Districte Horta-Guinardó
Ronda Guinardó, 49
08024 Barcelona
www.bcn.cat/horta-guinardo

Acta del consell de barri de la Clota
Data: 24 de març del 2021, 18.00 h
Lloc: https://8x8.vc/decidimbarcelona/barriclota

Presideixen el Consell:
Sr. Víctor Valls Andrés,

Conseller del barri de La Clota

Sra. Núria Carmona Cardoso,

Consellera Tècnica del Districte d’Horta-Guinardó

Sr. Eduard Vicente Gómez,

Gerent del Districte d’Horta-Guinardó

Consellers/es:
Sr. Marc Guallar García,GMD PSC
Sr. Xavier Reig Robledo,

GMD ERC

Sra. Carme Cànovas Manzano, GMD JuntsxCat
Sra. Mila Casas Rodríguez,

GMD BxC

Entitats assistents:
Associació de Veïns i Veïnes La Clota
Associació Humans a la Terra

Tècnics i tècniques municipals:
Sra. Neus Remolà,
Sr. Manel Punsoda Buxo,
Sr. Ramon Torra Campa,
Sra. Mónica Abellan,
Sra. Cecilia Collado Lizama,

Assistent de Gestió de Projectes BIMSA
Direcció de Serveis de Democràcia Activa
Coordinador Torre Jussana
La Clota Cotreball
Tècnica de barri La Clota

Total d’assistents: 37 persones

Ordre del dia:
1. Retorn d’actuacions i repàs dels projectes des del darrer Consell de Barri
2. Procés Pressupostos Participatius
3. Obres dels carrers de l’àmbit La Clota Conservació
4. Torn obert de precs i preguntes
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1. Retorn d’actuacions i repàs dels projectes des del darrer Consell de Barri.
Víctor Valls, Conseller del barri de La Clota, inicia la sessió excusant a
la Regidora Rosa Alarcón, que no ha pogut venir. Presenta a les persones que li acompanyen a
la taula i a les tècniques assistents. Explica l'ordre del dia, i dona pas al primer punt.
Comparteix en pantalla una presentació, que es pot consultar a l’enllaç: https://
ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/sites/default/files/plenari/fitxers/
presentacio_cb_clota.pdf

-Diu que a conseqüència de la pandèmia, la participació no es pot realitzar com consideren que
és millor, és a dir de manera presencial com és habitual, la qual cosa implica més dificultats. En
aquesta línia, vol agrair especialment a l'Associació de Veïns I Veïnes i a totes les persones
que han participat del procés participatiu del Pla de Millora Urbana de La Clota Reordenació pel
que fa a la disposició de l'equipament sanitari. Aquesta participació ha permès tirar endavant
aquest planejament, que ara està en procés d’aprovació definitiva.
-Fa referència a algunes tasques al barri de La Clota que van quedar pendent per part de
Districte, algunes d'elles condicionades per les possibilitats de contractació pel que fa als
desbrossaments i neteges. Tot i haver arribat més tard del previst, ja s’han iniciat els treballs de
desbrossament i neteja.
-Pel que fa a l’Àrea Verda, els darrers mesos s'ha implantat la zona 29 d'aparcament. Això
hauria d’haver permès que els vehicles que estan aparcats siguin només de veïnes i veïns del
barri. Comenta que hi ha grans espais d'aparcament que estaven utilitzats per vehicles dels
barris adjacents, i ara es nota la pressió dels barris que demanen poder aparcar a La Clota.
L’objectiu és estendre l’Àrea Verda a tota la ciutat, aconseguir que el 90% de la superfície de
l'aparcament estigui destinada per als veïns de cada àrea. Els següents barris a regular són El
Carmel, Font d'en Fargues i Horta. Això permetrà ordenar i corregir aquelles places que no
hagin quedat ben ajustades per les necessitats de mobilitat del barri.
-A més a més, afegeix que tot i que es van completar algunes obres, altres van quedar
interrompudes en començar la pandèmia. Així, es van recuperar obres des de Paisatge Urbà
per la recuperació i rehabilitació del Pou del C/ Bragança. Fa poc van poder visitar-lo i detectar
algunes deficiències, que ja havien estat detectades per Paisatge Urbà, i s’intervindrà per
corregir-les, és un espai petit i maco que caldrà cuidar.
-Durant la passada visita que es va fer al barri amb la regidora, van apuntar qüestions a
abordar pel que fa a la infraestructura i mobilitat. En aquesta línia, resoldran la reconstrucció
d'un mur de contenció del carrer Lisboa.
-Pel que fa al nou habitatge de La Clota a l’Av. de l’Estatut, s'ha efectuat el concurs
i aviat començaran les obres.
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2. Procés Pressupostos participatius.
El conseller de barri explica el calendari dels pressupostos participatius, el qual es va veure
modificat per la pandèmia:
- Entre el febrer i maig del 2020 es va fer la recollida de projectes d'inversió.
- Entre el juny del 2020 i el febrer del 2021 s'ha realitzat la valoració tècnica.
- Al Districte d’Horta-Guinardó hi ha 69 projectes que han passat la fase de valoració tècnica.
D'aquests, 2 són del barri de La Clota. Un és de l’Associació Humans a la Terra, que té la
cessió del Tros d’en Marcel·lí i és per a la instal·lació d’un mòdul portàtil a l’espai, que faciliti
l’activitat a l’hort. L’altre projecte és per a l’arranjament de la vorera del costat del Pavelló de la
República.
Tots els projectes es poden consultar a l'enllaç: https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/
sites/default/files/plenari/fitxers/presentacio_pressupost_participatiu_consell_de_barri_15.pdf
L'actual fase va començar aquest dilluns 22 de març, és de priorització dels projectes. Així, els
veïns i veïnes poden entrar al portal decidim.barcelona i donar suport als projectes. Es poden
triar els 10 projectes que més agradin, i el termini és fins al 5 d’abril.
Després vindrà una fase de concreció dels projectes que hagin obtingut més suport, on es
concretarà de manera més ajustada pressupost, necessitats i la intervenció que caldria fer. Es
concretaran els detalls conjuntament amb els promotors dels projectes i serveis tècnics.
Aquesta fase finalitza el 7 de maig. Després vindrà la darrera fase de votació final, amb un
sistema de votació senzill, amb la identificació oportuna.
Pel que fa a la dotació econòmica dels pressupostos participatius, comenta que s’ha hagut
d’ajustar a causa de la crisi sanitària, social i econòmica derivada de la Covid-19. Així, al
Districte d'Horta-Guinardó dels 30 milions de pressupost a la ciutat, es disposa de 3,2 milions
d'euros, a distribuir entre mínim dos projectes. S'establiran criteris per garantir una distribució
equitativa entre els barris i les propostes d'inversió.

