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L’exercici de las proximitat que ens proposem, es 
concreta en tres dimensions diferents: 
 

En el coneixement de la realitat, saber què passa 
a cada barri; en la provisió de béns i serveis de 
qualitat propers, i en la capacitat d’interlocució en 
el moment i el lloc on passen les coses. 
 

Jordi Hereu, Alcalde de Barcelona  
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El document que ara presentem és una aproximació al barri de 
Montbau amb l’objectiu de conèixer la seva realitat, d’anar aprofundint 
en la seva configuració com a territori, així com en les inquietuds 
concretes dels seus habitants. 
 
Es tracta d’una aproximació inicial que posteriorment ha de seguir un 
procés dinàmic i participatiu, en el qual s’incorporaran les opinions i 
propostes de les entitats, de les associacions, dels veïns i de les 
veïnes que formen part i configuren el barri. 
 
Entenem el barri com un espai de relacions humanes i un referent 
emocional, com a lloc de convivència, de proximitat i de participació 
que ens ha de servir de referència per analitzar el moment actual i les 
possibles intervencions futures.  
 

El barri de la Vall d’Hebron 
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Una mirada enrera 

Els primers edificis van ser aixecats a partir del Pla Comarcal del 1953, que 
qualificà la zona de parc urbà i ciutat-jardí intensiva. 
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Una mirada enrera 

El 1987 va ser aprovat un projecte d’ordenació que ampliava l’àmbit del polígon 
amb un gran sector destinats a equipaments esportius per a la celebració dels Jocs 
Olímpics. Antics descampats, horts i barrancs van convertir-se en un parc equipat 
amb importants instal·lacions esportives i amb la construcció d’edificacions 
destinades a vivendes dels periodistes i àrbitres.  

1991 
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Situació geogràfica  

 
 
 
 
 
 
 

El barri de la Vall d’Hebron és un dels 11 barris que 
conformen el Districte d’Horta-Guinardó, situat al 
cantó de mar de la Ronda de Dalt, vora l'antic camí 
de Sant Genís a Horta. Limita amb els barris de 
Sant Genís dels Agudells, la Teixonera, la Clota i 
Horta. 
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La gent del barri dades socioeconòmiques 2008 
Densitat de població  
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 Població: 5.578 h.  
 Dones:  2.900 
 Homes: 2.678 
 Superfície (km2) 0,7 
 Densitat (h./km2) 7.572 h. 
 
La densitat poblacional del 
barri de la Vall d’Hebron 
suposa 1,88  vegades menys 
dens que el Districte H-G i 
2,10 vegades respecte a la 
ciutat. 
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La gent del barri Dades socioeconòmiques 2008 
Població per sexe 
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La Vall d'Hebron Districte H-G Barcelona
Dones 2.900 89.909 853.200
Homes 2.678 80.997 774.890

Població per sexe 
Població per sexe 
 
El 51,99% de la població 
de la Vall d’Hebron són 
dones, i el 48% són 
homes, percentatges 
similars al Districte H-G, 
amb una variació del  
0,6% més dones i del 
0,4% més de dones a de 
Barcelona. 
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 La Vall d’Hebron la població de 0-14 anys té un percentatge de l’1,1% superior en comparació 
amb la resta del Districte H-G i de la ciutat. De la franja d’edats de 15-24 hi ha una variació de 
0,3% superior del conjunt del Districte H-G i un 0,1% inferior respecte a la ciutat. El 
percentatge de les persones de més de 65 anys és del 2,6% inferior respecte a les dades del 
Districte H-G i 1% de la ciutat.  

