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A//  PRESENTACIÓ DEL PROCÉS. DADES 
TÈCNIQUES 

 

1. INTRODUCCIÓ DEL PROJECTE I OBJECTIUS  
 

 

 

Amb la mesura de govern “Els barris de Barcelona” de desembre de 2008,  

l’Ajuntament va donar un pas més en el procés de descentralització administrativa i 

participativa de la ciutat, iniciat  l’any 1984, amb la divisió territorial de la ciutat en 

districtes. L’any 2007, amb la mesura de govern  “La Barcelona dels barris”, es van 

delimitar i denominar els barris de la ciutat. I finalment, l’any 2009, s’han modificat  el 

Reglaments d’organització i funcionament dels districtes i del les normes reguladores 

de la participació Ciutadana per tal de regular un nou espai de participació: el Consell 

de Barri. 

 

L’objectiu final d’aquestes i d’altres actuacions municipals és potenciar la proximitat 

de les accions municipals. 

 

El nou model de gestió territorial, implantat aquesta legislatura, aproxima les 

polítiques municipals centrals als districtes i als barris amb la creació de les Direccions 

de Territori i la figura del tècnic i tècnica de barri. Paral·lelament, amb la constitució 

dels Consells de barri, s’impulsa la proximitat participativa de l’Ajuntament envers la 

ciutadania. 

 

La mesura “Els barris de Barcelona“ consolida els barris com la unitat bàsica de  

convivència, de proximitat i participació, per excel·lència. Els elements que formen 

part essencial d’aquesta unitat són els veïns i les veïnes, que conviuen en un territori al 

voltant d’uns serveis públics i privats, uns espais oberts, una xarxa d’equipaments  i 

activitats i, vertebrat mitjançant un teixit d’entitats i associacions. 

 

Per tal d’adaptar la intervenció municipal a la realitat de cada territori, cada barri ha 

elaborat un Pla de futur amb l’objectiu de concretar les línies estratègiques de 

treball a deu anys vista, a partir de l’anàlisi i la diagnosi de la realitat que s’ha 

treballat al si dels consells de barri i de les comissions de seguiment.  

 



Serveis Generals i Coordinació Territorial 
 

 
 3 

 

 

 

Aquest  la  s’ha fet comptant amb les opinions dels agents claus de la vida del barri: 

els veïns i les veïnes, les entitats i les associacions, i aprofitant la feina feta en  altres 

processos i taules sectorials de treball als llocs on n’hi ha. 

 

Per a què elaborem els Plans de Futur? 

 per planificar millor com volem que siguin els nostres barris 

 per conèixer de més a prop els desitjos i les necessitats de la ciutadania envers 

el seu territori i dibuixar col·lectivament el nostre barri 

 per organitzar les actuacions a partir de les necessitats i les demandes  

 per compartir un projecte de barri entre tots 

 per apostar per la proximitat amb la ciutadania 

 

El Pla de futur del barri de la Vall d’Hebron serà el document guia que marcarà les 

grans línies estratègiques sobre com volem que sigui el barri el 2020. L’any 2011, se’n 

concretaran per mitjà del Pla d’Actuació de Districte (PAD) les grans línies i es podran 

treballar més sectorialment els diferents àmbits.  

 

Amb l’elaboració d’aquest document, neix l’oportunitat de crear un espai de debat i de 

reflexió entre els diferents agents (entitats, ciutadans, Administració i polítics), on posar 

en comú les diferents experiències i visions del barri. 

 

El Consell de Barri podrà fer el seguiment del desenvolupament del Pla de futur i el 

PAD mitjançant la Comissió de Seguiment durant el propers anys.  
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2.  COM S’ HI HA PARTICIPAT?  
 

 

 

 

El Pla de futur del barri de la Vall d’Hebron s’ha elaborat en les sessions de 

treball de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri la qual s’ha reunit en 

quatre ocasions: 

 

 El 13 de maig de 2010, a la sessió de la Comissió de Seguiment de la Vall 

d’Hebron es va presentar la prediagnosi del barri: La Vall d’Hebron una 

aproximació al barri; i Els barris de Barcelona: l’elaboració dels plans de 

futur de cada barri.  

 

 L’1 de juny de 2010, es va reunir la Comissió de Seguiment, s’hi van debatre 

i d’una manera consensuada es van elaborar les línies estratègiques dels 

eixos del Pla de futur del barri de la Vall d’Hebron:   

a) Serveis a les persones i equipaments   

b) Associacionisme i participació. 

 

 A la sessió del 7 de juliol de 2010, s’hi van debatre i d’una manera 

consensuada es van elaborar les línies estratègiques dels eixos:  

a) Espai públic: urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 

b) Comerç, ocupació, empreses i mercats 

c) Convivència, prevenció i seguretat 

 

 A la sessió del 18 d’octubre de 2010, s’hi va presentar els documents amb 

les aportacions dels membres de la Comissió de Seguiment. 
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Metodologia 

 

La metodologia emprada per elaborar el Pla de futur del barri ha estat facilitar el debat 

dels eixos temàtics a través de tallers participatius per tal d’elaborar d’una manera 

consensuada les línies estratègiques. 

  

A la primera sessió de la Comissió de Seguiment de la Vall d’Hebron, celebrada el 13 

d’abril de 2010, es va presentar el document La Vall d’Hebron una aproximació al barri, 

elaborat per la tècnica de barri amb el tractament de les fonts objectives:  

 

 Amb l’explotació de les dades socioeconòmiques i demogràfiques del de barri 

 Els informes emesos pels Serveis Tècnics sobre la intervenció municipal al 

barri 

 El catàleg d’equipaments i serveis al barri 

 Les dades que recullen l’execució del Pla d’Actuació Municipal i el Pla 

d’Actuació del barri 2008-2011 

 

I amb la recollida de dades obtingudes per mitjà d’entrevistes amb els representants 

de les entitats, dels veïns i de les veïnes del barri i amb l’observació directa que 

aporten informació subjectiva del barri. 

 

Aquest document tractava de fer una aproximació inicial del barri, volia ser un punt de 

partida que havia de seguir un procés dinàmic i participatiu per tal de debatre’l, validar-

lo i consensuar-lo, al qual s’havia d’incorporar la visió i el coneixement de la realitat 

dels veïns i veïnes del barri, de les associacions, de les entitats... que configuren el 

barri, recollint les seves opinions, les seves propostes, demandes i necessitats. La 

“fotografia del barri” es va consensuar a la sessió de la Comissió de Seguiment del 13  

de maig de 2010. 

 

Tal com s’explica a l’apartat anterior, en les diferents sessions de treball de la 

Comissió de seguiment es van tractar i definir –d’una manera consensuada- les línies 

estratègiques dels eixos temàtics del Pla de futur del barri de La Vall d’Hebron. 
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3.  QUI HI HA PARTICIPAT? 

