
 
Districte Horta-Guinardó 
Direcció Serveis a les Persones 
i al Territori 

Acta del Consell de barri de La Clota 

Data: 9 de novembre de 2020, 18.30 h. 

Lloc: https://ja.cat/barrilaclota 

Presideixen el Consell: 
Sra. Núria Carmona Cardoso     Consellera Tècnica del Districte d’Horta-Guinardó 
Sr.   Victor Valls Andrés              Conseller de barri de La Clota 
Sra. Àngels Corsellas Corbella   Vicepresidenta del Consell de barri de La Clota  
Sr.   Eduard Vicente Gómez       Gerent del Districte d’Horta-Guinardó 

Conselleres i consellers:  
Sr. Marc Guallar Garcia           GMD PSC 
Sr. Xavier Reig Robledo           GMD ERC-AM 
Sr. Arnau Vives Juan          GMD JuntsxCat 
Sr. Nico Ortiz Cuevas            GMD Cs 
Sra. Mila Casas Rodríguez            GMD BxCanvi 

Entitats: 
Associació de Veïns i Veïnes de la Clota: Jordi Casas, Paqui Pérez Hernández, Roser Puig 
Associació Humans a la Terra – Tros d’en Marcel·lí: Txema 

Tècnics/ques Districte: 
Ramon Torra Campa: Coordinador Torre Jussana 
Cecilia Collado Lizama: Tècnica de barri 
Andreu Parera Prats: Democràcia Activa 

Persones assistents: 22  

Ordre del dia 
1. Repàs de la situació COVID i post COVID  
2. Repàs de les demandes formulades per l’AVV La Clota 
3. Funcionament de l’Àrea Verda d’estacionament 
4. Torn obert de precs i preguntes 
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Districte Horta-Guinardó 
Direcció Serveis a les Persones 
i al Territori 

1. Repàs de la situació COVID i post-COVID 

Núria Carmona, Consellera Tècnica del Districte, dona la benvinguda al Consell, disculpa l’absència de la 
regidora, explica l’ordre del dia i el funcionament de la sessió telemàtica.  

Víctor Valls, Conseller del barri de La Clota, fa esment a la Comissió de seguiment que es va fer al mes 
de juliol on es va informar de les primeres mesures que s’havien pres per fer front a la pandèmia.  
Fa referència a la incidència als barris que és alta, a La Clota hi ha hagut una incidència inferior a la 
mitjana de la ciutat. 
Fa un resum de les diferents mesures que s’han pres per fer front a la Covid-19, dins d’altres explica: 

o Mesures vinculades amb l’assistència social i a la prevenció de contagis. 
o Mesures d’ajuda al sistema sanitari: Equipaments esportius habilitats a disposició dels 

Hospitals Vall d’Hebron i Sant Pau, i actuacions en coordinació amb la Generalitat. 
o Pla de pacificació d’entorns escolars. Es va avaluar i s’ha treballat amb la pròpia comunitat 

educativa les seves demandes, per tal de garantir la millora dels accessos, sortides i 
entrades als centres educatius. 

o Mesures relacionades amb la restauració i a l’ ampliació de terrasses. Es va fer un esforç 
important en la gestió de llicències de terrasses.  

o Explica funcionament d’equipaments municipals, obertures i tancaments, i activitats. 

    
A continuació s’informa sobre altres actuacions al barri: 
- Nous habitatges a La Clota, a l’Avinguda de l’Estatut: Ahir es va fer el sorteig públic dels habitatges. 

Aviat les persones que han obtingut els habitatges podran formalitzar la documentació. És una 
promoció d’habitatge públic en règim de dret de superfície. 

- Nova ordenació: Les obres continuen endavant, ja estan delimitats els nous vials. També la part 
privada podrà iniciar les  promocions. 

- Novetats sobre el CAP d’Horta: Urbanisme informa que hi ha un replantejament de la ubicació del 
CAP d’Horta a La Clota Reordenació. Es torna a valorar que estigui amb façana a l’Avinguda de 
l’Estatut. S’informarà a l’AVV per fer la part participativa tan aviat com hi hagi novetats. 

- Pou Bragança: Les obres es van interrompre per l’estat d’alarma. S’han reiniciat aquest mes. Els 
dilluns es fa visita d’obres. 

- Fase 2 Conservació: Es va executar el carrer d’Alarcón i la continuació d’aquesta fase està pendent 
dels plans d’inversió. 

S’obre un torn de paraules: 

Intervenció Resposta

Roser Puig: 
Quanta gent s’ha interessat per la promoció de 
l’edifici públic cooperatiu? 

