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Resum Trobada de l’Alcaldessa a Vilapicina i la Torre Llobeta 

 

 Barri: Vilapicina i la Torre Llobeta 
 

 Districte: Nou Barris 
 

 Data: 09.11.2018 
 

 Lloc: Casal de Gent Gran Vilapicina i la Torre Llobeta 
 

 Horari: de 18.40 a 21:00 hores 
 

 Difusió: 
- Imatges: https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/albums/72157673356477287 
- Notícia: https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/lalcaldessa-conversa-amb-el-
veinat-de-vilapicina-i-la-torre-llobeta_734167 
- Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=NuTd14bpdCU 
 

 
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 9 de novembre de 2018 va tenir lloc una nova Trobada amb l’Alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, concretament la corresponent al barri de Vilapicina i la Torre Llobeta. 

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

 
  Convivència 

- Queixes genèriques 

 Queixa que no són respectats els drets dels vianants a les voreres. Es diu que 
hi ha un greu incivisme i indisciplina pel que fa al comportament de gossos, 
ciclistes i terrasses. 

 Petició de major respecte a les Ordenances. 
- Gossos 

 Queixa del comportament incívic de propietaris de gossos al Barri, 
especialment al carrer Cartellà. Es demana que aquesta qüestió sigui 
solucionada. 

 Queixa dels gossos que envaeixen els espais de lleure dels infants. 

 Diverses peticions que es prohibeixi la presència de gossos al Parc de Can 
Xiringoi. Es diu que destrueixen les zones verdes del parc i generen 
excrements. 

 Petició que es delimiti un únic espai per a gossos al Parc de Can Xiringoi. 

 Petició que sigui obligatori que els gossos facin les seves necessitats 
fisiològiques als escossells dels arbres. 

 

https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/albums/72157673356477287
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/lalcaldessa-conversa-amb-el-veinat-de-vilapicina-i-la-torre-llobeta_734167
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/lalcaldessa-conversa-amb-el-veinat-de-vilapicina-i-la-torre-llobeta_734167
https://www.youtube.com/watch?v=NuTd14bpdCU
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  Cultura i Memòria 
- Memòria històrica 

 Queixa que l’Ajuntament no s’està preocupant de la vessant de memòria 
històrica de certs personalitats referents de la ciutat. 

- Accés a subvencions  

 Petició sobre la forma d’accés a subvencions per part de l’Ajuntament per a 
propostes de memòria històrica, investigació i difusió històrica generats per la 
ciutadania. 

 
Educació 

- Professorat associat 

 Queixa sobre la situació de precarietat del professorat associat de la 
Universitat de Barcelona. 

 
Equipaments 

- Equipaments de Cotxeres 
 Petició per part d’una representant de la Plataforma Cotxeres que es faci un 

seguit de nous equipaments que, segons es diu, haurien d’haver estat 
executats després del desmantellament de les antigues cotxeres Borbó. 
Es demana que aquests equipaments es facin amb sentit comú i que es 
respectin les zones verdes 

 
Esports 

- Piscines 
 Una de les persones assistents, recordant les noves instal·lacions de la piscina 

municipal al Turó de la Peira, diu que al CEM Cotxeres hi ha massa infants i que 
les persones grans no poden nedar a gust. 

 
Habitatge 

- Queixes genèriques 
 Algunes queixes en relació preu del lloguer dels habitatges del barri. 

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

que estan en uns nivells inassolibles per al veïnat. 
 Algunes altres persones demanen a l’Alcaldessa què ha fet l’Ajuntament en 

favor de l’habitatge públic de qualitat. 
- Ascensors 

 Queixa sobre els problemes per a l’accés a subvencions per a la instal·lació 
d’ascensors 

- Impost de béns Immobles 
 Petició que l’impost de Béns Immobles no sigui tan sols anual, sinó que atengui 

a períodes de temps més petits. 

