impulsar l’ampliació de la zona tarifària 1 de l‘Autoritat del Transport Metropolità, per tal de 
reduir el nombre de vehicles del Vallès que utilitzen els aparcaments del sector de les Planes. 

- Competència de l’Autoritat del Transport Metropolità. 

Mesura prioritària 
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Aparcaments 

 Construcció d’aparcaments a la zona, i millora dels existents, amb l’objectiu d’afavorir la 
mobilitat de residents i pacificar el trànsit.  

Mesura prioritària 

- Entre d’altres es proposen les següents actuacions: 

1. Als entorns de la Pl. de Vallvidrera (Pl. Pep Ventura), per solucionar 
definitivament el problema d’aparcament a Vallvidrera, pacificar el trànsit, 
reduir la indisciplina viaria i permetre la millora i revitalització de la plaça i 
carrers adjacents. Actuació prioritària. 

2. Als entorns de les estacions de FGC Baixador de Vallvidrera i Les Planes, 
d’acord amb el Pla Parcial de les Planes, per a us de residents i veïns. Actuació 
prioritària. 

3. Als entorns de l’estació de FGC Peu del Funicular i el baixador de Ctra. de les 
Aigües per a us de residents i veïns. 

4. Al c/ Bohemis i al Casal de Barri del Rectoret per a vehicles d’emergència 

5. Obertura de l’aparcament del Parc d’Atraccions del Tibidabo com a 
aparcament públic de barri de Barcelona. Actuació prioritària. 

6. Nous aparcaments propers a les vies d’accés principals al Parc d’Atraccions 
del Tibidabo, degudament connectats amb el transport públic integrat a 
aquest, perquè els visitants puguin deixar els seus vehicles i accedir 
còmodament al Parc. 

 

 Preveure la incorporació de zones d’aparcament als equipaments i serveis de nova 
construcció i, en la mesura del possible, crear-ne als ja existents, per tal de facilitar la 
mobilitat de veïns i residents. 

Mesura prioritària 
 

 Promoure la instal·lació d’aparcaments per a bicicletes en punts d’interès del barri. 
 

Plans de mobilitat 

 Elaboració d’un nou pla de mobilitat del barri, que permeti millorar la circulació 
(especialment dels carrers Mont d’Orsà i Reis Catòlics); pacificar el trànsit; racionalitzar els 
accessos als nuclis de població; adequar recorreguts accessibles per a persones amb 
mobilitat reduïda i millorar la regulació de semàfors. 

Mesura prioritària 
 

 Estudiar la creació d’eixos de mobilitat veïnal. 

- Es proposen els següents eixos: 

Entre Vallvidrera i el sector de Les Planes a través del c/ Reis Catòlics, el Camí del 
Camasec i la Ctra. de Les Planes. 

Camí de Can Llavallol, entre Mas Sauró i la Ctra. de Vallvidrera a Molins de Rei. 

Mesura prioritària 
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 Revisar el pla de mobilitat del Cim del Tibidabo i implantar mesures que millorin i garanteixin 
la seguretat i la mobilitat de veïns i residents. 

- Habilitar d’alternatives d’entrada i sortida 
- Col·locar cartells en els encreuaments de tots els camins i carrers perquè els ciclistes 

redueixin la velocitat al seu pas 
- Senyalitzar la nova girola a l’encreuament del camí de Vallvidrera al Tibidabo, millorant-ne 

la visibilitat nocturna 
- Senyalitzar a l’entrada dels aparcaments els horaris del parc, forma de funcionament, etc.  

 

 Estudi i implantació de Zones 30 a l’interior dels nuclis de població, per tal de reduir la 
velocitat i pacificar el trànsit. 

 

 Revisar i millorar la senyalització de trànsit vertical i horitzontal, especialment en corbes i 
encreuaments perillosos, incorporant miralls en cas necessari. 

 

Túnels de Vallvidrera 

 Impulsar mesures que permetin una major permeabilitat de l’autopista dels Túnels de 
Vallvidrera: 

- Aplicar els mateixos criteris que al Túnel del Cadí, respecte als residents a la Cerdanya, per 
als veïns de Collserola. 