3. Obres dels carrers de l'àmbit La Clota Conservació.
Neus Remolà, tècnica de BIMSA, que és l'empresa que gestiona les obres de l'Ajuntament per
encàrrec del Districte.
Comparteix en pantalla la proposta actual amb plànols i imatges de les parts a intervenir.
Es pot consultar a:
https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/sites/default/files/plenari/fitxers/210324presentacio_projecte_executiu_la_clota_2.pdf
Diu que el passat mandat es va fer l'obra del carrer Alarcón i Bragança, i la fase 2 pretén fer les
obres dels carrers Capcir, Amor, i la part alta del Passatge Feliu.
Comenta que per fer el projecte, s'ha tingut en compte les peticions per part dels veïns, que
s’han plasmat a la proposta: Prioritats vianants; carrils estrets per vehicles, circulació limitada i
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controlada; màximes zones d’aparcament; increment del verd, més arbres; increment de zones
d’estada; renovació d'instal·lacions i xarxa clavegueram; i pavimentació i nou equipament urbà.
Explica els àmbits de la intervenció i les seves característiques. Els objectius de l'obra són
renovar i reorganitzar l'espai públic, millorar els serveis i instal·lacions existents, així com
millorar l'accessibilitat.
Es refereix als aparcaments i ensenya els materials que s'utilitzaran, l'enllumenat, l'arbrat i el
mobiliari urbà.
El conseller de barri demana si pot explicar el calendari del projecte. Neus Remolà respon que
el projecte s'aprova a la comissió de govern del dijous dia 8 d'abril. Aquest és un projecte que
s'ha d'aprovar administrativament. Aproximadament una setmana després, es publicarà la
licitació de l'obra al perfil del contractant de BIMSA. Segons terminis de licitació, l'obra
començaria a l'octubre. Per tant, si es compleixen terminis, podria finalitzar el mes d'abril del
2022.
S'obre un torn de preguntes sobre aquest punt:
Intervenció

Resposta

Roser Puig:
- Comenta que no han ensenyat la part de
dalt del Passatge Feliu i demana si hi podran
afegir arbres. Pregunta per l’arbrat al carrer
Amor, i diu que podria ser dissuasiu de
l'entrada de vehicles al barri. Pregunta
perquè només es fa aquest tram.
- Demana si es pot valorar posar jardineres al
Passatge Feliu, perquè si no queda
plataforma única de banda a banda,
probablement es continuarà aparcant.

Neus Remolà:
- El Paisatge Feliu té l'inconvenient de tenir
una amplada més estreta. Bombers necessita
unes amplades importants per accedir amb el
camió. Per aquest motiu, es va descartar la
col·locació d'arbres.
- Pel que fa al carrer Capcir, es va estudiar a
nivell d'assolellament i com que les cases del
tram eren més petites i donava més el sol es
va decidir fer-ho allà.