 

 

 

Les persones que han participat en l’elaboració del Pla de futur són les que componen 

la Comissió de Seguiment del Consell de Barri, segons estableixen les Normes 

reguladores de la Participació Ciutadana. Aquesta comissió és l’encarregada de fer el 

seguiment dels temes plantejats al Consell de Barri i l’òrgan representatiu d’aquest.  La 

seva composició, per tal de garantir-ne la representativitat, és la següent: entitats del 

barri inscrites al Registre d’Entitats, ciutadania individual inscrita al Registre Ciutadà, 

equips tècnics de Districte i grups polítics del Districte. 

12 
A la Vall d’Hebron es van convidar a totes les entitats del barri a participar a les reunions 

de la Comissió de Seguiment, previ inici del procés d’inscripció al Registre d’Entitats de la 

ciutat, amb l’objectiu que tingués el màxim de representativitat. Hi han participat les 

entitats següents, vinculades i arrelades al territori: l’Associació de Veïns i Veïnes del 

Parc de la Vall d’Hebron, l’AMPA Pau Casals, el Club de Voleibol Vall d’Hebron, el Centre 

Salvador Allende, la Coral Parc de la Vall d’Hebron i el Front per a Organitzacions 

Populars (FOC). 

12 
En el procés per a l’elaboració del Pla de futur del barri de la Vall d’Hebron han participat 

disset persones: vuit representants del teixit associatiu, vuit representants dels partits 

polítics i dels equips tècnics del Districte i una veïna a títol individual. 
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4. CALENDARI  DE REUNIONS 

 

BARRI DE LA VALL 
D’HEBRON 

 
COMISSIONS DE SEGUIMENT 

 
CONSELLS DE BARRI 

 

Lloc: Casal de barri de 
la Vall d’Hebron can 
Travi 
 
 
Lloc: Seu del Districte 
8/04/2010: reunió 
consellers, 
vicepresidents i tècnics 
del Districte 
 
 
Lloc: Casal de barri de 
la Vall d’Hebron can 
Travi 
 
 
 

Lloc: Casal de barri de 
la Vall d’Hebron can 
Travi 
 
 
 
 
 

Lloc: Casal de barri de 
la Vall d’Hebron can 
Travi 
 
 
 
 
 
 
 

Lloc: Casal de barri de 
la Vall d’Hebron can 
Travi 
 
 
Lloc: Casal de barri de 
la Vall d’Hebron can 
Travi 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 13 de maig de 2010, es presenta i 
es valida el document: La Vall 
d’Hebron una aproximació al barri  

 

L’1 de juny de 2010, debat, validació 

de  la prediagnosi i definició de les 

línies estratègiques dels eixos: 

a) Serveis a les persones i 

equipaments 

b) Associacionisme i participació 

 

El 7 de juliol de 2010, debat i definició 
de les línies estratègiques dels eixos: 
a) Espai públic: urbanisme, mobilitat, 

transports i habitatge 

b) Comerç, ocupació, empreses i 

mercats 

c) Convivència, prevenció i seguretat 

 

 
El 18 d’octubre de 2010, presentació 
de les aportacions dels eixos temàtics 
i les línies estratègiques   

 
El 20 de gener de 2010, 
es constitueix el Consell 
de barri de la Vall 
d’Hebron i la Comissió de 
Seguiment 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El 20 de gener de 2011, 
Consell de Barri de la Vall 
d’Hebron presentació del 
document: Pla de futur de 
la Vall d’Hebron 
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B//  RESULTATS DEL PROCÉS DE 
DELIBERACIÓ I CONSULTA 

 

5. DOCUMENT DE DIAGNOSI VALIDAT 

 

 

5.1.  La fotografia del barri de la Vall d’Hebron 

La fotografia del barri presenta d’una manera objectiva la realitat present i futura del barri, 

fruit del treball dels membres de la Comissió de Seguiment  que han actualitzat, revisat, 

debatut i validat la prediagnosi que ha fet la tècnica de barri. 

La fotografia del barri recull allò de què disposa el barri per a cada un dels eixos del Pla 

de futur treballats. S’hi han incorporat equipaments i serveis que, tot i que no estan 

ubicats territorialment al barri, ofereixen servei i atenció als seus habitants. 

De les intervencions dutes a terme- les que el Districte i l’Ajuntament de Barcelona han 

implementat al barri i/o a l’entorn -. 

Les intervencions  actuals - les que s’estan fent o les que estan previst de fer a curt 

termini -. 

Les intervencions pendents - les demandes procedents d’altres processos participatius i 

demandes de millora que d’una manera o una altra han estat exposades a altres espais 

d’interrelació entre el barri i l’Administració -. 
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Serveis a les persones i equipaments 

El barri de la Vall d’Hebron té una àmplia xarxa d’equipaments esportius i educatius. Està 

equipat amb tres centres educatius públics i un centre concertat; i amb centres esportius: 

el Centre Esportiu Municipal Olímpics, amb el Palau Municipal d’Esports –voleibol, 

bàsquet, handbol, futbol sala - el Centre Municipal de Pilota i tres camps municipals de 

futbol i el Centre Municipal de Tennis; el Casal de barri can Travi que ofereix diferents 

serveis al barri: ludoteca, activitats festives i culturals, punt d’informació...; el Casal de 

Gent Gran; els habitatges amb serveis per a la gent gran; dos hospitals de referència que 

donen servei al barri ubicats a Montbau. La biblioteca de referència és la biblioteca de 

Montbau – Albert Pérez Baró. 

Espai públic urbanisme, mobilitat, transport i habitatge 
 

La Vall d’Hebron té àmplies zones verdes de les quals destaquen: els jardins de Rosa 

Luxemburg, els jardins de Frida Kalho, els jardins de can Brasó i els jardins de les 

Sibil·les. El parc de la Vall d’Hebron és una successió de places a diferents nivells i de 

grans parterres viaris, això comporta una gran qualitat de vida per als veïns del barri, hi 

ha la demanda veïnal d’enjardinar la zona de can Marcet. S’han iniciat les obres dels 

habitatges protegits en règim de superfície a can Cortada. 

 

El barri té una bona accessibilitat per mitjà del transport públic. Hi ha tres parades de 

metro de la L-3 i una parada de la L-5, i diferents parades de bus. Els veïns demanen 

ampliar el recorregut dels autobusos -17 i 112-; augmentar la freqüència de pas i l’horari 

del Bus 10 i l’entrada d’un bus de barri per tal de millorar la connexió entre els barris 

limítrofs. 