- Habilitar una sortida i entrada per a vehicles d’emergència a la zona del Baixador de 
Vallvidrera. 

- Habilitar un accés a la benzinera de l’autopista des de la ctra. BV-1462 per tal de permetre 
proveir-se de gasolina a veïns i residents de la zona. 

 

 

 

2.5. Urbanisme 

Planificació / Planejament 

 Planificació de Vallvidrera en el seu conjunt, més la zona del Turó, c/ Mont d’Orsà, Plaça de 
Vallvidrera, Plaça Pep Ventura i c/ Reis Catòlics, i la zona de camí de la Gírgola, camí del 
Carlet i part alta del c/Carròs. 

 

 Estudi i execució del planejament de la zona del Turó a Vallvidrera xx.  

Mesura prioritària 
 

 Acabament del Pla Parcial de Les Planes, aprovat l’any 1980 i que comprometia a 
l’ajuntament i propietaris a fer una sèrie d’actuacions urbanístiques per tal de “ordenar i 
urbanitzar” els tres sectors, Rectoret, Mas Guimbau – Can Castellví i Mas Sauró.  

 

 Promoure l’adquisició de sòl forestal privat per convertir-lo en públic, per part de les 
administracions per anar ampliant el terreny d’ús públic del Parc Natural de Collserola. 
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 Conservar els espais a la zona qualificats, al Pla General Metropolità i al Pla Parcial de Les 
Planes, com a equipaments, per tal de fer front a les necessitats de serveis i equipaments de 
Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes. 

Mesura prioritària 
 

 Ampliar el nombre de solars destinats a equipaments.  
 

Edificació i normatives 

 Proposar la modificació de la normativa d’edificació per tal d’evitar la degradació de la 
muntanya, tan visual com volumètrica, i l’adopció de mesures de reducció de l’edificabilitat 
en el conjunt, especialment a Vallvidrera. 

 

 Revisar l’actualització del Pla Parcial de les Planes per tal d’incloure la utilització de sòl per a 
la construcció de pàrkings, sense modificar l’actual sostre d’edificabilitat.  

Mesura prioritària 
 

 Revisar criteris per a l’obtenció de guals a la zona (preus, revisió de l’ordenança fiscal). 
 

Cartografia 

 Revisar i actualitzar la cartografia del barri, impulsant la realització d’un mapa de tot el barri, 
unificat i més acotat que l’existent. 

 

Accessos i vials 

 Estudiar solucions per millorar els accessos als nuclis de població. Actuacions a Font del 
Mont, Mas Sauró, Rectoret i Mas Guimbau. 

 

 Estudi de connexions entre carrers o eixamplament de culs-de-sac per permetre i facilitar el 
gir de vehicles. 

- Es proposa, inicialment, la següent actuació: estudi de connexió del Torrent de la 
Font del Mont amb el camí Boscà o construcció d’una rotonda al final del Torrent de 
la Font del Mont per possibilitar el canvi de sentit dels vehicles de serveis i 
d’emergències. 

Mesura prioritària 
 

 Construcció de les escales de la Planella (Rectoret).  

Mesura prioritària 
 

 
 

2.6. Habitatge 

 Construir habitatge públic de lloguer per a joves i gent gran, al barri de Vallvidrera, el 
Tibidabo i Les Planes. 
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Eix 3.- Prevenció, convivència i seguretat 

3.1. Prevenció d’emergències / PAU’s 

 Revisar el mapa d’hidrants de Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, i incrementar el nombre 
allà on sigui necessari, en especial al nucli del Rectoret. 

 

 Revisar i millorar els protocols d’actuació en cas d’emergència per causes meteorològiques: 
nevades, inundacions, ventades, etc. 

 

 Promoure la neteja de finques forestals públiques i privades. Promoure la millora en el 
manteniment i neteja de la massa forestal. 

 

 Necessitat d’obertura de la caserna de bombers de Vallvidrera durant tot l’any.  