La gent del barri Dades socioeconòmiques 2008 
Població per edat % 
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La gent del barri Dades socioeconòmiques 2008 
Població per lloc de naixement 
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Població per lloc de 
naixement 
 
A la Vall d’Hebron la  població 
nascuda a Catalunya és del 
56,6% representa 1,8 punts 
inferior  en relació al Districte 
H-G, i un 2,6% respecte a la 
ciutat. 
Quan al percentatge de 
població de la resta d’Espanya 
és un 3,2% superior al del 
Districte H-G i el 9,1% també 
superior al de la ciutat.  
La població estrangera 
bàsicament d’origen llatí  és 
1,3%  inferior a la del Districte 
H-G i un 5,9% de la ciutat 
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La gent del barri 
Dades socioeconòmiques 
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La gent del barri 
Dades socioeconòmiques 
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Entitats del barri 
 

 

9,1 9,1 

Educatives 
16% 

Veïnals 
4% 

Culturals 
16% 

Esportives 
52% 

Juventut 
4% 

Solidàries 
8% 

El total d’entitats del barri són 25  
majoritàriament són del sector esportiu 
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Elements del barri 
Promoció social i associativa 
 

 

9,1 

 Casal de Barri Parc Vall d’Hebron - Can 
Travi 

 Ludoteca: espai per a nadons i familiar 

 Casal de gent gran Vall d’Hebron 

Arquitecte Moragas, 5 Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 45 
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Elements del barri 
Promoció social i associativa i educació 

 

 Promoció social i associativa 
 Festa Major –juny- 

 
Educació 
 Escola Bressol l’Arquet 
 Col·legi Educació Infantil i Primària  

CEIP Pau Casals 
 CEE Folch i Camarasa 
 IES Narcís Monturiol 
 

Pati obert a centres educatius 

 CEIP Pau Casals 
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Elements del barri 
Atenció sanitària 
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Atenció Sanitària 
Centre d’atenció primària de salut (CAP) 
 CAP Sant Rafael (barri de Montbau) 
 Centre de Salut Mental (barri de Montbau) 

 
Hospital de la Vall d’Hebron 
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Elements del barri 
Habitatges de lloguer amb serveis per a gent gran i Acció ciutadana 

 
 
 

 

Habitatges  amb serveis per a gent gran  

 Can Travi  

Atenció ciutadana 
 Punts d’accés wi-fi 

 Centre Esportiu Municipal Vall d’Hebron 

 Centre Municipal de Tennis Vall d’Hebron 
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Elements del barri 
Comerç i sostenibilitat 
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Comerç 
 Mercat de la Vall d’Hebron (barri Teixonera) 
 
 
Sostenibilitat 
 Punt verd zona de la Vall d’Hebron 

 

 

 

 

 

 Punt verd mòbil Jorge Manrique / Ventura Rodríguez 
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Elements del barri 
Espai públic 
 

 
Espais verds 

 
 Parc de la Vall d’Hebron 
 Jardins de Rosa de Luxemburg 
 Jardins de Frida Kalho 
 Jardins de Can Brasó 
 Jardins de les Sibil·les 

 
Jocs Infantils 

 
 Jardí Pare Mariana 
 Jardins de Rosa de Luxemburg 
 Jardins de Can Brasó 
 Ventura Rodríguez 
 Pl. Sibil·les 
 Pl. Josep Pallarch 
 Jorge Manrique – Can Travi Jardí Rosa de Luxemburg 
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Elements del barri 
Mobilitat 
 

 Accés Metro/FGC/BUS 
 Metro L3. Montbau –Jardins de Pedro Muñoz Seca- 
 Metro L3. Mundet –Llars Mundet-Velòdrom- 
 Metro L3. Vall d’Hebron –Pg. de la Vall d’Hebron- 
 BUS 10 -17-19 -27-60-73-76-112-119-185-B16-B19 

 
 

 
 
 
Carril bici 
 Carril bici obert 
 
Aparcament soterrat municipal 
 Jorge Manrique, 8 
 Sant Genís, Pg. Vall d’Hebron 
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Elements del barri 
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Participació i govern, seguretat 

Participació i govern 
 Seu del Districte Horta-Guinardó 
 Conseller de Barri 
 Consell de Barri de la Vall 

d’Hebron 
 Comissió de seguiment del 

Consell de Barri 
 
Seguretat 
 Seu de la Guàrdia Urbana del 

Districte H-G. Av. Cardenal Vidal i 
Barraquer, 47 

 Desplegament de la Guàrdia de  proximitat iniciat a novembre de 2009 
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Elements del barri 
 