 

El territori està marcat per diferents nivells de terrenys, això dificulta la mobilitat a les 

persones amb mobilitat reduïda, es demana millorar-ne l’accessibilitat amb l’eliminació de 

barreres arquitectòniques. 
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Una altra prioritat per als veïns és el soroll de la ronda de Dalt per a la qual cosa  

demanen accions per resoldre’l. Quant al projecte d’urbanització de l’avinguda de 

l’Estatut, la petició dels veïns és que ha de ser integradora i verda pels dos costats, que 

no ha d’incrementar la separació entre els barris. Es demana la definició del Pla director 

de la Llosa de la Vall d’Hebron.  

Comerç, ocupació, empreses i mercats 

 

Hi ha dèficits de comerç de proximitat, no hi ha associació de comerciants que dinamitzi 

l’activitat comercial. 

 

El mercat municipal de referència és el de la Vall d’Hebron –al barri de la Teixonera- 

pendent de traslladar-lo a la Llosa. 

 

Des del Districte s’està elaborant un estudi sobre el comerç al districte d’Horta-Guinardó 

per conèixer la realitat del sector i proposar alternatives als possibles desequilibris 

detectats. 

Convivència, prevenció i seguretat 

 

És un barri tranquil amb bona convivència veïnal. A les places del barri és on es 

relacionen els veïns i les veïnes, també són punts de referència el Casal de barri can 

Travi, el Casal de la Gent Gran, la seu de l’Associació de Veïns...  

 

Al barri, hi ha la seu de la Guàrdia Urbana del districte d’Horta-Guinardó. Els veïns 

demanen més vigilància a les zones despoblades perquè faciliten la inseguretat. Es 

demana aplicar mesures per reduir la velocitat del carrer can Marcet. Millorar la 

senyalització de les zones escolars i fomentar els camins escolars. Es detecten punts 

d’especial dificultat perquè els Servei de prevenció d’incendis accedeixin als habitatges. 
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Associacionisme i participació 

 

Hi ha 37 entitats ubicades al barri, de les quals 20 estan inscrites al Registre d’Entitats de 

l’Ajuntament, de diverses tipologies: veïnal, culturals, esportives, educatives, sanitàries, 

solidàries,... algunes d’àmbit de ciutat no estan vinculades al territori, és per això que no 

han participat en l’elaboració del Pla de futur ni participen a les activitats del barri.   

 

La Festa Major del barri, l’organitza l’Associació de Veïns i Veïnes del parc de la Vall 

d’Hebron,  amb el suport del Districte.   

 

El Districte dóna suport a les associacions mitjançant: cessió de locals, subvencions, 

infraestructures, materials de comunicació, difusió, presència institucional... 

 
Els òrgans de participació del barri són el Consell de Barri de la Vall d’Hebron que es va 

constituir el 20 de gener de 2010 i la Comissió de Seguiment del Consell de Barri. 
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De què disposa el barri? Actuacions en marxa Actuacions previstes 

(futur) 
Demandes procedents 
d’altres processos 
participatius 
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 1 Casal de barri  
El Casal ofereix diferents serveis als 

veïns: ludoteca, activitats festives i 

culturals obertes al barri; punt 

d’informació de les activitats del 

Districte i de la ciutat; cessió 

d’espais, celebració del caledari 

festiu de cultura popular, tallers... 

 
Ampliar la seva programació 

amb activitats per als joves i 

activitats intergeneracionals 

1 Ludoteca 
Espais per a nadons, petita infància i 

famílies  

 Manquen activitats per infants 

fins a 6 anys 

1 Centre de Gent Gran 
El Casal de la Gent Gran s’ha 

convertit en un espai de trobada amb 

una oferta lúdica i cultural molt 

diversa: taller de dansa, de relaxació, 

agricultura ecològica, un espai de 

petanca. 

  

FOTOGRAFIA DEL BARRI DE LA VALL D’HEBRON: 1. SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENT 
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1 Hort urbà al Casal de la Gent 

Gran 
 

  

3 Centres educatius públics: 

 EBM l’Arquet 

 Escola Pau Casal 

 CEE Folch i Camarasa 

 

1 Centre educatiu concertat 

 Sant Joan Bosco d’Horta 

   Els veïns demanen una 

escola bressol  

 Cal ajustar la necessitat de 

places d’escoles bressol a 

les previsions de demanda 

1 Pati obert a l’Escola Pau Casals Conveni amb dos entitats esportives 

per a la utilització de les pistes per  

promoure l’esport al barri 

  

1 Centre Esportiu Municipal 

Olímpics de la Vall d’Hebron  

 Palau Municipal d’Esports 

(voleibol, bàsquet, handbol, futbol 

sala) 

 Centre Municipal de Pilota ( 3 
frontons, piscina)  

 

 
 

 Cobrir alguns equipaments 

esportius 

 Promoure convenis entre les 

escoles i les entitats 

esportives 

 Tracte preferencial als veïns 

per accedir als equipaments 

esportius 
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3 Camps municipals de futbol i de 
rugbi 

 Camp Municipal de Futbol. La 
Clota – Granja Vella, 10 - 

 
 Camp Municipal de Futbol. La 

Clota – av. de l’Estatut, 31 - 
 
 Camp Municipal de Futbol. La 

Taixonera – Coll i Alentorn, 18 - 

   

1 Centre Municipal de Tennis de 

la Vall d’Hebron 

   

1 Punt verd zona de la Vall 

d’Hebron 

   

1 CAP Sant Rafael (barri de 
Montbau) 

  Construir un CAP a la 
Pastilla 

 Hi manca un CAP de 
proximitat 

2 Hospitals de ciutat que donen 
servei al barri:  

 Hospital Universitari de la Vall 
d’Hebron 

 Hospital Sant Rafael 

   Es demana revisar les vies 
d’accés a l’Hospital de la 
Vall d’Hebron per tal de 
facilitar la mobilitat i afavorir 
el comerç... 

1 Centre de Salut Mental (barri de 
Montbau) 
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1 Centre de Serveis Socials Vall 
d’Hebron (la Teixonera) 

 Presta serveis d’atenció individual 
i familiar (psicosocial personal i 
familiar, servei d’atenció 
domiciliària, cobertura necessitats 
bàsiques, o suport a les persones 
en situació de dependència) i 
serveis d’atenció col·lectiva. 
Actua coordinadament amb la 
xarxa d’educació i amb la xarxa 
de salut mental 

 
 Els veïns reivindiquen un  

centre de dia públic per a la 
gent gran 

 
1 Centre de salut mental 

(Montbau) 

   

 
Pavelló de la República 

   Facilitar l’accés dels veïns 

als serveis del Pavelló de la 

República 

 
Biblioteca de Montbau Albert 

Pérez-Baró 

 És la biblioteca de referència del 

barri 

  Els veïns demanen una 

biblioteca de barri  
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FOTOGRAFIA DEL BARRI: 2. ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT i HABITATGE  
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De què disposa el barri? Actuacions en marxa Actuacions 
previstes (futur) 

