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Acta consell de barri de Vall d’Hebron 

Data: 19 d’abril de 2018 

Hora: 19:00 hores. 

Lloc: Casal de Barri Can Travi (Av/ Cardenal Vidal Barraquer, 45)  

Assistents: 

Presideix la taula el Conseller del Barri d’Horta, Victor Valls a qui acompanyen: Pau 

González, Conseller Tècnic del Districte, Eduard Vicente, Gerent del Districte, i Manuel 

Pérez, President de l’AVV Parc de la Vall d’Hebron i Vicepresident del Consell.  

Grups polítics representats: 5 

Entitats representades: 1 

Veïnes i veïns assistents: 105 

 

1. Informació i retorn del govern sobre actuacions realitzades i/o previstes al 
barri.  

 

Eduard Vicente explica les informacions de les actuacions de dues campanyes que hi 

ha actualment al barri:  

 Campanya de neteja. Reclamacions sobre el comportament incívic en espais 

públics i d’alguns propietaris de gossos. Va haver-hi un equip de persones, 

agents cívics, recorrent els barris, per treballar els temes de gossos, papereres, 

contenidors, etc. El balanç de la campanya va ser positiu, fins i tot en quant a 

canvi d’hàbits de neteja, i es repetirà la campanya al 2018. A més, s’està fent 

una prova pilot en el mes d’Abril, que constarà d’una patrulla de Guàrdia 

Urbana de paisà, que farà seguiment en zones infantils i punts de gran 

intensitat de gossos. Vigilarà els propietaris de gossos respecte la recollida 

d’excrements. S’està sancionant el comportament incívic. 

 Campanya de detecció d’habitatges buits: Al juny es tindrà un inventari 

d’habitatges buits. Posteriorment es contactarà amb els propietaris per buscar 

fórmules de cara al seu ús. 

 Obres a Av. Can Marcet en curs, finalitzen cap al mes de Juny 

aproximadament. 

 Comentar dossier enviat per l’AVV sobre manques que té el barri. Serveis 

tècnics l’està revisant i hi treballant ja en alguns aspectes: voreres, escocells, 

etc. Es farà un retorn a l’AVV. 
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 Roda Barcelona : es durà a terme el 12 i 13 de Maig juntament amb la 

Federació Catalana de Patinatge.  

Manuel (AVV) comenta que vol més informació sobre :  

 Més dades quantitatives i qualitatives de les actuacions que s’estan fent al 

barri. 

 Mapa de freqüència de neteja al barri 

 Pla d’actuació en habitatges buits. Que es farà a partir del cens ?  

 Dades quantitatives sobre actuacions fetes al barri arran de la base de dades 

d’incidències presentades per l’AVV. 

 

Victor Valls obre un petit torn de paraules:  

Manel Bello: Ús indegut de les papereres. Algunes persones llencen la brossa fora del 

container els porcs senglars la remenen. Cal sensibilització de tots.  

Marina: Reclama un tram (riera del Palau d’Esports/Pare Mariana) que no es  neteja 

mai. Ha fet diverses reclamacions i tot així continua igual.  

Eduard Vicente respon:  

Serveis tècnics donarà una resposta més tècnica i exhaustiva envers el dossier de 

l’AVV. 

Farà arribar el mapa de freqüències i el dossier d’habitatges.  

Pren nota del punt conflictiu de neteja.  

Manuel (AVV) puntualitza:  

Es compararà amb altres barris la freqüència de neteja. Reclama un manteniment més 

intens del barri, ja que considera que no s’està fent correctament.  

S’obre un altre torn de paraules:  

Albert Miró: Bloc que dona a la ronda a l’entrada del metro, la banda de darrera  està 

abandonada. Parc i Jardins no es fa càrrec, diuen que no els hi correspon. En aquest 

mateix tram, hi han baranes que esta podrides i fetes malbé.  

Victor Valls respon que just s’han adonat d’aquestes carències, són espais privats i 

s’ha parlat de com gestionar-ho. S’està parlant amb les comunitats de veïns perquè 

l’Ajuntament es faci càrrec del seu manteniment. 

