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Acta del consell de barri Vall d’Hebron 

Data: 12 de març de 2019 

Hora: 19.00 hores. 

Lloc: Casal de Barri Can Travi (Av. Vidal i Barraquer, 45) 

Assistents: 

Presideix la taula la Regidora del Districte, Mercedes Vidal, a qui acompanyen, Manel 

Pérez, Vicepresident del Consell de Barri, Victor Valls, Conseller del Barri de Vall 

d’Hebron i el Gerent del Districte, l’Eduard Vicente. 

Grups polítics representats: 6 

Entitats representades: 1 

Veïnes i veïns assistents: 55 

 

1. Informacions del Districte 

1.1. Seguiment actuacions al barri 

- Informa que s’han anat atenent a les qüestions plantejades en el darrer Consell de 

Barri. 

- Explica que s’han realitzat aproximadament 40 ordres de manteniment a l’espai 

públic en diferents conceptes (voreres, baranes, etc.) 

- Informa que tenen pendent una petició de l’Associació de veïns sobre l’àrea verda 

entorn del barri, explica que han demanat un estudi.  

- Sergi Amposta, intendent del Districte de Guàrdia Urbana explica el projecte que es 

va posar en marxa l’1 de Febrer i que ja s’ha implementat a tota la ciutat. Explica que 

cada barri té un agent referent de Guàrdia Urbana i comenta que l’Hèctor Nadal és el 

Policia referent del barri de la Vall d’Hebron. 

Explica que cada agent referent serà especialista en el seu barri i comenta que 

l’objectiu d’aquest projecte és que el Policia de Barri acabi coneixent les entitats i les 

problemàtiques per poder traslladar-les i destinar els recursos que calguin en cada un 

dels casos.  

Informa del correu electrònic per poder-se posar en contacte: 

policiadebarri.horta@bcn.cat  

mailto:policiadebarri.horta@bcn.cat
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1.2. Bus 135 

Víctor Valls informa que hi ha hagut dues sessions per poder tractar la propera 

implantació del nou bus de barri que passarà principalment pels barris de Vall 

d’Hebron i Montbau.  

Explica breument la situació actual de la xarxa d’autobusos del barri i comenta que 

s’ha reforçat amb la incorporació de la línia 135.  

Fa un monogràfic per mostrar i explicar el recorregut. 

Comenta per últim, que la previsió d’implantació de la nova línia serà aproximadament 

a principis d’abril.  

S’obre un torn de paraules.  

- Pilar: Pregunta si és gratuït. 

Resposta: Explica que tindrà la tarifa normal. 

- Mª Eugenia Ibáñez: Pregunta quina serà la freqüència de pas respecte d’altres línies 

de bus de barri de Barcelona.   

Resposta: Expliquen que les freqüències de pas són molt variables, depenen de les 

distàncies dels recorreguts, etc.  

- Xavi (AVV Vall d'Hebron): En primer lloc comenta que la decisió final de la línia ha 

estat de l'equip de Govern i explica que no ha estat consensuada amb l'Associació de 

veïns, ja que no estaven d'acord amb el recorregut proposat. 

Sobre la freqüència pensen que es pot solucionar fàcilment afegint un altre autobús en 

un futur. 

Explica que fa uns anys hi havia un document sobre el pla futur de la Vall d’Hebron, 

treballat per l’equip de Govern d’aquell temps, en el que les entitats del barri i els 

diferents partits, manifestaven que faltava una connectivitat amb Horta i amb el CAP 

de Sant Rafael, així que, la línia 135 no compleix amb aquestes necessitats.  

Sobre la parada prop del CAP de Sant Rafael que planteja l’equip de Govern, explica 

que no és positiva per les persones amb mobilitat reduïda i proposen posar-la al pont 

per així fer-la més propera.   

Sol·liciten tenir una reunió amb TMB per poder atendre aquestes necessitats.  

Per últim demanen que quan vingui l’autobús retolat posin bus de Montbau. 

Resposta: Comenta que aquestes qüestions ja s'han explicat i comentat en les 

diferents reunions, així i tot, explica que la decisió final sobre el trajecte correspon al 

Govern del Districte, atenent les qüestions tècniques que expressa TMB. 
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- Gerardo (AVV Vall d’Hebron): Pregunta si encara estan per definir les dues parades 

del carrer Berruguete. 

Resposta: Informa que no estan pendents de definir les parades, sinó que estan 

revisant quina és la solució urbanística més correcta (posar una plataforma, refer la 

vorera, etc.) 