Demandes procedents d’altres 
processos participatius 

Espais verds 

 Jardins de Rosa Luxemburg 

 Jardins de Frida Kalho 

 Jardins de Can Braso 

 Jardins de les Sibil·les 

Manteniment Manteniment 
 

Els veïns demanen l’enjardinament de la 
zona de can Marcet 

 
8 zones de jocs infantils 

 Pare Mariana 

 Jardins de Rosa Luxemburg 

 Jardins de can Brasó 

 Ventura Rodríguez 

 Jardins de les Sibil·les 

 Plaça Josep Pallarch 

 Jorge Manrique – can Travi 

 Pla Joan Cornudella 
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Espais esportiu urbans 

 Taula ping-pong. Pla de la Vall 
d’Hebron 

 Petanca/bitlles. Harmonia –
petanca 14 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metro L-3 

 Montbau - Mundet - Vall 
d’Hebron 

Metro L-5 

 Vall d’Hebron 

 

 El 30 de juliol de 2010, es va 
inaugurar la nova estació L-5 
de metro, intercanviador L-3 i  
L-5 

  

Bus 

 10-17-19-27-60-73-76-112-
119-185-B16-B19 

 N4 

 

 

  Augmentar la freqüència de pas i ampliar 
l’horari del bus 10 

 Allargar el recorregut del bus 17  

 Ampliar el recorregut del bus 112 

 Entrada en funcionament d’un bus de barri 

 Millorar la cobertura del bus de Nit 

Carril bici    Crear xarxa carril bici per tot el barri 

Ronda de Dalt  Estudi de contaminació 
acústica  de la ronda de Dalt 

 
 Solució definitiva per resoldre el soroll de 

la ronda de Dalt   
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Habitatges protegits en règim 
de superfície 

  S’han iniciat les obres per a la 
construcció d’habitatges 
socials   

  Enjardinament de la zona de can Cortada 
i can Marcet amb plantes autòctones 

Urbanització de l’avinguda de 
l’Estatut 

   Ha de ser integradora i verda per 
ambdues bandes 

Pla director de la Llosa de la 
Vall d’Hebron  

   Definir els equipaments i el futur de la 
Llosa 

Mob Mobilitat    Millorar la connexió amb els barris 
fronterers 

 Millorar l’accessibilitat amb el barri de 
Montbau  

 Millorar els espais per a les persones amb 
mobilitat reduïda 

 Manteniment de l’espai públic    Millorar l’arranjament de voreres 

 Replantació de l’arbrat 

 Millorar la neteja 
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FOTOGRAFIA DEL BARRI: 3. COMERÇ OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 
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4
.  

De què disposa el barri? Actuacions en marxa Actuacions previstes (futur) Demandes procedents 
d’altres processos 
participatius 

Mercat de la Vall d’Hebron  

- Teixonera - 

  Pendent de trasllat del mercat 
a la Llosa de la Vall d’Hebron 

 Informació sobre el procés 
del Projecte director de la 
Llosa 

Barcelona Activa  

(Serveis de l’Ajuntament situat 
fora dels límits de la Vall 
d’Hebron) 

 S’ha impulsat des del Districte 
l’elaboració d’un estudi sobre 
l’activitat comercial al districte 
Horta-Guinardó, amb personal 
procedent dels plans 
d’ocupació de Barcelona Activa 

 Publicació de l’estudi sobre el 
comerç al districte d’Horta-
Guinardó 

 Viver d’empreses 

 

    Facilitar la informació sobre 
la creació i la iniciativa 
empresarial al barri  

 

    Dinamitzar l’activitat 
comercial al barri per 
promoure el comerç de 
proximitat 
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FOTOGRAFIA DEL BARRI: 4. CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ, SEGURETAT 
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De què disposa el barri? Actuacions en marxa Actuacions previstes (futur) Demandes procedents 
d’altres processos 
participatius 

És un barri tranquil, amb bona 
convivència veïnal 

   

Prevenció i seguretat 

 Seu de la Guàrdia Urbana del 
districte d’Horta-Guinardó  

 Policia de proximitat 

 Mossos d’Esquadra 

 Tècnica de Prevenció i Participació 

 
 

 Estudiar i coordinar la 
temporalització dels 
semàfors 

 Estudiar mesures per reduir 
la velocitat al carrer can 
Marcet 

 Camins escolars a l’Escola 
Pau Casals... 

 Zones despoblades que 
faciliten la inseguretat  

 

    Estudiar els punts d’especial 
dificultat perquè els Serveis 
de prevenció d’incendis per 
poder facilitar-hi l’accés  
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FOTO DEL BARRI: 5. ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 
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De què disposa el barri? Actuacions en marxa Actuacions 
previstes (futur) 

Demandes procedents 
d’altres processos 
participatius 

 
Hi ha 37 entitats ubicades al barri, 
20 de les quals registrades al 
Registre d’Entitats 

 El Districte dóna suport a les entitats per 
mitjà de convocatòries de subvencions: amb 
materials de comunicació; difusió de les 
seves activitats; infraestructures, cessió de 
locals... 

 Edició d’una guia d’entitats 

 Trobada d’entitats 

 
 Continuar donant 

suport a les entitats  

 
 

Festa Major del barri 

Organitzada per l’Associació de 
Veïns del Parc de la Vall d’Hebron 

 
 El Districte hi dóna suport amb 

infraestructures; difusió; materials de 
comunicació; subvenció per fer activitats; 
assistència institucional... 

 

 
 Continuar donant 

suport a la Festa 
Major del barri 

 

 

Consell de Barri de la Vall d’Hebron 

 
 Es va constituir el 20 de gener de 2010 

 El 20 de gener de 2010 es presenta el Pla 
de futur del barri de la Vall d’Hebron 
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Comissió de Seguiment   Es va constituir el 13 de maig de 2010 i es va  
presentar la prediagnosi del barri 

 A la sessió de l’1 de juny de 2010, es van 
debatre i es van consensuar els eixos de 
treball del Pla de futur del barri de la Vall 
d’Hebron 

a) Serveis a les persones i equipaments 

b) Associacionisme i participació 

 A la sessió del 7 de juliol de 2010, es va 
debatre i es van consensuar els eixos: 

a) Espai públic: urbanisme, mobilitat, 
transport i habitatge 

b) Comerç: ocupació, empreses i mercats 

c) Convivència, prevenció i seguretat 

 A la sessió pel 18 d’octubre de 2010 es va 
lliurar la documentació amb les aportacions 
dels eixos temàtics i les línies estratègiques 
del Pla de futur de la Vall d’Hebron 
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5.2. Resultats de la validació: Aspectes que cal millorar, punts 

febles i potencialitats; punts forts del barri segons els eixos 

temàtics  

Serveis a les persones i equipaments 

 
Al barri hi ha una àmplia xarxa d’equipaments esportius i educatius.   

 
El Casal de barri can Travi i el Casal de Gent Gran s’han consolidat com a centres 

generadors d’activitats i de dinamització cultural del barri, caldria ampliar l’oferta 

d’activitats intergeneracionals. 