Respecte al cens de l’habitatge buit, es una mesura que correspon a la necessitat 

d’obtenir habitatge i posar-lo al servei de la ciutadania.   

Manuel intervé sobre altres aspectes abans d’entrar al punt dos.  
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Reclama resposta sobre un arranjament (escales situades a la banda posterior de 

l’edifici Vall d’Hebron 200) que es va dir en l’anterior Consell( fa 5 mesos) que encara 

no s’ha fet.  

Respecte al Institut, diu que no tenen notícia. Pregunta que quina participació ha tingut 

el barri sobre això. 

 

2. Institut. 

Victor Vall informa que des de fa anys hi ha una mancança de places de secundària 

als barris de Vall d’Hebron, la Clota i Horta. A través de les AMPAS es fa una petició 

oficial a tots els grups municipals.  

El Consorci d’Ensenyament fa un projecte per fer un Institut.  

Davant la demanda i la necessitat es comença a parlar de fer aquest projecte.  

No es un procés aprovat, però properament estan previstos els canvis de 

planejaments per ubicar l’institut al costat de l’escola Pau Casals. Comportaria el 

trasllat de la qualificació de zona verda cap a un altra part del barri. 

Abans de l’estiu es tancaria la planificació.  

Començament d’obra prevista, en un inici, per el primer trimestre del 2020. 

Demana la paraula en Manuel:  

Diu que juntament amb AVV i AMPAS d’altres barris juntament amb el Sr. Blasco 

(Gerent del Consorci en el 2015), es va parlar d’omplir més el IES Vall d’Hebron i no 

construir més edificis i l’ampliació de l’institut Llars Mundet. Considera que no es bo un 

institut escola. 

Reclama que aquest projecte no s’ha parlat amb l’escola Pau Casals.  

Pregunta,  per què continueu fent del nostre barri el que vosaltres creieu ?  

Victor Valls contesta:  

El Consorci reclama la necessitat d’un nou Institut donades les últimes dades.  

Diu que és bo que les nenes/nens tinguin un Institut de proximitat i no hagin de 

desplaçar-se fora del Districte.  

Es vol evitar que els alumnes hagin de marxar per sobre de la ronda o del districte per 

escolaritzar-se a secundària. 

No se sap el model d’institut que el Consorci farà. No obstant, un institut escola no es 

dolent. 

S’obre un torn de paraules:  
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Javier Pérez: Explica la reunió que es va tenir amb les AMPAS i les institucions, se’ls 

hi va dir que no es construiria un nou institut per sota la ronda. Recorda que hi ha 

edificis buits al barri que es podrien adequar per tornar a fer -los escola.  

Maria Eugenia Ibáñez: Sol·licita criteri objectiu per poder creure que es necessita un 

Institut nou, en lloc d’aprofitar els edificis buits. Pensa que es construeix en el barri 

perquè hi ha moltes zones verdes, però que aquestes zones no es poden requa lificar 

de qualsevol manera, encara que sigui per un equipament.  

Enric Corbera: No coneixia aquests espais buits. Reclama més llocs per aparcar, i que 

creuar la Ronda per anar a l’escola no es cap problema.  

Belin Moradi: Reclama la importància de conservar les zones verdes envers l’ocupació 

per a la construcció de l’escola. Diu que al carrer Arquitecte Moragues contigu al Casal 

hi ha una esplanada de ciment que es podria aprofitar per fer més zona verda.  

Manel Bello: Recorda que fa dos consells ja va sortir aquest tema, creuar la ronda no 

és problema. En el IES Vall d’Hebron hi ha espai de sobres per acollir a tothom.  

Manuel (AVV): Vol esmentar algunes dades; en el 2015 cap nen es va quedar sense 

Institut de primera opció.  

Xavi: Explica que en 30 anys no ha tingut cap problema en matricular cap nen en el 

barri. Diu que els edificis Mundet són llogats i que allà no s’hi pot fer res.  