 

2. Informe de la Regidora del Districte Horta-Guinardó 

Mercedes Vidal fa un monogràfic sobre les actuacions que han realitzat en el Districte, 

però més concretament les que estan enfocades a la Vall d’Hebron.  

Comenta que hi han actuacions que són molt territorialitzades però explica que també 

hi ha d’altres que corresponen a serveis a les persones i que també s’han treballat 

molt. Exposa les accions i projectes als diferents àmbits. 

- Oscar Llorca: Vol saber si l’espai d’eco treball estarà en els baixos de Can Cortada.  

Resposta: Informen que no i explica que estaran als baixos dels edificis que estan a 

l’Avinguda de l’Estatut a La Clota. 

 

3. Informe de l’AV de la Vall d’Hebron 

Manel Pérez, President de l’Associació de Veïns de la Vall d’Hebron comenta que el 
punt anterior ha estat molt poc centrat en el barri. 

Passa la paraula a Quim de l’Associació de Veïns perquè llegeixi en nom de la Junta, 
el document que han escrit fent un resum del què ha estat aquest mandat. 

En el document comenten en primer lloc que no hi ha ates l’acord de cobertura i 
soterrament de la Ronda de dalt. 

Segon, la construcció d’un edifici dotacional al carrer Can Travi, on hi havia un acord 
previ per la construcció d’equipaments.  

Tercer, la construcció d’un institut que no és necessari a l’Avinguda Vidal i Barraquer. 

Comenta, que en una nota de premsa emesa per l’Ajuntament de Barcelona el 27 de 
Març de 2015, es va certificar d’una forma molt específica, l’acord aconseguit per les 5 
Associacions de Veïns de la zona i rubricat per tots els partits polítics.  

Reclamen que les decisions que ha pres el govern no han atès a les demandes 
veïnals.  
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4. Torn obert de paraules 

- Sebastian Martínez (Vocal d’esports al lleure de l’Associació i Coordinador de la 

Petanca del Casal del Vall d’Hebron): Explica que des de novembre de 2017, han 

reclamat una sèrie de millores que no han sigut ateses a la plaça de Frida Kahlo pel 

bon funcionament de les pistes de petanca i altres activitats. 

Per altra banda, comenta que és veí del carrer Rubió i Balaguer, explica que en els 

jardins que van des del número 71 al 81 concretament fa tres anys que estan en mal 

estat. Demana que es faci manteniment. 

Vol agrair la col·laboració de l’Associació de Veïns, del Casal de Gent Gran i a tots els 

veïns jubilats del barri per l’ajut de la creació del torneig de petanca.  

- Pedro Mendoza: Comenta que l’aparcament és un dels problemes més importants 

del barri, per això, sol·licita la implementació de la zona verda.  

- Pilar Fernàndez: Explica que hi ha molts robatoris als pisos, vol saber si hi ha hagut 

denuncies o com està el tema, també es queixa del poc manteniment al barri. 

- Ana Pérez: Reclama neteja de grafits al pas soterrani del metro. 

- Maria Eugenia Ibáñez: Reclama el manteniment del Palau del Marquès d’Alfarràs del 

Parc del Laberint i es queixa del seu estat actual, per últim pregunta si ho pensen 

enderrocar o arreglar.   

- Xavier Rodríguez (AVV Vall d’Hebron): Vol exposar dos punts, en primer lloc sobre 

l’antic Pipi Can de Joan Cornudella comenta que cada cop està en pitjor estat i el 

segon punt sobre els grafits del metro que comentava la veïna anteriorment.  

Mercedes Vidal dona resposta a les qüestions plantejades:  

Sobre l’estat dels jardins comenta que ho revisaran i traslladaran, quant a l’àrea verda 

comenta que no ha estat possible però que han demanat la revisió de la petició. 

En relació amb els robatoris, explica que s’està fent una feina continua de seguretat 

amb els Mossos d’Esquadra, de fet, comenta que la quantitat de robatoris als pisos ha 

baixat. Es important que es facin les denuncies. 

Sobre el tema de la neteja dels grafits, comenta que és un tema complicat, ja que en 

certs espais, encara que es netegi, ho tornen a pintar, tot i això explica estan treballant 

en aquest tema. 

Respecte al tema del manteniment de Joan Cornudella informa que ho traslladaran.  

En relació amb l’espai del Palau del Marquès d’Alfarràs, explica que està patint un 

deteriorament notable, informa que han intentat fer un projecte per poder assumir la 

rehabilitació de l’espai, així i tot explica que es faran unes actuacions per evitar un 

major deteriorament.  
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L’Eduard Vicente puntualitza sobre les petanques, comenta que pren nota per veure la 

diagnosi i valorar si es poden fer les millores que sol·liciten.  

