
 
 

 

Trobada amb l’alcaldessa a Vallvidrera, Tibidabo i les Planes 

Barri: Vallvidrera, Tibidabo i les Planes 

 

Districte: Sarrià-Sant Gervasi 

 

Data: 04.03.2016 

 

Lloc: Centre Cívic l’Elèctric  

 

Horari: de 18.30 a 21:00 hores 

 

Difusió:  

Crònica web del Districte de Sarrià-Sant Gervasi: http://lameva.barcelona.cat/sarria-

santgervasi/ca/noticia/trobada-amb-lalcaldessa-del-veznat-de-la-muntanya 

 

 

 
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 4 de març va tenir lloc la Trobada amb l’alcaldessa, Ada Colau, al barri de Vallvidrera, El 
Tibidabo i Les Planes. 

En aquesta trobada aquests van ser els temes que es van tractar:  

Identitat 

- Barri de muntanya 
o Diverses intervencions esmentat la particularitat del barri dins l’àmbit de 

Collserola. Es posa un èmfasi especial en el fet que no és un espai urbà com la 
resta de la ciutat i, en general, es parla d’una relació veïnal “de poble”. 
Aquestes intervencions demanen que el barri no sigui engolit per la ciutat. 

o Una altra intervenció parla del barri com un conjunt de “poblets”. 

 

Associacionisme i Comunicació 

- Associacions de veïnes i veïns 
o Des d’una de les associacions de veïns del barri i de diversos intervinents a 

l’acte, s’agraeix la presència de l’Alcaldessa al barri. 
o Més d’una intervenció explicant que entre les associacions del barri s’han 

reactivat i que hi ha un consens en el conjunt de reformes que s’haurien de 
fer. En aquest sentit demanen recolzament a l’Ajuntament. 

o Intervenció del col·lectiu ‘La Experimental’ que demanen a l’Alcaldessa si ha 
pogut llegir un document que dies enrere se li va lliurar d’aquesta associació. 

 
 



 
 

 

Comerç i activitats econòmiques 

- Mercat de Vallvidrera 
o Diversos comentaris relatius a la propera reobertura del Mercat de Vallvidrera, 

a partir d’un conjunt d’accions en les quals el Districte ha estat peça clau. 
Aquests comentaris són unànimes en l’agraïment que això ha estat possible, i 
que aquest fet és una oportunitat per consolidar el teixit associatiu. 

o Intervenció que, dins el context del barri, parla de la Cooperativa de Consum 
Can Pujades com a espai de foment de l’economia social i sostenible. Diu que 
vol que el barri es governi i no que se’ls governi. 

 

Convivència 

- Ordenances de civisme 
o Intervenció demanant el moment actual de les ordenances de civisme a la 

Ciutat. 
 

Drets socials 

- Persones amb discapacitat 
o Queixa relatives als Ferrocarrils de la Generalitat en el sentit que és dificultós 

l’accés als vagons per part de persones amb discapacitat. 
o Queixes que a l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Peu de Funicular hi 

ha problemes d’accessibilitat. 
 

Ecologia Urbana 

- Zones pavimentades 
o Diverses queixes en relació al deficient estat de certes zones asfaltades del 

Districte, mal acabades, per on és dificultós el pas de cadires de rodes i 
cotxets. 

- Intersecció Barcelona-Sant Cugat 
o Diverses intervencions assenyalant deficiències urbanístiques degudes a la 

deficient relació entre els diversos municipis limítrofs a Collserola, 
especialment Barcelona i Sant Cugat. Entre d’altres s’assenyalen problemes al 
carrer Belladona (que és en aquesta zona d’intersecció i que cal arranjar), la 
presència de porcs senglars, les franges perimetrals 

o Hi ha algun comentari en la mateixa línia que demana que es dissolgui la 
frontera entre els dos municipis. 

- Zona al barri de Rectoret 
o Demanda de millores per aquesta part del barri, sembla ser que a l’espai de la 

“Creu”, que es diu que està urbanitzada deficientment, on s’esmenta que hi 
ha: vies amb forats com el passatge Catell; esglaons deteriorats; escales 
perilloses i sense baranes (s’esmenta especialment les del carrer Sabina); 
espais sense baranes; brutícia generalitzada; pilones arrencades; etc. 

- Voreres 
o Queixes de l’estretor de moltes voreres del barri, i de pals de llum enmig de les 

voreres. 
- Porcs senglars 

o Queixes de sobre l’exagerada presència al barri dels porcs senglars. Queixes 
dels qui donen de menjar als animals. Demanda de batudes per restringir el 
nombre d’exemplars al perímetre del Parc Natural. 