Mesura necessària 
 

 Dotar al cos de bombers de vehicles adaptats al territori i a la orografia del barri, d’elements 
tècnics de reconeixement del terreny (GPS) i formar al seu personal en el coneixement del 
territori. 

 

 Revisar i actualitzar els plans de protecció, sobretot el del Parc d’Atraccions del Tibidabo amb 
les seves repercussions sobre l’entorn. 

Mesura necessària 
 

 Vetllar per que els PAU’s (Plans d’Autoprotecció) comptin amb els mitjans necessaris per a 
les funcions establertes en la legislació vigent. 

 

 Impulsar l’activació de protocols i plans de treball conjunts entre tots els PAU’s de 
Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes i zones adjacents. 

 

 Impulsar l’establiment de convenis de col·laboració entre l’Ass. de Defensa Forestal de 
Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes, el cos de Bombers i el districte. 

 

3.2. Seguretat 

 Potenciar la presència dels cossos i forces de seguretat al barri, sobretot caps de setmana i 
festius. Implantar el model de policia comunitària i de proximitat. 

 

 Establir mesures per tal d’evitar les curses nocturnes a les carreteres del barri. 

Mesura prioritària 
 

3.3. Convivència 

 Promoure la coordinació i la comunicació entre les entitats gestores de centres de menors i 
les associacions de veïns. 

 

 Vetllar per l’augment de mesures de seguretat i control en els desplaçaments dels menors 
tutelats als centres de menors del barri. 
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3.4. Altres 

 Estudiar l’establiment d’un operatiu de cossos i forces de seguretat per a ordenar el trànsit 
als accessos del Parc d’Atraccions.  

Mesura prioritària 
 

 Facilitar als cossos de seguretat els mitjans per accedir a tots els camins i pistes forestals del 
barri. 

 

 Col·laborar amb el Parc Natural per realitzar el control sobre el nombre de senglars. Realitzar 
campanyes de conscienciació de la problemàtica que generen, entre residents i visitants. 
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Eix 4.- Associacionisme, participació i serveis municipals 

4.1. Associacionisme 

 Promoure i afavorir l’associacionisme al barri. Donar suport a l’aparició de noves iniciatives 
de participació i associació. 

 

4.2. Participació 

 Estudiar un nou model de gestió i participació, real i activa, als consells de gestió dels 
equipaments públics del barri (centres cívics, camp de futbol, etc.).  

Mesura necessària 
 

 Establir la reglamentació de la Comissió de Seguiment del Pla Parcial de les Planes per tractar 
la revisió del mateix i altres temes específics. 

 

 Potenciar la participació activa de les entitats en la realització de projectes a la zona (reunió 
de l’administració-tècnic/arquitecte-associació de veïns abans de començar un projecte).  

 

4.3. Serveis municipals 

 Existirà un òrgan administratiu unipersonal o col·legiat amb responsabilitat directa per a la 
gestió administrativa i pressupostària del Pla de Futur del Barri. 

 

 Es crearà un òrgan de seguiment, amb la participació de les entitats, del Pla de Futur i de les 
altres actuacions que es portin a terme al barri de Vallvidrera-Tibidabo-Les Planes. 

 

 Durant la vigència del Pla de Futur actual, els tres Plans d'Actuació del Districte, especificaran 
els compromisos econòmics de cadascun dels mandats al barri de Vallvidrera-Tibidabo-Les 
Planes. 

 

4.4. Altres 

 Estudiar la publicació de la guia de serveis del barri. 
 

 Estudiar les possibilitats d’accedir a ajuts i subvencions de tercers: Llei de barris, etc. 
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Eix 5.- Ocupació, empresa, comerç i mercats 

 Promoure i afavorir l’ampliació de l’oferta comercial al barri, i molt especialment al sector de 
Les Planes. 

 

 Valorar i impulsar la creació i generació d’activitats econòmiques derivades de l’explotació i 
manteniment del Parc de Collserola. 

 

 Promoure la instal·lació de màquines expenedores de diaris a les estacions del Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya. 

 