 

2.599 1.852 

Els mistos. Escultura urbana  
Av. Cardenal Vidal i Barraquer  

Els Mistos, és una escultura de Claes Oldenburg i 
Coosje van Bruggen. Representen una capsa de 
mistos caiguda a terra, amb alguns d'ells apuntant cap 
al cel, arriben a una altura de 20 m. Altres mistos 
apareixen arrancats i llançats sobre la vorera del 
davant i alguns d'aquests, ja cremats, es troben al terra 
al costat de la capsa. Un altre crema amb força en una 
flama blava. L'escultura es fonamenta en una base de 
formigó i els mistos són d'acer i pintats de colors forts i 
primaris, relacionats amb la bandera catalana. Va ser 
inaugurada el gener de 1992. 
 
L'obra s'integra en una zona remodelada amb ocasió 
dels jocs olímpics per recuperar un terreny de 
creixement desordenat a la dècada dels setanta. 
Justament davant de l'escultura dels Mistos, hi ha la 
reconstrucció del Pavelló de la República espanyola, 
reconstruït l'any 1992. 
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Acció municipal al barri 
Equipaments 
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Equipaments 
 Construcció del Casal de Barri  Parc Vall d’Hebron - Can Travi 

El nou casal, que inclou una ludoteca, 
s'ha instal•lat a la planta baixa de l’edifici 
d’habitatges per a gent gran de Can Travi.  

El 30 d’octubre de 2009 es va 
inaugurar el Casal de Barri que actua 
com a promotor de la vida social i 
associativa del barri, a més de ser un 
punt d'informació per a veïns i 
associacions.   
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Acció municipal al barri 
Equipaments 

 

 Equipaments 
 Construcció de 85 nous habitatges amb 

serveis per a gent gran a Can Travi. Els 
habitatges que garanteixen la plena 
accessibilitat, tenen una superfície aproximada 
de 40 m2 amb un dormitori, sala d’estar, cuina i 
bany adaptat, a més disposen d’espais comuns i 
serveis de suport social i personal.  
Una de les característiques és la producció 
d’aigua calenta sanitària i la calefacció està 
centralitzada, i el control es fa a través d’un 
gestor energètic. 
El complex compta també amb 28 aparcaments. 
El cost de la construcció del conjunt ha estat 
6.982.238 € 
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Acció municipal al barri 
Equipaments 

 

 Construcció del Casal de la Gent Gran Vall d’Hebron 

Un espai de trobada i 
lectura amb més d’un 
miler d’associats en 
només un any de servei, 
amb una oferta lúdica i 
cultural molt diversa: taller 
de dansa, de relaxació,  
agricultura ecològica, a 
més d’un espai de 
petanca  
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Acció municipal al barri 
Arranjament i millora de l’espai públic 

 

 
 Arranjament jardins Frida Kalho. S’ha subtituït tot el paviment de fusta per 

formigó per garantir un bon manteniment.  
 

 Arranjament aparcament a l’aire lliure av. Can Marcet. 
 

 Pavimentació carrer Coll Alentorn -fins l’eix amb barri Teixonera-. 
 

 Nou semàfor carrer Arquitecte Moragas-Jorge Manrique. 
 

 Nou semàfor carrer Jorge Manrique-Ventura Rodríguez. 
 

 Adequació com a aparcament de l’espai al carrer Isadora Duncan -
poliesportiu i club de tennis- 
 

 Ubicació jocs infantils pl. Joan Cornudella 
 

 Millores en els espais interiors de la zona esportiva Isadora Duncan 
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Acció municipal al barri 
Medi ambient 

 

 

9,1 

  
El 30 de setembre de 2009, al Centre Cívic Teixonera, es va celebrar una sessió 
informativa sobre la nova contracta de serveis de neteja i gestió de residus, que 
implica el canvi total dels contenidors dels carrers, la implantació de la recollida de 
matèria orgànica a tota la ciutat, i la implantació específica al Barri de la Vall 
d’Hebron.  