- Franges perimetrals de protecció d’incendis 



 
 

 
o Queixes de descoordinació i manca de criteri únic en relació a les franges 

perimetrals de protecció als incendis, per part dels diversos municipis que 
limiten amb el Parc de Collserola. 

- Gas 
o Queixa perquè el servei de Gas no arriba al barri 

- Obres generals a la via pública 
o Queixa perquè al barri s’han executat obres sense tenir present els torrents i 

rieres per on passa l’aigua. Que cal vetllar aquest aspecte i que els veïns tenen 
la veu de l’experiència, que s’ha d’escoltar. 

- Zones d’esbarjo 
o Queixa esmentant que un espai que s’anava a dedicar a espai infantil, per a 

gent gran i horts, és previst que es dediqui a un estacionament de vehicles. 
- Estudi sobre el barri 

o Demandes que es faci un estudi minuciós de millorament del barri que inclogui 
aspectes de neteja, desbrossaments i reaprofitament dels recursos del bosc. 

- Can Balasc 
o Demanda de reobertura del Centre de Recuperació de Fauna de Can Balasc. Es 

diu que actualment és abandonat i que podria gestionar la fauna pròpia dels 
entorns i que podria ser un centre d’interpretació per a infants. 

- Molèsties per un camí de muntanya 
o Un dels assistents expressa que té un problema des del 2002 i sobre el qual ha 

intervingut, fins i tot, la síndica de greuges. Explica que l’Ajuntament va obrir 
un camí a tocar de casa seva, per on passen cotxes que, a més d’embrutar, 
arriben a envair la finca de la seva família. Diu que l’Ajuntament té l’obligació 
d’asfaltar el camí o de tancar-lo. Acaba demanant la intercessió de 
l’Alcaldessa. 

- Ferrocarrils de la Generalitat i Túnels de Vallvidrera 
o Demanda de pantalles acústiques per reduir l’impacte sonor dels Ferrocarrils 

de la Generalitat i Túnels de Vallvidrera 
- Camp de futbol 

o Demanda que es repari la rampa i millorin les tanques del camp de futbol. 
- Cobertura Internet 

o Queixes de persones que assenyalen que al barri no arriba la fibra òptica i que 
hi ha moltes dificultats per aconseguir cobertura d’Internet, especialment a la 
zona de Mas Sauló. 

 

Educació 

- Equipament de secundària 
o Demanda que hi hagi una escola d’educació secundària al barri, dins el Pla de 

Futur del barri. 
- Escola Xiprers 

o Demanda dels següents punts a l’entorn d’aquest equipament educatiu: que el 
bus arribi a l’escola i que es posi un semàfor a la carretera de Vallvidrera, 
davant l’escola, per poder creuar la via amb seguretat. 

- Escola Bressol La Cucut 
o Diverses demandes: la recuperació de la mitja hora a migdia; la disminució de 

la ràtio educativa per als infants de 0-3 anys. 
- Noves pedagogies 

o Demanda d’una educació més respectuosa en relació amb les noves 
pedagogies, amb menys exàmens i menys deures. També demana l’opinió de 
l’Alcaldessa sobre estils d’educació alternatius. 



 
 

 
- Matriculació escoles bressol 

o Queixa en relació amb els infants nascuts després que es tanquen les 
preinscripcions a les escoles bressol. 

- Etapes escolars 
o Demanda de que es replantegin les etapes escolars en el marc del segle XXI. 

 

Equipaments 

- Pista esportiva 
o Queixa de la manca de manteniment de la pista esportiva i que, en general, 

s’ha de millorar el tema de les instal·lacions esportives al barri. 

 
Habitatge 

- Habitatges afectats 
o És uns dels temes més reiterats a la Trobada. Alguns dels assistents esmenten 

que les seves famílies estan arrelades al barri des de fa prop de 40 anys, 
habitualment amb cases d’autoconstrucció. Es comenta que la implementació 
posterior del Pla General Metropolità va definir quines eren els espais afectats 
i les zones protegides. Els intervinents en aquest tema demanen emparament i 
que sigui desafectada la cinquantena d’habitatges que estan en aquesta 
situació. 

o Alguna intervenció que esmenta que es paguen certs serveis en forma 
d’impostos que no es faciliten. 

- IBI habitatge 
o Qüestionament del que es paga en relació a l’impost de Bens Immobles. Es diu 

que és massa elevat en relació a altres barris de la ciutat que tenen millors 
serveis. 