- Manel (AVV Vall d’Hebron): En resposta al tema de l’àrea verda, demana més 

concreció, ja que és un tema molt demandat.  

En relació al pas del metro, explica que es necessita anar més enllà, a més, demana 

l’informe de les intervencions de neteja que s’han realitzat així com, saber que és el 

que passa amb les càmeres de seguretat que es van instal·lar.  

Per últim, en nom de l’AMPA de l’Escola Pau Casals demana que repari el mur que 

des de fa un temps s’està reclamant.  

- Quim (AVV Vall d’Hebron): Recorda que a l’última audiència publica va demanar que 

es portés al Consell de Barri les gestions fetes en les diverses entitats que han de 

constituir les taules per saber en què situació estaven.  

Sobre la piscina ( que li diuen de la Clota), reclama que des dels Jocs Olímpics no 

s’han realitzat actuacions i es queixa per tant de l’estat en què es troba.  

Demana a més que es proposin altres activitats per poder obrir-la tot l’any, i no només 

a l’estiu. 

- Xavi (AVV Vall d’Hebron): Vol deixar constància que deu Associacions de Veïns del 

Districte van intentar organitzar un acte públic obert als Lluïsos d’Horta. 

- Jaume: Comenta que no està conforme amb l’autobús 135, concretament amb la 

freqüència de 45 minuts.  

Pregunta també sobre l’aparcament del Mercadona.  

- Ismael: En referència a un equipament a la plaça Josep Pallach, comenta que hi ha 

unes cistelles.  

Explica que l’altre dia un nen va caure i han hagut de posar-li cinc punts a la mà. 

Reclama el mal estat de la terra, demana que o s’habilita per jugar a bàsquet o bé que 

es treguin.  

- Pedro: Sobre la resposta de l’aparcament, comenta que en l’anterior Consell de Barri 

se li va comentar el mateix. Demana explicació.  

- Armand: Pregunta si són conscients del que passa al carrer Joan de Mena entre els 

números 23 i 29. 

Comenta que van col·locar 12 senyals per prohibir l’aparcament degut a la realització 

d’obres entre els dies 7 al 15, però que tan sols el dia 7 les van realitzar. Reclama que 

els cartells no s’han retirat i que la gent no sap si pot o no pot aparcar. 

- Antonio Cortés: Comenta que és veí del Passatge Feliu, fa deu anys que aparca en 

aquest carrer i es queixa que una setmana la grua es va emportar el seu vehicle.  
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 - Irati: Vol puntualitzar diverses qüestions tot i que ja les han comentat altres veïns;  

La primera és sobre les actuacions d’arranjament de Joan de Mena, sol·licita que es 

realitzin a causa de l’estat actual en la que es troba.  

La segona qüestió és sobre la zona verda, comenta que l’ha sol·licitada en diverses 

ocasions i tot i que el barri compleix els requeriments per la implantació de la zona 

verda, sempre la deneguen.   

- Josefina: Demana l’ampliació del casal de Gent Gran per falta d’espai.  

Es responen a les qüestions plantejades pels veïns: 

Sobre l’àrea verda, tot i que l’informe de BSM era negatiu puntualitza que han demanat 

la seva revisió.  

En relació al mur de l’escola, informa que es el Consorci, el que ha de tenir constància, 

que és qui ha de tractar aquestes qüestions, així i tot faran seguiment d’aquest tema.  

Sobre les càmeres de vigilància del pas del metro, comenta que sol·licitaran la revisió. 

Tant la necessitat de l’institut com la ubicació definitiva de l’habitatge dotacional, entre 

altres qüestions, es comentaran a la taula que es constituirà a tal efecte. 

En relació a la piscina, comentar que l’Institut Barcelona Esports que és l’encarregat 

dels equipaments, de la modificació i millora, ja està treballant en una possible reforma 

d’aquest equipament i comença a tenir els estudis previs d’aquest projecte.  

Sobre la freqüència del bus, explica que són conscients i que la prioritat és implantar la 

nova línia i que tingui prou demanda per fer-la creixer.  

En relació a l’aparcament privat, explica que han evitat que es faci.  

Sobre la zona de basquet, prenen nota per revisar la zona.  

En relació al Casal de Gent Gran comenta que no sap si tècnicament es pot fer cap 

ampliació però també comenta que disposen d’altres equipaments per si en alguna 

activitat el necessiten.  

Sobre els cartells, comenta que revisaran si han finalitzat les obres.  

Mercedes Vidal comenta que prenen nota de totes les qüestions per poder continuar 

treballant.  

Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzat el Consell de Barri a les 21.15 