 
Medi Ambient 

- Queixes genèriques 
 Queixa de poc verd al barri. 
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- Arbrat 
 Petició que siguin reposats un conjunt d’arbres que es diu que van morir a les 

immediacions del carrer Cartellà, 142. 
 Petició de major cura dels sots dels arbres del carrer Cartellà. 
 Queixa de presència d’arbrat en voreres estretes. Es demana que hi hagi un 

mínim d’amplada de les voreres perquè hi hagi arbres. 

 
Mobilitat 

- Peatonalització de vies 
 Petició que alguns carrers petits del barri siguin peatonalitzats. 

- Àrea Verda 
 Queixa que a la Zona Verda existent al barri del Congrés no poden aparcar els 

residents de Vilapicina-la Torre Llobeta. 
- Metro 

 Algunes peticions d’un accés mecànic per alguna de les boques de l’estació de 
Metro de Maragall. 

 Queixa relativa a la distància entre l’andana i els comboi a les estacions de 
Metro del barri. 

- Mobilitat individual 
 Algunes manifestacions de preocupació per la contaminació de l’aire. 
 Petició que es talli la circulació de vehicles els caps de setmana a certes àrees 

del barri on aquesta acció és beneficiosa. 
- Títols de mobilitat 

 Una de les persones assistents manifesta que la targeta T-16 és fantàstica i 
agraeix a l’Alcaldessa aquest títol de transport. 

- Bicicletes 
 Petició que siguin retirats els carrils-bici de les voreres per evitar el conflicte 

entre ciclistes i vianants. 
 Diverses queixes de comportament incívic dels ciclistes i que la Guàrdia 

Urbana no actua en aquesta qüestió. 
 Queixa relativa als vianants que no respecten els carrils-bici. 
 Petició que s’acabin els carrils-bici previstos a Virrei Amat. 
 Es demana si és previst d’allargar la xarxa de carrils-bici cap a la zona de 

l’avinguda Pare Claret. 
 Petició d’allargament del carril-bici del barri cap al barri d’Horta. 
 Es demana si es permetrà que els ciclistes puguin circular pels carrils-bus. 
 Queixa sobre els constants robatoris de bicicletes a Barcelona. 
 Petició d’aparcaments segurs de bicicletes de pagament. 
 Petició que siguin revisats els encreuaments dels carrils-bici a tota la ciutat. 

- Autobusos 
 Queixa que el bus 132 no arriba al Centre Integral de Salut Cotxeres.  Es diu 

que si això s’aconseguís quedarien connectats pel bus de barri els 3 centres 
d’atenció primària del barri. 

 
Neteja 

- Queixes genèriques 
 Algunes queixa genèrica de mal manteniment  dels contenidors del barri, que 

es diu que estan molt bruts. 
 Queixa de molta pudor a l’estiu de les deixalles desades als contenidors del 

barri. 
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 Petició que hi hagi més control sobre les persones que fan tasques 
d’escombrat i neteja en general dels carrers. 

- Horaris dels contenidors 
 Queixa del comportament incívic de les persones que no deixen les seves 

deixalles en els horaris indicats per fer-ho. 
 Queixa sobre els horaris nocturns de recollida d’escombraries i sobre el soroll 

dels vehicles que fan aquest servei. 
- Can Xiringoi 

 Queixa sobre l’estat de gran brutícia a l’àrea de Can Xiringoi. 

 
Salut 

- Consum de drogues 
 Queixa pel consum de marihuana per part d’adolescents del barri. Es diu que 

és un factor de fracàs escolar i que per combatre-ho calen més educadors de 
carrers. 

- Reciclatge sanitari 
 Queixa que les farmàcies no reciclen les xeringues un cop utilitzades, i que 

s’han de deixar irremeiablement a les deixalles de rebuig. Es demana si hi ha 
algun lloc més adequat per deixar les xeringues. 

- Humitats 
 Queixa d’excés d’humitats al Barri, fet que provoca males olors. 