Mari Pau: Soroll a Plaça Botticelli i local del davant(és deixa per més tard).  

 

Victor Valls respon:  

És cert que els alumnes no es queden sense plaça, però que hi ha una part que marxa 

fora del Districte per estudiar, segons les dades del Consorci, 120 alumnes.  

Respecte a la zona verda on es vol fer l’equipament, diu que es mourà aquesta zona a 

un altre, ambdues estan com zona verda però s’utilitzen com a aparcament (tram Can 

Travi), una d’elles es requalificarà per a Equipament per poder construir l’institut.  

Recorda que aquest projecte ha estat acceptat per tots els grups municipals davant la 

necessitat.  

Pau Gonzalez puntualitza:  

En el primer consell de barri el Novembre del 2015 es van recollir de l’AV uns punts pel 

pla d’actuacions en el barri, un d’aquests punts era la construcció d’un nou institut.  

Recorda que la tasca de l’Ajuntament es buscar un solar on poder fer  un projecte que 

s’ha aprovat davant la Generalitat, amb això vol dir que no és una proposta unilateral 

de l’equip de govern.  

Intervé Manuel (AVV):  

Envers la intervenció d’en Pau Gonzalez; Es queixa de què no té torn per parlar.  
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Diu que l’AV volia construir un institut en la mateixa zona on el districte volia posar un 

habitatge dotacional i d’aquesta manera evitar que es construís un edifici alt.  

Victor Valls per al·lusions:  

Remarca que tothom que vol parlar, pot fer-ho.  

S’obre un torn de paraules:  

Enric Corbera: No està d’acord en el canvi de la zona de verda, ja que traurà 

aparcament. 

Joaquim Cama: Recorda que hi va haver un conflicte amb les places de l’institut 

perquè se’ls hi donava plaça a gent d’altres barris. També vol saber si es pot fer 

l’institut al aparcament del final d’Av. Estatut, ja que esta més a prop d’Horta i són ells 

els que reclamen l’equipament.  

Gonzalo Pueyes (Grup Demòcrata): Normalment no parlen en els consells, però per 

respondre a Victor Valls, diu que ells no tenen res a veure amb la decisió de la 

construcció de l’institut i de l’habitatge dotacional.  

Victor Valls respon:  

Explica les qualificacions del sol, concretament en la zona verda que ara és 

aparcament. Recorda que és aparcament perquè està en desús.   

S’obre torn de paraula:  

Francisco Gimenez: Reclama explicació real de tota aquesta planificació. Recorda que 

de la Bòbila al Pavelló de la República hi ha molt d’espai per construir.  

Javier: Quan en Victor diu que 121 nens han hagut de buscar institut fora del districte, 

que especifiqui per què. Reclama batxillerat artístic al barri.  

Victor Valls  respon:  

Es procurarà una trobada amb el Consorci i la comunitat educativa del barri per poder 

constatar dades.  

Explica que la planificació es reparteix per igual en tot el districte. Sobre l’espai del 

final d’Av. Estatut també s’utilitzà per edifici dotacional.  

 

 

3. Estat cobertura de la Ronda i dels habitatges dotacionals. 

Es canvia l’ordre del Consell per petició de l’AVV.  

Manuel (AVV) comenta que no es complirà el compromís de l’anterior mandat, ja que 

s’estan fent modificacions en la manera de com soterrar la Ronda. Des de l’AV es van 
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demanar dades a nivell ciutat sobre la importància del soterrament, i el projecte va 

quedar en primer lloc. Es passa la paraula a Xavier Rodríguez(AV):  

Pregunta sobre un plenari (26 gener) on es va aprovar que en un termini de 3 mesos 

és dugués a terme l’acord signat entre l’Ajuntament i l’AV, a més a més es va acceptar 

pujar el pressupost en 15 milions d’euros més.  

 

Victor Valls respon:  

Assenteix el que diu en Xavier, diu que han començat les obres prèvies des d’Av Jordà 

a IES Vall d’Hebron.  