 
La biblioteca de referència del barri és la de Montbau Albert Pérez-Baró, els veïns 

demanen una biblioteca de barri.  

 
L’hospital de la Vall d’Hebron i el CAP Sant Rafael (Montbau) donen servei al barri, 

però els veïns demanen un CAP al barri. Es creu necessari que hi hagi un centre de 

dia públic.  

 

Espai públic, urbanisme, mobilitat i habitatge 

 
Hi ha grans espais verds, dels quals gaudeixen els veïns i les veïnes del barri. La 

demanda veïnal es l’enjardinament de la zona de can Cortada. 

 

La petició dels veïns se centra en la prioritat resoldre els problemes de soroll de la 

ronda de Dalt. Els veïns demanen que els projectes urbanístics fronterers amb altres 

barris no han d’incrementar la separació del barri de la Vall d’Hebron de la resta de 

barris. La urbanització de l’avinguda de l’Estatut ha de ser integradora i verda pels dos 

costats. Es demana definir els equipaments i el futur del Pla director de la Llosa. 
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El barri té una xarxa de transport públic que facilita la mobilitat cap a la ciutat, però cal 

millorar la connexió amb els barris limítrofs. El barri té una bona connexió per mitjà 

dels transports públics, la demanda veïnal és millorar l’accessibilitat entre els barris 

limítrofs, ampliant: els recorreguts dels busos de barri, la freqüència de pas i l’horari; 

amb l’eliminació de barreres arquitectòniques. Els desnivells del terreny dificulten la 

mobilitat dels veïns i de les veïnes, és per això que es demana millorar-ne 

l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda. 

 

El Patronat Municipal de l’Habitatge de Barcelona ha començat les obres de la 

promoció d’habitatge protegit a can Cortada, en el marc del Pla de l’habitatge que 

impulsa l’Ajuntament de Barcelona. 

 

Comerç, ocupació, empreses i mercats  

 

Hi ha dèficits de comerç de proximitat. Pendent de traslladar el Mercat de la Vall 

d’Hebron a la Llosa. Els veïns demanen suport per tal de dinamitzar i promoure 

l’activitat comercial del barri. 

 

Convivència, prevenció i seguretat 

 

És un barri tranquil amb bona convivència veïnal. Es demana millorar la seguretat a les 

vies ràpides. Estudiar els punts negres del barri pel que fa a l’accessibilitat dels 

Bombers. Es demana la implementació de camins escolars – a l’Escola Pau Casals...-  

més presència i vigilància de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra 

especialment a les zones despoblades que faciliten  la inseguretat. 

 

Associacionisme i participació 

 

La xarxa associativa arrelada al territori és de 37 entitats, però es detecta falta 

d’arrelament d’algunes entitats al barri. Caldria enfortir la xarxa associativa i afavorir la 

connexió entre elles. Cal impulsar la creació d’una associació del sector comercial. El 

Casal de Barri acull entitats del barri. El Consell de Barri i les seves comissions de 

Seguiment i de Treball aproximen i faciliten la participació de les entitats i dels veïns i 

veïnes del barri. 
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EIX TEMÀTIC: SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENTS 

PUNTS FORTS - POTENCIALITATS PUNTS FEBLES  - ASPECTES DE MILLORA 

  
 
 La posada en funcionament dels nous equipaments del barri: el 

Casal de Barri que inclou el servei de ludoteca i el Casal de Gent 
Gran, amb una oferta lúdica i cultural molt diversa, s’han 
convertit en espais de dinamització cultural i social de barri 

 
 El Casal de Barri can Travi acull entitats del barri i els dóna suport 
 
 El barri acull grans i importants espais esportius  
 
 El barri disposa de tres centres educatius públics i d’un centre 

educatiu concertat 
 
 La proximitat de l’Hospital Universitari de la Vall d’Hebron, 

l’Hospital Sant Rafel, el primer complex hospitalari de Catalunya i 
un dels més grans de l’Estat espanyol, conjuntament amb el 
CAP Sant Rafael donen servei al barri 

 

 Pavelló de la República 

 

 
 Manca d’una escola bressol  

 
 Facilitar el transport als usuaris dels equipaments amb un bus de 

barri... 
 

 Manca equipament sociosanitari de proximitat 
 

 Manca un centre de dia públic per a la gent gran del barri 
 

 Manca una biblioteca de barri 
 

 Facilitar l’ús del Pavelló de la República als veïns 
 

 Definir els equipaments de La Llosa 
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EIX TEMÀTIC: Espai públic: urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 

PUNTS FORTS - POTENCIALITATS PUNTS FEBLES  - ASPECTES DE MILLORA 

 

 Grans espais verds 
 

 Bona connexió per mitjà dels transports públics – s’ha 

ampliat amb la L-5 que va entrar en funcionament el 29 de 

juliol de 2010 - 

 

 

 

 Falta zona verda a la zona de can Cortada 

 Millorar la connexió del barri amb els barris limítrofs 

 Millorar la freqüència de pas del bus 10 

 Millorar la cobertura del bus de Nit 

 Millorar l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda 
 

 Resoldre els problemes de soroll a la ronda de Dalt 
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EIX TEMÀTIC: Comerç, ocupació, empreses i mercats 

PUNTS FORTS - POTENCIALITATS PUNTS FEBLES  - ASPECTES DE MILLORA 

 

 Futur trasllat del Mercat de la Vall d’Hebron –Teixonera- a la 

Llosa  

 Des del Districte s’està elaborant un estudi sobre el comerç al 

districte d’Horta-Guinardó per conèixer la realitat del sector  

 

 Dèficits de comerç de proximitat  
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EIX TEMÀTIC: Convivència, prevenció i seguretat 

PUNTS FORTS - POTENCIALITATS PUNTS FEBLES  - ASPECTES DE MILLORA 

 

 És un barri tranquil amb bona convivència veïnal 

 Seu de la Guàrdia Urbana del districte d’Horta-Guinardó 

 Policia de proximitat  

 

 

 

 Millorar la seguretat a les vies ràpides 

 Controlar les zones despoblades que faciliten la inseguretat 

 Millorar l’accessibilitat dels Serveis de prevenció d’incendis als 

punts d’especial dificultat per accedir-hi  

 Recollir les caques dels gossos 
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EIX TEMÀTIC: Associacionisme i participació 

PUNTS FORTS - POTENCIALITATS PUNTS FEBLES  - ASPECTES DE MILLORA 

 

 Hi ha 37 d’entitats amb seu al barri 

 El Casal de barri can Travi acull entitats del barri 

 La Mostra d’Entitats, tot i que cal buscar altres formats 

 L’Associació de Veïns organitza la Festa Major del barri amb 

el suport del Districte 

 El Consell de Barri de la Vall d’Hebron es va constituir el 20 

de gener de 2010 

 La Comissió de Seguiment del Consell es va crear el 13 de 

maig de 2010 

 

