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Trobada de l’Alcaldessa al barri de Vallcarca i els Penitents 

 

Barri: Vallcarca i els Penitents 

Districte: Gràcia 

Data: 08.06.2018 

Lloc: Escola Pare Poveda 

Horari: de 18.35 a 21:20 hores 
 

Difusió: 
- Imatges: https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/sets/72157697779359225 
- Notícia: http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/noticia/ada-
colau-escolta-el-veinat-de-vallcarca-i-els-penitents_673397 
- Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=LkKflLmzd74 
 

 
Aquestes trobades estan pensades com un espai per mantenir el contacte amb els veïns i 
veïnes de Barcelona, des de la màxima proximitat i amb via directa a les seves preocupacions. 
La intenció és que hi hagi un diàleg directe entre veïnat i alcaldessa. S’anima a participar per 
fer demandes concretes sobre el barri, com per exposar qüestions de política municipal o fins i 
tot més general. Dit això, cal recordar que aquest espai no substitueix els òrgans de debat, 
participació i decisió dels quals ja disposa el districte. 
 
El passat 8 de juny va tenir lloc una nova Trobada amb l’Alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, 
concretament la corresponent al barri de Vallcarca i els Penitents. 
 
En aquesta trobada aquests van ser els temes que es van tractar:  

 
Accessibilitat 

- Escales mecàniques 

 Petició d’escales mecàniques per als entorns del carrer Navata, a la zona de 
Penitents nord. 

 
  Convivència 

- Sensellarisme 

 Queixes per la presència de persones de procedència estrangera que viuen al 
barri sense unes mínimes condicions higièniques. 

- Gossos. Brutícia i molèsties 

 Algunes queixes en relació a les molèsties al barri per la presència de 
defecacions i orins de gossos, però més concretament de la zona dels entorns 
del carrer Navata, a Penitents nord. 

 
Educació 

- Beques menjador 
 Petició que no hi hagi els endarreriments que es van produir l’any 2017.  

- Coeducació 

https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/sets/72157697779359225
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/noticia/ada-colau-escolta-el-veinat-de-vallcarca-i-els-penitents_673397
http://ajuntament.barcelona.cat/relacionsinternacionalsicooperacio/ca/noticia/ada-colau-escolta-el-veinat-de-vallcarca-i-els-penitents_673397
https://www.youtube.com/watch?v=LkKflLmzd74
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 Petició si hi ha algun tipus de projecte d’inversió per a programes de 
coeducació per l’Ajuntament de Barcelona. 

- Concert escoles privades 
 Petició que es retalli el concert amb els centres privats i que es construeixin 

més escoles públiques a Barcelona. 
- Procés de matriculació 

 Algunes queixes sobre el procés de matriculació a les escoles. Es denuncia una 
planificació negligent del Departament d’Ensenyament de la Generalitat i del 
Consorci d’Educació. Es parla de manca de transparència i es reclama que 
l’Alcaldessa s’impliqui en la resolució de la situació. 

- Escola Josep Maria de Sagarra 
 Petició perquè es miri si funcionen les plaques fotovoltaiques que es van 

instal·lar a l’Escola Josep Maria de Sagarra. Es demana que en el cas que no 
funcionin, que siguin reparades. 

- Escola Pare Poveda 
 Diverses queixes sobre el tancament d’una línia de l’Escola. Es diu que si 

s’obrís la línia tancada es resoldria en gran part el problema del procés de 
matriculació. 

 Manifestacions en contra del que es diu que és l’immerescut desprestigi de 
l’Escola Pare Poveda, que el van ocasionar algunes famílies i que va repercutir 
en una baixada en la demanda d’aquest centre i, de retruc, el tancament d’una 
línia d’ensenyament. 

 Un dels assistents parla d’un vídeo indignant en relació amb l’Escola Pare 
Poveda. 

- Institut Vallcarca 
 Peticions diverses per saber en quin moment està el procés del nou institut 

Vallcarca 
 Diverses queixes sobre l’espai elegit per ubicar l’Institut, un espai verd del 

barri a tocar de l’Escola Pare Poveda. Es demana que no es localitzi l’Institut 
allà. 

 Manifestació d’agraïment pel fet que sembla que el projecte del nou institut al 
barri va endavant. 

 Petició que l’Institut estigui en funcionament l’any 2021. 
 Es comenta que al barri hi ha massa equipaments públics com per haver de 

localitzar-se un altre, el de l’Institut. 

 
Habitatge 

- Afectacions 
 Queixes per part de propietaris d’un edifici afectat al carrer Mare de Déu del 

Coll. Diuen que pateixen pel seu futur i es demana com està la situació actual 
d’aquest immoble. 

- Sobreconstruccions 
 Queixa relativa a les anomenades “remontes” o sobreconstrucció a molts 

edificis de l’Eixample. Es diu que es van permetre en temps de l’alcalde 
Porcioles. 