Víctor Valls respon a les preguntes: 

Es va completar la promoció. Hi havia més 
sol·licitants que places. Explica el règim de Dret a 
superfície.
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2. Repàs de les demandes fetes per l’AVV La Clota 

Àngels Corsellas, presidenta de l’AVV La Clota, fa un repàs de les demandes fetes (es comparteix escrit 
en pantalla). A continuació, el Conseller Victor Valls respon.  
*Les demandes es van enviar per escrit a Districte, i també s’ha donat resposta per escrit  

David: 
Diu que a la promoció hi havia unes 950 sol·licituds, 
a la llista, n’han sortit 150. 
Pregunta pel nom previst pel nou vial i si se sap 
quan començaran les obres de la promoció 
privada?

-Encara no se sap el nom del nou vial. Es refereix al 
vial en relació al carrer Jorge Manrique. Tanmateix, 
es pot contactar amb la Taula de Memòria per 
portar una proposta de nom al Nomenclàtor. 
-Obres de promoció privada: Es preguntarà i 
s’informarà sobre l’inici d’obres. 

Àngels Corsellas: 
Es refereix al nou vial en relació al carrer  Jorge 
Manrique, i per tant al nom. També fa esment al 
trànsit nou que hi haurà a La Clota. 

Es té en compte.

Roser Puig: 
Diu que estaria bé recuperar topònims de la zona i 
dels carrers que s’han perdut per aquest projecte. 
Pregunta quan s’obrirà aquest carrer que ja està 
acabat.

Es comprovarà i se li farà un retorn.

Demanda Resposta

Ne te ja de l a vege tac ió de l s ca r re rs 
(desbrossada), com per exemple a Camí de 
Sant Genís a Horta, carrer Juan de Àvila i Ptge. 
Feliu. 

Desbrossades i moltes actuacions d’espai públic no 
s’han pogut fer per la pandèmia. Moltes qüestions 
de neteja han d’esperar a la nova contracta de 
neteja. 
En altres anys s’havien fet des de Districte 
contractacions amb un Pla d’Ocupació per reforçar 
desbrossades, però aquest any de moment no s’ha 
pogut fer. 
S’insistirà amb Neteja. 

Revisió d’algunes places d’aparcament de 
l’Àrea verda (zona 29). 

Es va passar a Mobilitat. Es mirarà a la visita que es 
farà al barri.
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Ramon Torra, coordinador de Torre Jussana, afegeix que ara estan treballant amb escoles i entitats de lleure 
per fer activitats educatives. Diu que al corriol que hi ha al costat de Torre Jussana, al Camí de Sant Genís a 
Horta, comença a haver-hi molta brutícia. El conseller diu que es traslladarà a Neteja. 

3. Funcionament de l’Àrea Verda d’estacionament 

Eduard Vicente, gerent del Districte, explica la zona de l’àrea verda, la zona 29, àmbit de la Vall 
d’Hebron.  
S’ha posat en funcionament el passat 3 de novembre. El règim de tarifes està actiu de dilluns a 
divendres, de 8.00 a 20.00 h. Les tarifes varien segons el tipus de vehicle a nivell d’emissions, i pels 
conceptes de places per a residents, per a visitants i les habilitades com zona blava. Es pot treure un 
tiquet, però es  recomana descarregar l’aplicació de mòbil ONaparcar. 

Revisió i reconstrucció del mur de contenció del 
carrer Lisboa. 

S’ha de corregir. Es farà seguiment des de Districte 
amb els serveis corresponents. 

Revisió i reconstrucció del mur de contenció del 
carrer Bragança i execució del projecte del Pou. 

Repassar la il·luminació del carrer Bragança. 
Arranjament del paviment del carrer Alarcón, 
renovació de les llambordes que s’han fet 
malbé en el tram superior que connecta amb el 
carrer Lisboa. 

Es mirarà in situ quins defectes d’obra hi ha. La 
direcció d’obres està mirant  la seva reposició.

Prohibició d’aparcament de motos de lloguer a 
la vorera davant de l’escultura dels Mistos

Amb l’àrea verda s’han generat més places 
d’aparcaments de motos, i poden aparcar. D’acord 
en que no s’hauria d’aparcar davant de monuments. 
Es farà un seguiment. S’ha passat a Guàrdia 
Urbana, es valorarà prohibició.  

Instal·lació de Contenidors de reciclatge 
selectiu al carrer Alarcón. 

Des de Neteja la valoració és que no hi ha suficient 
espai per ubicar els contenidors de brossa 
selectiva. Es farà una proposta a Neteja. 

Modificació del trajecte de la línia 112 per 
passar pel barri de la Clota. 

La col·locació del semàfor es va estudiar el mandat 
passat, i no va avançar perquè en general no es 
considera generar nous girs a l’esquerra a la ciutat, 
de fet s’estan eliminant per accidentalitat. L’únic 
motiu podria ser la sortida del 112 pel C/ Alarcón 
per una plataforma única, que s’estudiarà. 

Col·locació d’un semàfor en la intersecció dels 
carrers Alarcón i Lisboa. 
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El 23 de novembre s’ha convocat una Taula de mobilitat del Districte, on es tractaran qüestions 
relacionades amb la posada en marxa de l’àrea verda. Tota aquesta informació amb més detall es pot 
trobar a: www.areaverda.cat. 