Sobre el 15 milions d’euros més, finalment no s’ha acceptat.  

S’està treballant amb el barri de la Teixonera i Sant Genís, que són els principals 

afectats, de com abordar-ho.  

Sobre el compromís, donat que els pressupostos no s’accepten estan tardant una mica 

més.  

S’obre torn de paraules:  

Manel(AVV): No s’ha sentit respost sobre la pregunta que ha formulat en Xavier. 

Reclama que tardi tant el soterrament de la ronda i no d’altres coses com l’institut, 

habitatge dotacional... Vol respostes.  

Joan: Parla que es va aconseguir en el ’92 el soterrament en el tram de Valldaura a la 

gasolinera. 

Ramon: No ha entès els canvis que hi haurà a la Clota respecte dels pisos. 

Josefina: Sol·licita informació sobre el soterrament de la Ronda, concretament en el 

tram que correspon a Vall d’Hebron.  

Xavier Rodríguez(AVV) : Envers la resposta de Victor Valls, pregunta si es pot fer altre 

manera lo dels 15 milions. També diu que es torni a firmar l’acord.  

Núria Carmona (grup municipal socialista): Diu que com a grup van votar que no a  

l’increment dels 15 milions perquè amb anterioritat els van voler incloure com a 

condició i no van ser acceptats.  

Vicent: Pregunta quin interès hi ha en fer el tramvia de la Diagonal encara que la gent 

no ho vol, en canvi amb la Ronda que la gent si ho vol, no es fa.  

Victor Valls respon:  

Explica que aquest projecte no és només a nivell Districte sinó en l’àmbit ciutat. Es 

demanarà que es convoqui la comissió de la Ronda de Dalt per a donar resposta a 

l’acord. 

La cobertura de la Ronda serà un projecte llarg, i caldrà un gran consens.  
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4. Àrea verda i busos 

 

Manel(AVV): Petició d’una àrea verda. Hi havia opinions positives i negatives 
envers aquesta zona i haurà de fer-se una assemblea.  

 

Comenta la problemàtica de l’aparcament al barri. Demana al districte la viabilitat 
de fer una àrea verda. No li sembla bé les respostes que han anat recollint fins ara 
des de l’Ajuntament, espera que ara puguin respondre’ls i no diguin que correspon 
a altres organismes.  

 

S’obre torn de paraules:  

 

Manuel Bello: No ha pogut anar a la Comissió però ha rebut l’acte, i no està 
d’acord que diguin què no tenen la seguretat que es pugui implantar. Es van 
recollir firmes (2009) sobre aquest tema i es va portar al districte al 2010.  

 

Victor Valls respon:  

 

Un cop acabades les obres a Can Marcet(mitjans de maig) es valorarà la manca 
d’aparcament i així demanar l’àrea verda. 

 

Manel(AVV) : Demana dades per començar a donar respostes.  

 

S’obre torn obert de paraula:  
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Xavi Giné: Explica que la manca d’aparcament que hi ha és en part per culpa de 
gent fora de barri, per tant els estudis per calcular quanta gent del barri té cotxe no 
serveix.  

 

Carmen: No entén que es consideri un terraplè com a aparcament. 

 

José Antonio: Diu que els Consells haurien de ser més sintètics i fluids, es queixa 
del que dura i que no s’acaben de solucionar les coses. Sol·licita unes pautes pel 
consell.  

 

Silvia Gonzalez: Es queixa que no s’ha respectat l’ordre del dia, també diu que el 
tema de l’institut no està ben explicat. Sobre l’àrea verda, en el tram del col·legi 
Sant Joan Bosco, els cotxes aparcant damunt la vorera i és un perill pels vianants i 
els nens.  

 

Vicent: Pregunta perquè la gent de fora el barri ve a aparcar aquí i després agafen 
el metro, posa d’exemple altres ciutats que hi han aparcaments extres a les 
parades de transport més en fora de la ciutat.  

