Acta del consell de barri de la Clota
Data: 28 de març de 2019
Hora: 19 hores.
Lloc: Torre Jussana (Av. del Cardenal Vidal i Barraquer, 30)
Assistents:
Presideix la taula la Regidora del Districte, Mercedes Vidal, a qui acompanyen, Àngels
Corsellas, Vicepresidenta del Consell de Barri; Victor Valls, Conseller del Barri i el
Gerent del Districte, Eduard Vicente.
Grups polítics representats: 5
Entitats representades: 3
Veïnes i veïns assistents: 34
1. Informació i retorn del govern sobre actuacions realitzades i/o previstes al
barri
La regidora saluda als assistents, presenta a les persones que l’acompanyen a la taula
i explica l’ordre del dia.
El gerent del Districte, Eduard Vicente, informa:
- S’ha arranjat l’espai de l’antiga Bòvila. Està en funcionament, amb normalitat, com
aparcament provisional.
- Nou Espai de Cotreball: Es preveu que cap al 2 de Maig estarà en funcionament.
- Policia de Barri: El conseller de barri, Victor Valls, explica que dels compromisos que
s’havien assumit per al mandat hi havia el d’ampliar la dotació de Guàrdia Urbana i
avançar en la proximitat. Diu que els dos objectius s’han anat complint. El primer amb
la incorporació de 600 agents de Guàrdia Urbana, i el segon amb el projecte de Policia
de Barri, que es va posar en marxa l’1 de febrer i que ja s’ha implementat a tota la
ciutat..
Es tracta que hi hagi una relació més directa i pròxima amb els veïns i veïnes, es
posarà especial atenció en la convivència als barris. 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 traslladarles i destinar els recursos que calguin en cada un dels casos. Diu que La Clota tindrà
dos referents Hèctor i Jose Luís, a qui presenta
Informa del correu electrònic per poder posar-se en contacte:
policiadebarri.horta@bcn.cat
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2. Seguiment d’obres d’arranjament carrers Bragança i Alarcón
Victor Valls informa que el 4 de març s’ha iniciat la primera fase de les obres
d’arranjament que corresponen als carrers Bragança i Alarcón. Fa un resum d’aquest
projecte, i explica les obres que s’estan realitzant.
Informa que el dia 4 d’abril realitzaran una visita amb l’Associació de Veïns i Veïnes
per revisar l’estat de les obres.
S’obre un torn de paraules.
- Jordi Casas: Informa que no es veu el cartell que hi ha al carrer Alarcón si vas en
cotxe.


El conseller de barri diu que prenen nota per mirar de ressituar correctament el
cartell

- Francisco: Pregunta si s’arranjarà el pou del c/ Bragança.


El conseller de barri respon que no s’actuarà sobre els elements que no es
veuen afectats. En tot cas, es mirarà el tema i es donarà resposta. Es visitarà el
carrer Bragança el dia de la visita d’obra -que es farà conjuntament amb l’AVV-,
el 4 d’abril.

- Lilián Cabrera: Pregunta si es canviaran els arbres del carrer Alarcón i si es
connectaran totes les clavegueres.


El conseller de barri respon que sí que es canviarà l’arbrat del C/ Alarcón. Diu
que es connectaran de forma correcta totes les clavegueres.

3. Informe de la Regidora
La regidora, Mercedes Vidal, fa un informe sobre les actuacions que s’han realitzat a
La Clota durant l’actual mandat.
Fa referència als següents temes:
-Obres al c/ Bragança i c/ Alarcón
-Arranjament dels carrer Amor, Capsir i Passatge Feliu
-Retirada d’assentaments irregulars, acompanyats de Serveis Socials
-Adaptació de l’espai de l’antiga Bòvila com aparcament en precari
-Accions especials de neteja en espais del barri.
-Recuperació del bus de barri en diumenges i festius, recorreguts d’autobusos.
-Procés Participatiu per a la Modificació puntual del Pla General Metropolità a l’àmbit
de La Clota Reordenació. Parla sobre l’equipament de salut i habitatges prevists a la
nova edificació.
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-Habitatge Públic.
-Hort Marcel·lí: Parla del nou projecte d’ús hortícola, com a espai comunitari, portat per
una associació i amb participació de veïns i veïnes, i amb diverses activitats.
-Espai de Cotreball: Espai de cotreball amb retorn social. S’ha adaptat el local i hi ha
hagut molt interès per instal·lar-se a l’espai, al voltant de 80 sol·licituds.

4. Torn obert de paraules

- Joan: Pregunta si hi ha alguna manera de que al Carrer de la Granja Vella els cotxes
no aparquin a la vorera.


La regidora diu que és un tema molt recorrent. Prenen nota amb Guàrdia
Urbana. Es mirarà i s’actuarà.

- Joan Codina del Centre Juvenil Martí-Codolar informa dels últims projectes que tenen
en el centre: Formació maternal per a mares joves que tenen fills d’entre 0 a 2 anys,
“Posa’t en forma”, d’esport al carrer fora de l’horari escolar, per a nois i noies joves, i
per últim, MartiCoffe que és una cafeteria formativa social situada a la Ronda del
Guinardó, portada per una persona professional, que acull joves en pràctiques i joves
que comencen a treballar en el camp de la restauració.


La regidora valora com a molt necessaris aquest tipus de projectes socials i
agraeix la implicació del centre.

- Veí: Pregunta si es necessari col·locar el CAP en el centre de La Clota.


El conseller de barri respon: Explica que es va valorar si era el lloc més
adequat. Informa que era necessari reubicar uns centres de salut i les raons
per considerar que aquest equipament era el més adient.

- Cristina Adell: Pregunta quan es començarà l’obra del CAP i exposa que si finalment
es col·loca, el barri perdrà la identitat de barri petit i de poble.


El conseller de barri respon: Pensen que aquest CAP el que farà serà donar
servei als veïns i veïns de La Clota i no farà perdre la singularitat, la identitat
del barri de La Clota.

- Ferran: Sobre les obres del carrer Alarcón, pregunta si es modificarà el pla que
estava previst.


El conseller de barri diu que el tema s’ha parlat en diferents Consells de barri.
Explica que serà una urbanització completa dels carrers Alarcón i Bragança i
que es farà en consonància amb tot el que s’havia parlat als anteriors consells.
Informa també que a la web penjaran la presentació amb tota la informació.

Sense més temes a tractar, es dona per finalitzat el Consell de Barri a les 19.50 h.
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