 
Seguretat 

- Turó de la Peira 

 Queixes sobre el greu problema de seguretat i convivència al Turó de la Peira. 
- Vigilància 

 Petició que la Guàrdia Urbana faci més vigilància a peu i no tant en cotxes. 
- Grafiters 

 Queixa de l’acció dels grafiters, que a voltes actuen amb violència, com en un 
cas recent contra empleats de TMB 

 
Serveis i impostos 

- Aigua 
 Queixa de l’elevat preu de l’aigua, especialment del que representen els 

consums mínims. 
- Gas 

 Es demana sobre la municipalització del servei del Gas. 
- Empresa municipal d’energia 

 Es demana sobre la relació entre la nova empresa municipal d’energia i 
l’autoconsum energètic. 

 
Turisme i lleure 

- Visualitzadors 
 Petició sobre la situació dels anomenats “visualitzadors”, que es diu que han 

estat acomiadats. 

 
Urbanisme 

- Manifestacions genèriques 
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 Petició que acabin les obres que s’estan realitzant a Barcelona. S’esmenten 
obres a les Rambles, a l’av. Meridiana, el pg. Sant Joan, o l’àmbit de Glòries. 

- Afectacions urbanístiques 
 Es demana per la situació de la possible desafectació dels carrers Pardo i 

Escòcia on es diu que hi ha habitatges que s’haurien de declarar Patrimoni de 
la Ciutat. 

 Petició que es revisi el Pla General Metropolità pel que fa als carrers Vilapicina 
i Mare de Déu de les Neus, on s’indica que hi ha afectacions urbanístiques. Es 
demana que es revisi la requalificació d’aquestes vies. 

- Voreres 
 Queixa de les voreres que són massa altes, dificultant el pas de les persones 

grans. 
 Queixa de l’estat de les voreres a l’av. Borbó. Es diu que estan en una situació 

d’abandonament. 
- Lavabos a la via pública 

 Algunes peticions de lavabos als carrers del barri perquè puguin ser utilitzats 
per les persones grans. 

- Elements que dificulten el pas dels vianants 
 Petició d’una millor senyalització que eviti topades amb elements que dificulten 

el pas dels vianants als carrers. 
 Petició que es retirin unes torres que dificulten el pas dels vianants per certes 

voreres del barri. 
- Passeig Fabra i Puig 

 Petició de quan seran iguals les dues voreres des passeig Fabra i Puig, des de la 
plaça Claudel fins al carrer Tello. 

- Carrer Cartellà 
 Queixa genèrica de paviment a la via pública que s’aixeca i fa caure les 

persones grans del barri. 
 Queixa de rajoles que ballen al carrer Cartellà. 

- Obres al carrer Espiell i Parc Torre Llobeta 
 Queixa sobre la paralització d’unes obres als carrers Pardo i Amílcar. Es diu que 

en el Consell de Barri es va comentar per part del Districte que  les obres es 
posposaven per el procediment expropiatori sobre el centre cívic de Torre 
Llobeta per obtindren la titularitat municipal . Es demana que es comencin les 
obres. 

 Algunes persones pregunten si es millorarà la situació del Parc Infantil de la 
Plaça de Torre Llobeta. Es diu que són unes actuacions que s’haurien de 
prioritzar. 

 
Varis 

- Alcaldessa i govern municipal 
 Algunes persones agraeixen la presència de l’Alcaldessa al barri amb motiu de la 

present trobada de l’Alcaldessa. 
 Una persona manifesta que les realitzacions de l’actual govern municipal no 

arriben a la ciutadania. 
 Queixa d’un representant de l’Associació de Veïns i Veïnes del barri del fet que 

l’Alcaldessa no hagi rebut el veïnat de Vilapicina-la Torre Llobeta. 
  

- Nomenclàtor 
 Algunes persones manifesten que serà un problema i una molèstia el canvi de 

denominació de l’avinguda Borbó pel la nova dels “Quinze”. 
- Casos particulars 
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 Una de les persones assistents a la Trobada explica que té un problema al carrer, 
junt a casa seva, al carrer Amílcar 193, que fa que precisament no pugui accedir 
fàcilment a la seva llar. 

 
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 21:00 hores, es donà per acabada la Trobada. 