Jordi Casas:
- Referent al carrer Amor, apunta dues
qüestions: pel que fa a les aigües, s'ha de
tenir en compte de quina manera baixarà
l’aigua quan plou, ja que es troba amb la
porta del centre juvenil.
Quant als arbres, comenta que a la part de
dalt l'únic que hi ha és la façana del centre
juvenil que és una tanca. A davant hi ha una
empresa que no té més servei. En aquesta
línia, expressa que si la part de dalt no està
tan tallada com la de baix potser no és
tan dissuasiu pel que fa al trànsit. Així,
expressa que creu que aparcaran i hi haurà
una més circulació.
- En relació amb les dues façanes de Capcir,
podria haver-hi alguna mena d'arbrat,
plantació o bancs per dissuadir l'entrada
directa des de dalt al carrer?

Víctor Valls:
Es recolliran totes aquestes propostes, ja que
té sentit que no es vegi una entrada
excessivament diàfana al barri i que la
manera de dissuadir l'accés de vehicles que
no són del barri sigui que no vegin una
entrada àmplia, i la manera de fer-ho és amb
elements dissuasius.
Fa referència al projecte, i a les propostes
que han sortit avui i que es recolliran per
valorar-les.
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Intervenció

Resposta

Carme Cànoves: Demana si s'enviarà la Víctor Valls: S'enviarà per correu electrònic a
presentació per correu electrònic.
les persones de la comissió consultiva, i es
publicarà a la pàgina web amb tota la
informació del Consell de barri.
Roser: Comenta que fan aquestes propostes
ara, ja que al carrer Alarcón es va notar que
feia falta més arbres, i no va ser possible. Si
ho proposen en aquests moments és perquè
ara és l'oportunitat per refer-ho, abans que
estigui fet.

Víctor Valls: No es vol modificar el projecte, ja
que no es vol perdre més temps. D'aquesta
manera, el projecte és homogeni en la línia
de la primera fase. Tot i això, es recullen totes
les qüestions de forma que si no és possible
amb aquest projecte, es pugui plasmar a
futures actuacions.

4. Torn de precs i preguntes.
Intervenció

Resposta

Jordi Casas: Recorda la necessitat de Víctor Valls: Ha preguntat al Gerent si ho han
col·locar un cartell al Passatge Feliu que passat a Guàrdia Urbana i sí, està en tràmit.
indiqui que no poden entrar els camions.
No saben quan s'efectuarà, però assegura
que en farà seguiment.
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Intervenció

Resposta

Xavier:
- En relació amb la zona de darrera del bloc
de l'Avinguda de l’Estatut, pregunta quines
actuacions estan previstes a curt termini, ja
que continua estant tancat, amb brossa i
neumàtics.
- Pregunta quan trauran les tanques, perquè
hi ha molta gent que hi passa i així saber
quan podran començar a utilitzar-ho.

Víctor Valls:
- Van fer una visita amb l'Associació de Veïns
i una de les qüestions que van observar va
ser que l'ordenació de la part de darrere del
bloc està disponible per fer-ne ús i s'ha
demanat per quin motiu no està obert. Falta
la senyalística vertical que ha d’autoritzar
mobilitat. Comenta que això hauria de ser
una qüestió ràpida.
-Afegeix que allí darrere hi va tot l'àmbit
d'habitatge de La Clota Reordenació. Així, el
planejament del barri va ser modificat amb
aquesta darrera proposta situant part de
l'edificabilitat de la façana de l'Avinguda de
l'Estatut i retirant-la de la zona intermèdia.
Així, l’objectiu és que es trobi entre els
habitatges actuals i l'habitatge públic de la
cooperativa que es començarà a construir.
Els habitatges privats que queden al mig
hauran de tenir un impacte menor i encaixar
millor amb la zona de La Clota conservació.
Això ha de continuar, està de la mà de la
iniciativa privada. Després d'aquestes
unificacions, es podrà veure com es
presenten els projectes per tirar endavant els
habitatges.
- Pel que fa a les tanques, en són conscients
i estan treballant per fer-ho el més ràpid
possible.

Àngels Corsellas:
- Fa memòria dels punts que es va tractar
sobre el terreny en la visita de fa una
setmana, i diu que espera que hagin fet la
llista i estiguin posant fil a l'agulla.
- Afegeix que pel que fa a l'ocupació a la
Riera d'en Marcel·lí, aquesta va en augment i
així ho constata el Ramon Torra, de Torre
Jussana. En aquesta línia, comenta que hi ha
més d’una tenda de campanya.
-Insisteix en que portin a terme els temes
tractat conjuntament la setmana passada, i
que obrin el pas de darrera de l’edifici de
l’Avinguda de l’Estatut.

Víctor Valls:
- Assegura que s'ha intentat recollir tot el que
es va comentar a la visita amb l'Associació de
Veïns i Veïnes, amb tot allò que havia quedat
pendent. En aquest sentit, comenta que no
ha explicat la intervenció que s'ha de fer a
l'entrada del barri al carrer Marquès de
Castellbell, i que ja està en marxa el disseny
del projecte.
Tanmateix, queda actuar al pont del Liceu i
ordenar l'espai, així com fer neteja.
Expressa que el gerent té la llista i que ja hi
estan treballant.

Sense més intervencions, es dona per tancada la sessió.
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