 

 Cal enfortir la xarxa associativa manca informació sobre les 

diferents entitats del barri i conèixer les activitats que programen 

 Falta arrelament de certes entitats al barri, especialment les de 

ciutat que tenen seu al barri 

 Manca informació sobre les activitats i cal facilitar l’oferta 

d’activitats i, optimitzar els recursos entre la xarxa associativa 

 Cal impulsar la creació d’una associació del sector comercial 
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6. LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE FUTUR SEGONS 

EIXOS DE TREBALL  
 

 

 

 

 

Serveis a les persones i equipaments 

 

Durant els anys 2009 i 2010 s’han inaugurat dos equipament de barri que s’han 

consolidat com a espais de trobada i com a centres generadors d’activitats: el Casal de 

la Gent Gran i el Casal de barri can Travi. La biblioteca de referència és la Biblioteca 

de Montbau Albert Pérez-Baró, la barrera que suposa la ronda de Dalt fa que els veïns 

i veïnes reivindiquin la construcció d’una biblioteca de barri. El CAP de referència del 

barri està ubicat a Montbau, per la qual cosa es demana un CAP de proximitat. També 

hi ha una demanda veïnal per a l’entrada en funcionament d’un centre de dia per a la 

gent gran de titularitat pública. Al barri hi ha tres centres educatius públics i un centre 

concertat, es demana adequar la necessitat de places d’escoles bressol a les 

previsions de demanda. La definició dels equipament i del Pla director de la Llosa.  

 

Espai públic, urbanisme, mobilitat i habitatge 

 

Els veïns volen definir el barri com un parc, volen recuperar l’esperit del Parc de la Vall 

d’Hebron que ha de mantenir el seu caràcter de parc originari i de zona de transició 

entre la ciutat i la muntanya, per tant volen mantenir-hi les àrees i millorar els espais 

verds, volen un barri amable i tranquil. Es demana enjardinar la zona de can Marcet, el 

PAD preveu que s’enjardinarà quan finalitzi la construcció dels habitatges a can 

Cortada.   

 

El debat s’ha centrat especialment en les peticions sobre resoldre els problemes de 

soroll a la ronda de Dalt. La demanda dels veïns és que els projectes urbanístics 

fronters que no incrementin la separació amb la resta de barris, la urbanització de 

l’avinguda de l’Estatut ha de ser integradora i verda per ambdós costats. 
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Comerç, ocupació, empreses i mercats 

 

Des del Districte s’està fent un estudi sobre el comerç al districte d’Horta-Guinardó per 

tal de conèixer la realitat i detectar les necessitats del sector comercial. Es detecta la 

necessitat d’impulsar la creació d’una associació de comerciants. Donar suport al 

sector comercial per dinamitzar el comerç de proximitat. Es demana facilitar informació 

sobre la creació, la iniciativa empresarial al barri i sobre els temes que afecten el 

sector comercial. 

 

 

Convivència, prevenció i seguretat 

 

La Vall d’Hebron és un barri tranquil amb bona convivència veïnal. Es demana 

incrementar la seguretat amb mesures de control del trànsit a les vies ràpides. Millorar 

la senyalització del barri en general, especialment pel que fa a les zones escolars dels 

equipaments. Desenvolupar els camins escolars. Posar especial atenció en temes de 

prevenció a les zones més despoblades del barri i millorar la freqüència de pas de les 

patrulles de la Guàrdia Urbana. Estudiar i millorar els punts d’especial dificultat del 

barri quant a l’accessibilitat del Servei de prevenció d’incendis.  

 

Associacionisme i participació 

 

Es demana que el Casal de Barri sigui un punt d’informació i que es potenciï com 

espai d’entitats. Fomentar la participació ciutadana en els projectes de transformació 

del barri i que tinguin impacte les decisions preses. Millorar els canals de comunicació 

entre el Districte i les entitats. Fomentar la coordinació i la interrelació entre les entitats 

del barri. Impulsar la participació dels joves i dels nouvinguts amb les entitats del barri. 

Donar suport als actes lúdics culturals i festius que donin caràcter al barri - crear una 

marca de barri -. 
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EIX TEMÀTIC: Serveis a les persones i equipaments 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 
 Construir un centre de dia per a la gent gran de titularitat pública 

 
 Construir un CAP de proximitat 

 
 Construir una Biblioteca de barri 

 
 Ajustar la necessitat de places d’escoles bressol a les previsions de demanda 

 
 Potenciar les activitats de lleure educatives per a les diferents franges d’edat 

 
 Promoure convenis de col·laboració entre les escoles i les entitats esportives 

 
 Facilitar l’accessibilitat dels veïns a les instal·lacions esportives del barri 

 

 Cobrir alguns equipaments esportius 
 

 Facilitar l’accés dels veïns a les activitats i serveis del Pavelló de la República 
 

 Ampliar l’oferta d’activitats del Casal de Barri can Travi per als infants fins a 6 anys i 
per als joves. 

 
 Facilitar espais de relació intergeneracional 
 
 Potenciar la dinamització de les entitats mitjançant el Casal de barri Can Travi 
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EIX TEMÀTIC: Espai públic, urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 
 

 El barri de la Vall d’Hebron haurà de recuperar l’esperit del Parc de la Vall d’Hebron que 
ha de mantenir el seu caràcter de parc originari, recuperar el barri com a espai verd i 
com a zona de transició entre la ciutat i la muntanya i com a espai barri tranquil i amable. 

 Els projectes urbanístics fronterers no han d’incrementar la separació de la Vall 
d’Hebron de la resta de barris. 

 La urbanització de l’avinguda de l’Estatut ha de ser integradora i verda per ambdues 
bandes 
 

 Resoldre els problemes de soroll de la ronda de Dalt 

 Millorar la connexió del barri amb els barris limítrofs 

 Millorar l’accessibilitat per a les persones amb mobilitat reduïda 
 

 Enjardinament de la zona de can Marcet quan finalitzi les obres dels habitatges de can 
Cortada 

 

 Creació d’una xarxa de carril bici per tot el barri 

 
 

 Mantenir i millorar les zones i els espais 
verds 
 

 Enjardinar la zona de can Cortada 
 

 Crear carril bici per tot el barri 
 

 Participació dels veïns en la Comissions 
d’obres 

 Estudis i accions que resolguin els 
problemes de soroll de la ronda de Dalt 

 Millorar la freqüència de pas del bus 10  i 
ampliar el recorregut dels busos 17 i 112 

 Millorar la cobertura del bus de Nit 

 Entrada en funcionament d’un bus de barri 

 Millorar l’accessibilitat amb el barri de 
Montbau, enderrocant el pont de la ronda 
que no utilitzen els veïns i construir-hi una 
rampa que faciliti la mobilitat a les persones 
amb cadira de rodes, cotxets i als veïns en 
general. 
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EIX TEMÀTIC: Comerç: ocupació, empreses i mercats 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 