Amb el suport d’un mapa que es comparteix a la pantalla, s’ensenya l’àmbit de la nova d’àrea verda, amb 
les zones grises, anomenades de desbordament, que són carrers adjacents a l’àrea verda. El veïnat 
resident a aquestes zones de desbordament també pot estacionar.  
  
S’obre un torn de paraules sobre aquest punt, respon el gerent. 

4. Torn obert de paraules. 

S’obre un torn d’intervencions. A continuació, el conseller de barri respon: 

Intervenció Resposta

Txema: 
El veïnat de la Clota esperava unes cartes 
informatives durant la segona quinzena de 
setembre, abans de començar a cobrar. Hi ha veïns 
que no han rebut cap carta. A partir de quan es 
multarà als veïns que estiguin en la zona verda 
sense haver pagat?

Tota aquesta informació en teoria estava 
desplegada. Encara no es començarà a sancionar. 
S’insistirà sobre les cartes.

Jordi Casas: 
A altres zones del barri es van rebre les cartes.

Intervenció Resposta
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Roser Puig: 
- Manca comunicació entre el Districte i el 

veïnat. Tenen la sensació de manca 
d’informació. Hi ha projectes que s’han 
posat en marxa sense informar-los, com 
l’inici d’algunes obres. Posa també 
d’exemple  temes que ells mateixos havien 
demanat, com és el cas de la zona verda, i 
que en el seu dia havien rebut una 
resposta negativa,  o la ubicació de 
contenidors o d’aparcament. 

- Al carrer Alarcón, les obres van obrir un 
tros de mur de la bòbila que facilitava el 
pas cap a l’Hivernacle. Es podria valorar 
obrir aquest espai, que molta gent 
l’utilitzava? Fer un pas de vianant que eviti 
donar la volta per l’Avinguda de l’Estatut 

- Parc de La Clota. Hi ha una necessitat 
urgent de tenir un parc en bones 
condicions a la Clota. Durant aquests 
mesos aquest espai s’ha utilitzat molt. 

- Al passatge Feliu amb Bragança hi ha un 
forat que cal arranjar. 

- Pas de vianants de davant del CAP 
d’Horta: Els cotxes i les motos eviten les 
franges per reduir la velocitat. És perillós, i 
ho poden fer  ja que les franges no van de 
punta a punta, doncs, o es treuen o 
s’haurien de posar en tot el carrer. 

- Entenen que amb la COVID.19 s’han 
canviant els pressupostos, sí que voldrien 
saber quina inversió hi haurà per al barri?

- Sobre la reflexió que ha fet sobre la 
sensació de que no es mouen les coses, el 
conseller diu que pot ser una sensació 
compartida per les persones que portem 
molt anys al barris, però també és cert que 
moltes vegades l’administració respon als 
consellers de districte i als barris, i vegades 
es donen situacions de falta d’informació 
com ha passat en el cas d’aparcaments de 
la zona 29, però s’ha de valorar que és una 
bona mesura i és benvinguda al barri. 

- Sobre la bòbila dir que abans de la COVID 
es va valorar l’ús de l’espai i es va optar 
per aquest aparcament de cotxes en 
precari. 

- Es traslladarà la proposta de fer un pas per  
la bòbila per al veïnat. 

- El projecte del Parc central de La Clota no 
es perd de vista, es porta treballant molts 
anys i es continua en aquesta línia.  

- E s m i r a r à a m b S e r v e i s T è c n i c s 
l’arranjament del forat del Ptge. Feliu amb 
c/ Bragança. 

- Es tindran en compte totes les propostes, 
prioritzant les visites in situ i les actuacions 
de neteja i desbrossar. 

Jordi Casas - Xavi: 
A la part de dalt del passatge Feliu entren camions 
que superen l’espai del carrer i fa uns dies van 
ratllar uns cotxes. Es podria posar un senyal de 
dimensions de camions.

- Es comprovarà si és una qüestió puntual o 
com solucionar-ho definitivament.

Mónica:  
-Diu que segons informació que té d’algunes 
persones subjectes al renting no havien rebut la 
carta per no ser propietàries de vehicles però que 
ho havien pogut gestionar trucant. 
-Creu que això del camió és puntual per les obres 
de l’enllumenat del c/ Jorge Manrique
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Sense cap més intervenció, es dona per tancada la sessió. 

David: 
- Es podrien instal·lar taules de ping-pong 

per a infants de 10 a 16 anys? 
- Quan es facin les obres del Mercat d’Horta, 

es reubicarà provisionalment a la plaça de 
l’Estatut?

- Es proposarà posar una taula de ping-pong 
als Jardins Rosa Luxemburg. 

- Està previst reubicar temporalment el 
mercat davant el CAP d’Horta.
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