- Gentrificació 
 Diverses queixes sobre la constant pujada dels preus dels lloguers, que es diu 

que estan en uns nivells inassolibles per al veïnat. 
 Algunes queixes sobre l’activitat especulativa i pressió immobiliària que estan 

portant a terme diversos grups privats, que fa que sigui més difícil l’accés a 
l’habitatge al barri. 

 Petició de preus regulats del lloguer. 
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 Petició d’ajuts davant les accions de les immobiliàries privades. 

 
Medi Ambient 

- Arbrat 
 Queixa de presència de massa fulles d’arbres a l’avinguda Vallcarca. 
 Petició de més arbres per al barri de Vallcarca i els Penitents. 

 
- Zones verdes 

 Petició demanant si hi ha un projecte de noves zones verdes a la ciutat. 
 Petició de més zones verdes al barri. 
 Petició que els solars no tan sols es dediquin a habitatge, sinó també a espais 

verds. 

 
Mobilitat 

- Zona Penitents nord 
 Queixa que a la zona de Penitents nord, concretament als entorns del carrer 

Navata, hi ha massa trànsit de vehicles. Es diu que l’Escola Sadako genera 
molta circulació pel carrer Navata. En aquest sentit es demana un camí escolar 
per a l’Escola Sadako. 

- Motocicletes 
 Queixa d’estacionament de motocicletes a l’avinguda Vallcarca. 

- Bicicletes 
 Denúncia de desaparició d’una estació bicing al barri de la Vila de Gràcia. 
 Queixa que certs ciclistes no respecten els semàfors. 
 Diverses manifestacions de felicitació per la política de desplegament de nous 

carrils-bici per Barcelona. 
 Manifestació de conformitat pel desplegament dels carris-bici segregats. 
 Petició de noves estacions de bicing amb bicicletes elèctriques al barri de La 

Salut. 
 Petició d’una mobilitat privada saludable, que no sigui la dels cotxes. 
 Queixa d’una molt baixa utilització del carril-bici de l’avinguda Vallcarca. Es diu 

que durant la setmana hi passa molt poca gent i que ha creat un problema de 
manca d’aparcament al barri. 
A més a més es comenta que quan els usuaris baixen del bus hi ha un 
problema de seguretat pel pas dels ciclistes, que poden envestir  els vianants. 
Per acabar es diu que el nou carril-bici ha creat un problema per la 
impossibilitat d’aparcament de vehicles de servei, com ara ambulàncies. 

 Queixa del carril-bici de l’avinguda Vallcarca pel fet que impossibilita 
l’aparcament d’autocars quan als col·legis que hi ha es fan activitats 
extraescolars. 

 Queixa que al carril-bici de l’avinguda Vallcarca hi circulen vehicles que no són 
bicicletes. 

 Manifestació de defensa del carril-bici de l’avinguda Vallcarca. Es diu que és 
una aposta saludable contra el vehicle privat. 

 Manifestació dient que no és cert que hi hagi poc trànsit pel carril-bici, doncs 
és una ruta lògica des de l’àmbit de la Vila de Gràcia cap a la zona de 
Collserola. 
Manifestació que en el tema del carril-bici de l’avinguda Vallcarca ha de privar 
el bé comú i que cal disminuir la circulació de cotxes a la ciutat. 

 Manifestació demanant que els possibles problemes en la mobilitat causats 
pel desplegament dels carrils-bici siguin corregits pels tècnics municipals.  
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- Bosc Turull 
 Queixa que a la zona del Bosc Turull circulen vehicles a alta velocitat. 

- Semàfors 
 Manifestació de conformitat per la instal·lació de 2 semàfors nous a l’avinguda 

Vallcarca. 
- Estacionament 

 Queixa de manca d’estacionament a l’avinguda Vallcarca. 
 Queixa de l’eliminació de places d’aparcament per a vehicle privat a l’avinguda 

Vallcarca. Es diu que hi ha moltes escoles i que s’hi haurien de recuperar les 
places d’estacionament. 

- Mobilitat particular 
 Queixes de cotxes que aparquen damunt les voreres. 
 Queixa de molta circulació de vehicles a l’avinguda Vallcarca. 

- Metro 
 Petició que la línia 9 del Metro arribi a Vallcarca. 

- Busos 
 Queixa sobre el Bus 116. Es diu que dóna un servei deficient al barri de La Salut 

i que sempre va massa ple. 
 Queixa que el bus 27 ja no para al davant de la Clínica Delfos. 

- Àmbit carrers Maduixer/August Forn 
 Petició de miralls al carrers de l’àmbit de Penitents nord que necessitin 

d’aquests elements de seguretat vial. 

 
Neteja 

- Queixes genèriques 
 Queixa d’actuacions limitades del personal de Parcs i Jardins a les zones verdes 

dels barris. 
 Queixa de poca freqüència en la neteja dels carrers. 

 
Salut 

- Arbrat 
 Queixes sobre els efectes dels plataners i altres espècies d’arbres als entorns 

de Vallcarca, que de febrer a juny produeixen greus al·lèrgies i altres 
problemes respiratoris. Es diu que és un important problema que afecta 
també l’Escola Poveda afectant alumnat, i professorat. 