- Habitatges desproporcionats 
o Demanda que a Vallvidrera no es puguin construir habitatges d’alçada ni 

volums que afectin el paisatge. 
- Control d’obres a habitatges 

o Queixa relativa a que no es controlen obres que es fan sense el permís 
corresponent. Es diu que hi ha formigoneres que estan destrossant els carrers, 
l’asfalt i altres elements de la via pública. 

 
Mobilitat 

- Circulació del bus de barri en horari vespertí 
o Agraïment per l’allargament de l’horari nocturn del bus de barri.  
o Algunes manifestacions dels problemes quan es perd el bus, que cal esperar 

massa. Demana que es revisin els horaris, especialment els de les primeres 
sortides. 

- Bus 118 
o Queixes de que ha estat eliminat els festius, especialment per a la gent gran. 

Es demana de replantejar el servei del bus, amb un recorregut més curt i més 
periodicitat. 

- Zona tarifària de Ferrocarrils de la Generalitat 
o Diverses queixes pel fet que les estacions del barri corresponguin a la zona 

tarifària “2” de Ferrocarrils de la Generalitat, i no pas la zona “1”. Es diu que si 
es fes el canvi s’hi alliberaria la pressió dels cotxes de veïns que no són del 
barri, que hi aparquen per poder estalviar en el pagament del transport. 

- Creixement de la circulació 



 
 

 
o Queixes en relació al creixement de la circulació de vehicles al barri aquests 

darrers anys. Es diu que hi ha una exagerada densitat de cotxes. Es demana de 
reduir la circulació del nombre de vehicles al barri. 

- Biondes a la carretera de Vallvidrera 

o Crítiques diverses sobre les biondes instal·lades darrerament al barri del 

Rectoret. Es diu que s’ha actuat de forma descoordinada i que ha estat un 
despropòsit econòmic i ecològic. Es diu també que s’ha creat un problema de 
seguretat en relació amb els porcs senglars, que no tenen vies d’escapament i 
fan que la circulació sigui lenta i perillosa. 

- Col·legi  Montserrat 
o Queixes perquè la presència de l’escola dificulta molt la mobilitat en la relació 

entre el barri i Barcelona. 
- Velocitat excessiva 

o Algunes queixes de veïns per la velocitat excessiva a la Carretera de Vallvidrera 
d’alguns conductors. 

- Carrer Vidal-Quadras 
o Es comenta que arran el tall en la circulació del carrer Vidal-Quadras per part 

de l’anterior consistori, es col·lapsa l’arribada a Barcelona, per la càrrega 
excessiva de vehicles a les vies habituals d’entrada a la ciutat des del barri. 

- Escola Xiprers 
o Demanda dels següents punts a l’entorn d’aquest equipament educatiu: que el 

bus arribi a l’escola i que es posi un semàfor a la carretera de Vallvidrera, 
davant l’escola, per poder creuar la via amb seguretat. 

- Gratuïtat/deducció transport 
o Demanda de gratuïtat o deducció en el pagament de transport per a aturats 

que han deixat de cobrar la prestació. 
- Metro Aeroport 

o Demanda que el bitllet tingui el cost normal, no el preu específic de l’arribada 
a l’aeroport 

- Túnels de Vallvidrera 
o Demanda que els residents al barri puguin circular gratuïtament pels Túnels 

 

Participació 

- Procés PAM/PAD 
o Demanda sobre el moment actual sobre el procés participatiu i la canalització 

de les propostes del veïnat. 
- Òrgans de participació 

o Intervenció que recorda el paper del Consell de Barri i que s’està impulsant el 
Pla de Mobilitat del barri. 

o Queixa relativa a les dificultats per assabentar-se de les convocatòries dels 
òrgans de participació del Districte (consells de barri i altra tipologia de 
reunions) 

 

Salut 

- Urgències mèdiques 
o Demanda d’una ambulància que, de forma permanent, faci servei al barri. 
o Demanda de millores a l’ambulatori, que ha estat privatitzat. 

 

Seguretat i Prevenció 

- Centre de Menors 



 
 

 
o Queixa en relació al Centre de Menors. Es diu que s’han fet denúncies i que, 

potser, caldria fer més per la seguretat. 
o Demanda de control davant l’arribada del virus del Zika. 

- Ocupació d’habitatges 
o Demanda de major control i vigilància en relació a l’ocupació d’habitatges 

desocupats 
 

Turisme i lleure 

- Parc d’atraccions del Tibidabo 
o Queixes amb relació a l’impacte del Parc d’Atraccions del Tibidabo. 

 

Altres temes 

- Codi ètic 
o Demanda sobre l’aplicació del Codi ètic de l’Ajuntament. 

 