 
 Impulsar la creació d’una associació de comerciants 

 
 Dinamitzar l’activitat comercial al barri per promoure el comerç de proximitat 

 

 Facilitar informació sobre la creació, la iniciativa empresarial al barri i sobre els temes que 

afecten el sector comercial 
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EIX TEMÀTIC: Convivència, prevenció i seguretat 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 

 Afrontar els problemes de trànsit i perill a les vies ràpides del barri 
 

 Estudiar i coordinar la temporalització dels semàfors  
 

 Millorar la senyalització del barri en general, i especialment la de les zones escolars i dels 
equipaments 
 

 Posar especial atenció en temes de prevenció a les zones més despoblades del barri i 
millorar la freqüència de pas de patrulles de la Guàrdia Urbana 
 

 Estudiar els punts d’especial dificultat per a l’accés dels Bombers puguin  
 

 Fomentar i desenvolupar els camins escolars 
 

 Millorar la il·luminació de la zona del carrer de la Marina 
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EIX TEMÀTIC: Associacionisme i participació 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: ACCIONS 

 

 

 Fer que el Casal de barri can Travi sigui un punt d’informació i que es potenciï com a 

espai d’entitats 

 

 Millorar els canals de comunicació entre el Districte i les entitats 

 

 Fomentar la participació ciutadana en els projectes de transformació del barri i que 

es tinguin en compte les decisions preses 

 

 Fer el seguiment dels projectes actuals 

 
 Impulsar la participació dels joves i dels nouvinguts a les entitats del barri 

 
 Donar suport als actes lúdics, culturals i festius que donin caràcter al barri –crear 

marca de barri- 

 

 

 Donar suport a la coordinació de les 

entitats del barri 

 

 Donar a conèixer les associacions i les 

activitats del barri 
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C// CONCLUSIONS- DOCUMENT RESUM 

IDEES PRINCIPALS  

 

 

 

Aquest Pla de futur del barri de la Vall d’Hebron partia d’unes dades estadístiques, 

d’informes tècnics, d’un cert coneixement, amb aquestes dades vam elaborar una 

primera prediagnosi, una eina per començar a treballar plegats. Era necessària la 

participació dels que viuen al barri, les persones i les entitats més significatives i això 

és el que hem estat fent a les diferents sessions de treball de la Comissió de 

Seguiment. Ha estat un procés d’un ampli debat centrat especialment en recollir les 

demandes i les prioritats dels veïns per tal de redactar les línies estratègiques que 

definiran el Pla de futur del barri de la Vall d’Hebron.  

 

Aquestes demandes s’han concentrat especialment als eixos temàtics: Serveis a les 

persones i equipaments; i el de l’Espai públic: urbanisme, mobilitat, transports i 

habitatge al barri i el de Seguretat i prevenció. Amb les demandes de la construcció 

d’una biblioteca i equipaments sociosanitaris de barri; que els projectes urbanístics 

fronteres no incrementin la separació de la Vall d’Hebron de la resta de barris; eliminar 

els elements que separen el barri dels barris limítrofs; accions per millorar la mobilitat 

dels veïns. Ampliar horaris i trajectes dels busos per tal de millorar la connexió entre 

els barris fronteres.  

 

L’Associació de Veïns del Parc de la Vall d’Hebron vol expressar davant de la reforma 

de l’Avinguda de l’estatut que ha desaparegut l’antic parc que hi havia entre el nostre 

barri i Horta. I els dos carrils de pujada que limitaven el nostre barri es convertiran en 

sis carrils.. És just, creiem, que Horta guanyi jardins, ja que té pocs espais verds. Però 

no a costa de deixar el Parc de la Vall d’Hebron aïllat amb una muralla de 6 carrils. A 

l’associació demanen que es mantinguin els quatre carrils actuals i les voreres siguin 

mes amples que les que hi han al projecte inicial. Es demana també la connexió dels 

Jardins  de Rosa de Luxemburg  amb el nou Parc d’Horta mitjançant una passarel·la 

que faciliti la comunicació entre barris. 
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La Ronda de Dalt no és tan sols una barrera física sinó també una font de soroll, 

contaminació i incomunicació important pel barri del Parc de la Vall d’Hebron. És per 

això que la reducció del soroll i la millora de la comunicació  entre barris dels nostres 

veïns i veïnes és un element fonamental en el pla de futur d’aquest barri. Agafant de 

punt de partida els estudis ja realitzats i complementant els mateixos en els casos que 

quedin  justificats, agafant també el pla per a la reducció de la contaminació acústica 

de la ciutat de Barcelona, i incorporant tots aquells altres elements que es consideri 

necessaris per tal d’estudiar les diferents demandes veïnals, es treballarà en un 

projecte que proposi solucions reals i definitives que permetin afrontar la disminució de 

soroll, contaminació i incomunicació derivat de la Ronda de Dalt. Aquests treballs es 

donaran a conèixer al moviment veïnal dels barris de l’entorn per tal de treballar 

conjuntament amb l’objectiu d’una proposta consensuada, tècnicament viable, 

econòmicament sostenible i similar al tractament que s’ha fet en altres vies bàsiques 

rapides de la nostra ciutat on s’han aplicat solucions com el soterrament. 

 

Aquest Pla de futur s’inspira en la visió que els veïns volen remarcar, definir el barri 

com a parc, recuperar l’esperit del Parc de la Vall d’Hebron que ha de mantenir el seu 

caràcter de parc origina i de zona de transició entre la ciutat i la muntanya, és per això 

que volen mantenir i millorar els espais verds, volen un barri amable i tranquil. 

 

Els equipament esportius i educatius, la construcció del Casal de barri can Travi, el 

Casal de la Gent Gran, l’hort urbà, els habitatges de can Travi per a gent gran, 

potencien la relació entre els veïns i amb les seves activitats ludicoculturals donen un 

important servei al barri. La construcció dels habitatges socials de can Cortada 

modificarà i en millorà l’ entorn. Són sens dubte potencialitats per al barri. 

 

Unes altres potencialitats del barri són els tres centres educatius públics i un concertat. 

També ho són els equipaments esportius, la proximitat de  la ciutat sanitària de la Vall 

d’Hebron. Queda pendent de definir el futur de la Llosa. 