 Petició de més podes i manteniment de l’arbrat del barri. 

 
Turisme 

- Massificació 
 Queixa que Barcelona és una ciutat massificada. 

 
Urbanisme 

- Casc antic de Vallcarca 
 Queixa de presència d’arbres i arbustos a algunes voreres que impedeixen el 

pas de vianants. Es diu que això passa als carrers Argentera i Gustavo Adolfo 
Bécker. 

- Àmbit Farigola/avinguda Vallcarca 
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 Des de l’Associació de Veïns i Veïnes Gràcia Nord-Vallcarca es comenta que hi 
ha un tema que fa 16 anys que dura i que té relació amb unes al·legacions de 
l’entitat perquè es valori el Pont de Vallcarca, de tal forma que no quedi tapat 
per una edificació que dificultaria la visualització de part de la seva estructura. 
La mateixa entitat es queixa que el projecte guanyador de l’immoble abans 
expressada tingui un nivell d’edificabilitat que va en detriment de les zones 
verdes del barri. 

- Rambla verda de Vallcarca 
 Manifestació de l’Associació de Veïns i Veïnes Gràcia Nord-Vallcarca que es 

concreti el projecte de la Rambla Verda, entre l’avinguda Vallcarca i el carrer 
Bolívar. Per això demana un pressupost concret per al tram inferior de la 
Rambla Verda i que sigui preservada la casa Comes i Argemí. 

 Petició que urgentment la Rambla Verda tingui com a punt de començament la 
plaça Lesseps. 

- Aigües i fonts 
 Petició d’una font pública a la zona nord de Penitents. 
 Algunes queixes de la inacció de l’Ajuntament en el problema d’una mina 

d’aigua que, a l’àrea de Penitents, està llençant una gran quantitat d’aigua a la 
superfície. Es diu que la mina és d’aigua del brollador de Vallparc 
Es comenta que hi va haver una operació urbanística per la qual es va 
privatitzar l’espai i que hi va haver una mobilització que va acabar en un plet 
contra l’Ajuntament fa uns quants anys, que va perdre el veïnat. 
També es comenta que hi ha por d’un conjunt de persones que estan fent 
pressió perquè marxin els veïns i veïnes que encara hi viuen. 
Es demana que se solucioni aquest incident pel seu gran valor ecològic. 

- Modificació del Pla General Metropolità a l’àmbit de Vallcarca (MPGM Vallcarca) 
 Diverses manifestacions d’assistent que desitgen que el MPGM de Vallcarca 

sigui exitós per al barri. 
- Bosc Turull 

 Queixa sobre la inaccessibilitat a la zona del Bosc Turull. 
 Queixa d’un cert abandonament del Bosc Turull i petició d’una mínima inversió 

per aquesta zona del barri. 
- Àmbit carrers Maduixer/August Forn 

 Petició que al carrer August Forn se solucionin els desperfectes existents. 
- Talús avinguda Vallcarca 

 Queixa del talús existent a l’avinguda Vallcarca, 250. Es Diu que arran unes 
darreres pluges el talús ha començat a lliscar, posant en perill els habitatges 
del carrer Palou. Es demana solució a aquest problema. 

- Cases del Barranc a Penitents nord 
 Una persona assistent manifesta que té un solar on va caure la part d’una 

casa. Demana qui és el propietari de l’habitatge per tal que li pagui els 
desperfectes que va causar l’esfondrament. 

- Àrea Mas Falcó 
 Petició de clavegueram nou al passatge Montornès. 
 Petició de nou arbrat per al passatge Montornès. 
 Petició de rampa per al carrer Morell 

- Atorgament de llicències 
 Petició que s’esmeni les irregularitats comeses en relació amb un solar al 

carrer Baró de La Barre 22-24. Es diu que es va atorgar una llicència 
erròniament quan el solar era qualificat d’”Equipament”. 
Per acabar es diu que a Barcelona hi ha 3.000 irregularitats urbanístiques 
d’aquesta mena. 
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Diversos 

- Palau Major 
 Petició que Barcelona no perdi el patrimoni del Palau Major. 

- Alcaldessa 
 Diverses persones agraeixen la presència de l’Alcaldessa al barri amb motiu de la 

present trobada de l’Alcaldessa. 
 

Per acabar l’Alcaldessa comenta que cal que els veïns del barri siguin exigents i reclamin el que 
és de dret. Que per part de l’Ajuntament s’estan impulsant moltes iniciatives per millorar la 
qualitat de vida dels habitants de la ciutat. 
Esmenta que la majoria del que s’ha comentat a la Trobada és prioritari, i que les diverses 
intervencions hagudes marquen la ruta que ha d’assenyalar les fites per aconseguir al barri 
Finalment agraeix de nou l’assistència de tothom. 
 

Arribats a aquest punt, a les 21:20 hores, es donà per acabada la Trobada. 