Neteja i Gestió de residus 
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Acció municipal al barri 
Medi ambient. Neteja i gestió de residus 

 

 

AVANTATGES 

MAQUINÀRIA 

Neteja Específica 

Zones  verdes 

Altres serveis Pla de fulla, Pla de Nadal,  Festes Majors,  

Implantació al Barri de la Vall d’Hebron: tipus de serveis de neteja 

Neteja de parcs viaris 7 cops/setmana                       
i neteja de grans parcs els caps de setmana 

Escombrada manual i mecànica 5 dies/setmana 

Reg mecànic de carrers 

Neteja Bàsica 

Manteniment estat de la netedat Matí/Tarda/Nit 

1 dia/quinzena 

Buidat de papereres 7 dies/setmana 
matí  i tarda 

Neteja taques ubicacions 1 dia/quinzena 
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Visió general del Barri  
de la Vall d’Hebron 

 

   La Vall d’Hebron és quart barri menys poblat del Districte H-G 
 

 El seu territori acull grans espais esportius, com ara el Club Municipal de 
Tennis de la Vall d’Hebron, la seu de la Federació Catalana de Tennis, el 
Pavelló Olímpic, el camp de futbol, el de rugbi, la pista poliesportiva 
descoberta i les instal·lacions esportives del seminari Salesià Martí Codolar. 
 

 Abunden al barri les zones verdes, pel seu caràcter de parc urbà i ciutat jardí, 
definit així en el pla del 1953, i modificat en el pla parcial del 1964, pel qual la 
immobiliària de J. M. Figueres el va transformar en un barri residencial 
enjardinat, semblant al de Montbau. Dins d’aquestes zones verdes destaquen 
els jardins de Rosa Luxemburg, el Parc de la Vall d’Hebron, els jardins de 
Frida Kalho,  els jardins de Can Brasó, els jardins de les Sibil·les 
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Visió general del Barri  
de la Vall d’Hebron 

 

 
 El 77,6% de la població és major de 25 anys, mentre que el grup de 15-24 anys 

és del 9,4% i el d’infants  és del 12,9%. Aquesta distribució dibuixa un perfil 
demogràfic amb predominança d’habitants d’edat compresa entre 50-60 anys. 
 

 Hi grans esplanades, places i jardins que són punts de possible trobada dels 
veïns, la vida al carrer es centra en els pocs comerços d’alimentació i serveis, i 
en els pocs indrets aptes per a la vida de barri. 
 

 La posada en funcionament dels nous equipaments del barri el Casal de Gent 
Gran, el Casal de Barri i la ludoteca ha estat un èxit d’associats. 
 

 La orografia del terreny és complicada per a la mobilitat de la gent gran, les 
persones amb mobilitat reduïda...,  
 

 L’AVV del Parc de la Vall d’Hebron, associació veïnal  lligada al barri des dels 
anys 70, utilitza dos espais cedits per l’Ajuntament que serveixen de  seu social, 
magatzem i lloc pel desenvolupament de taller, a més d’estar instal.lada al Casal 
de Barri de Can Travi.  



 

Horta–Guinardó 

   
 
 

Punts forts 
 

 
 Important xarxa d’equipaments esportius 

 
 Grans zones de superfície verd urbà  

 
 És un barri tranquil amb bona convivència veïnal 

 
 Es nous equipaments: el Casal de Gent Gran Vall d’Hebron i el Casal de 

Barri amb la ludoteca aporten dinamisme cultural han estat un èxit, més 
d’un miler d’associats al Casal de la Gent Gran i amb llista d’espera per a 
la ludoteca.  
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Punts febles 
 

 
 Dificultat per a la mobilitat 

 
 Grans superfícies de zones verdes que dificultat el manteniment i la 

neteja  
 

 Manca d’equipament pels joves  
 

 Orografia complicada per a la mobilitat de les persones 
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Continuarem treballant 

 Elaborar el Pla de futur del Barri de la Vall d’Hebron 
 

 A través del Consell de Barri de la Vall d’Hebron i de les Comissions 
de Seguiment 
 

 Revisió del Pla d’equipaments del barri de la Vall d’Hebron 2006-
2020 
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