 

Aquest procés de participació que hem iniciat amb l’elaboració del Pla de futur de 

Montbau 2010-2020, ens ha permès definir com volen els veïns que sigui el seu barri, 

ha de continuar treballant perquè la Comissió de Seguiment sigui l’espai de 

representació, de debat i de consens per millorar el barri de la Vall d’Hebron. 
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D// ANNEXOS: 

Buidatge de tallers 
 
 

Districte/barri:  Horta- Guinardó ( Vall d’Hebrón) 
Data i hora: 01/06/2010 a les 19:30   
Lloc: Casal de Barri can Travi 
Nom del dinamitzador/a: Clara Soler 

 

Eix temàtic: Serveis i equipaments 

Validació diagnosi 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

 
- Casal de barri- i el suport que fa a 
les entitats 
- 
- 
 
 
 
 
 
 

 
- Falta centre de dia per la gent 

gran 

- Falta equipament sociosanitari 

de proximitat 

- Falta biblioteca 

- Falta definir La Llosa 

- Falta escola bressol 

- Falten activitats per infants fins 

a 6 anys 

- Falten activitats o espais de 

relació intergeneracional 

- Falta millorar  l’entorn dels 

equipaments esportius 

- Accessibilitats dels carrers 

- Cobriment ronda 

- Falten equipaments culturals  

- Obrir el pavelló de la República 

al barri 

- Falta alguna zona d’esbarjo –

oci  
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Eix temàtic 

Línies estratègiques 

- Disposar d’ un centre de dia per la gent gran 

- Disposar d’un CAP de proximitat 

- Biblioteca 

- Dinamitzar el comerç de proximitat-  

- Ajustar la necessitat de places d’escoles bressol a les previsions de 

demanda 

- Potenciar les activitats de lleure-educatives per les diferents franges 

d’edat 

- Promoure convenis entre les  escoles amb entitats esportives 

-  Els veïns haurien de disposar d’algun tracte preferencial pels 

equipaments esportius 

- El cobriment d’alguns equipaments poliesportius 

- Fomentar activitats intergeneracionals 

- Compartir/integrar pavelló de la República al barri. 
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Districte/barri: Vall d’Hebrón ( Horta Guinardó) 
Data i hora:07/07/2010 de 19:30 a 21:45 
Lloc: casal de barri 
Nom del dinamitzador/a: Clara Soler 

 

Eix temàtic: convivència, 
prevenció i seguretat  

 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

 - Caques de gos 
- Seguretat a les vies ràpides 
- Zona Pórtico- tràfic de peces 

de cotxes i motos. 

 

Línies estratègiques 

Afrontar els problemes de trànsit i perill de les vies ràpides del barri 

Fomentar i desenvolupar els camins escolars 

Senyalització de les zones escolars 

Millorar la senyalització del barri en generals pel que fa a equipaments 

Posar especial atenció,en temes de prevenció, a les zones més despoblades 
del barri 

Millorar la il·luminació de la zona del carrer de la ¿Marina ?, i introduir la 
figura del guàrdia de barri 

Millorar la freqüència de pas de patrulles de la Guàrdia urbana 
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Radiografia del barri: 
 
Treure parc de la Vall d’Hebrón com zona verda 
 
Afegir a bus: N4 
 

Eix temàtic: espai públic, 
mobilitat, transports i habitatges 

 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

 - Falta zona verda a la zona de 
can Cortada  

- Recorregut 112 queda curt 
- Poca connectivitat amb el 

centre d’Horta i amb l’hospital 
de la Vall d’Hebrón 

 

Línies estratègiques 

Cobriment de la ronda de dalt i solució del problema del soroll 

Nova urbanització de la zona de l’Av. De l’Estatut ha de ser integradora i 
verda per ambdues bandes. 

Projectes urbanístics fronterers no han d’incrementar la separació de la Vall 
d’Hebrón amb la resta de barris.  

Crear xarxa carril bici per tot el barri 

Millorar la connexió entre barris i per superfície 

Ampliar la ruta del 112 

millorar la cobertura de nit de bus nit 

-Ajardinament de la zona de Can Marcet 

Recuperar el barri com espai verd, i manteniment d’aquests 

El Parc de la Vall d’Hebrón ha de mantenir el caracter originari i zona de 
transició entre la ciutat i la muntanya i com espai tranquil i amable.  
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Eix temàtic: comerç, ocupació, 
empreses i mercats 

 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

  

 

Línies estratègiques 

Fomentar i facilitar la informació sobre la creació o iniciativa empresaria al 
barri, a través de les entitats. 

Dinamitzar l’activitat comercial al barri, per promoure el petit comerç 

Idea no consensuada: fomentar la implantació d’empreses de tecnologia 
punta a la zona norest del barri 
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Districte/barri: Vall d’Hebrón ( Horta Guinardó) 
Data i hora:07/07/2010 de 19:30 a 21:45 
Lloc: casal de barri 
Nom del dinamitzador/a: Clara Soler 

 

Eix temàtic: convivència, 
prevenció i seguretat  

 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

 - Caques de gos 
- Seguretat a les vies ràpides 
- Zona Pórtico- tràfic de peces 

de cotxes i motos. 

 

Línies estratègiques 

Afrontar els problemes de trànsit i perill de les vies ràpides del barri 

Fomentar i desenvolupar els camins escolars 

Senyalització de les zones escolars 

Millorar la senyalització del barri en generals pel que fa a equipaments 

Posar especial atenció,en temes de prevenció, a les zones més despoblades 
del barri 

Millorar la il·luminació de la zona del carrer de la ¿Marina ?, i introduir la 
figura del guàrdia de barri 

Millorar la freqüència de pas de patrulles de la Guàrdia urbana 

 

 

 
 



Serveis Generals i Coordinació Territorial 
 

 
 45 

 

 

 

Composició de la Comissió de Seguiment i persones que hi 
han participat 

 
Presidència 

 José Ángel Rodríguez, conseller del barri de la Vall d’Hebron GMDPSC  

 
Consellers del Districte 

 Joan Vallvé, conseller GMDICV-EUiA  

 Jordi Coronas, conseller GMDERC  

 Lluís Bou Dalmau, conseller GMDCiU  

 Manuel Conde, conseller GMDPPC  

 

Tècnics 

 Núria Rodríguez Yuste, tècnica del barri de la Vall d’Hebron  

 Laura Pérez, directora de la Direcció Serveis de Territori 

 Ariadna Aragall, directora del Casal de barri can Travi 

 
Representants de les entitats 

 Manel Pérez, president de l’Associació de Veïns i Veïnes del Parc de la Vall 

d’Hebron  

 Teresa Pérez, de l’Associació de Veïns i Veïnes del Parc de la Vall d’Hebron  

 Mireia Nebot, de l’Associació de Veïns i Veïnes del Parc de la Vall d’Hebron 

 Teresa Bernal, de l’AMPA Pau Casals 

 David López, del Club Voleibol de la Vall d’Hebron 

 Eulogio Dávalos, del Centre Salvador Allende 

 Purificación Pumarole, de la Coral Parc Vall d’Hebron 

 Jaume Quílez García, del Front per Organitzacions Populars (FOC) 

 

A títol individual 

 Maria Eugenia Ibáñez 