 

Pilar: Es queixa que Vall d’Hebron no vol que sigui un altre Bellvitge. No hi ha prou 
neteja, hi ha ratolins. També es queixa de l’aparcament de la zona de l’escola 
Joan Bosco.  

 

Maria Eugenia Ibáñez: Es queixa de falta de coherència del govern municipal en 
quant a l’ús del cotxe privat. 

Es queixa de la gent de fora el barri que aparca a Vall d’Hebron.  

 

Xavier: Pregunta sobre els busos del barri, recorreguts.  

 

Francisco Gimenez: Reclama àrea verda en el territori Vall d’Hebron. Es queixa del 
govern municipal.  
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Victor Vall respon:  

 

Tenen en compte que s’utilitza el barri com aparcament de gent que va en cotxe 
fins a Vall d’Hebron i després agafa el metro. S’estan implantat mides per 
combatre-ho, com les obres de Can Marcet. Però sobretot, és treballa per a la 
reducció de  transport privat, tant en l’àmbit municipal com per par t de la 
Generalitat. 

 

Pau Gonzalez respon els aspectes dels busos:  

 

Es va parlar amb les entitats i ara s’està gestionant amb mobilitat. Vam tenir una 
reunió amb TMB i mobilitat i ens van donar tots els temps de les línies, tota 
aquesta informació es traslladarà als veïns en una reunió per acabar de validar en 
la primera quinzena de maig.  

 

Implantació del bus barri 135 al Novembre d’aquest any.  

 

Sobre l’aparcament d’en Joan Bosco, es trasllada a la Guàrdia Urbana.  

 

S’obre un nou torn de paraules:  

 

Xavier: Pregunta que com pot ser que totes les places d’aparcament de moto 
estan al costat del DIR. Es queixa de l’aparcament a la zona.  

 

Veïna: Si es canvies el recorregut del bus que ve d’Horta(allargar dues parades), 
diu que no es necessari el 135. 

 

Victor Valls respon:  

 

Aquesta línia és perquè pugui arribar a zones del Parc de la Vall d’Hebron.  
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Manuel(AVV) parla de l’habitatge dotacional. Comenta que ha sigut una decisió 
unilateral del govern actual, i quan se’ls hi va preguntar van dir que no estaven 
d’acord. A l’últim consell es van dir altres zones on localitzar -lo, no han rebut 
resposta.  

 

Victor Valls respon:  

 

Es van acceptar parcialment algunes al·legacions, pel que fa a la volumetria i 
disposició del l’edifici respecte al seu entorn. 

 

Manuel(AVV): Reclama la resposta per escrit de les queixes redactades per 
l’Associació.  

 

Xavier: Comenta que el vot a favor va ser de l’equip de govern, ciutadans i PSC.  

Victor valls recorda que també van votar a favor dels habitatges dotacionals els 
grups municipals d'ERC, CUP-Capgirem i grup Demòcrata (PDCat)  

 

 

 

5. Torn obert de paraules. 

 

Luis Limerez: Soroll pels concerts al velòdrom, concretament l’1 de gener, comenta 

que van canviar l’horari. Es va queixar però després es va tornar a repetir a la plaça 

Botticelli, va trucar a la Guàrdia Urbana però tampoc li van donar resposta. Per altra 

banda, plaça Joan Cornudella, hi han reixes en mal estat a terra i la gent cau.  

Mei: En el tram Can Marcet Accés al metro Mundet. Es queixa del seu estat, no hi ha 

neteja i a més han fet malbé les fotografies.  

Joaquim Cama: Informa que en el Casal de Gent Gran hi ha un projecte per a la 

memòria històrica, qui vulgui pot anar-hi per donar el seu testimoni.  

Xavier Rodríguez: No hi ha accés per a minusvàlids a la plaça Joseph Pallach. Interior 

de les illes Juan de Mena, s’ha de fer arranjament.  
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Pilar: Manca de neteja al barri.  

Victor Vall respon:  

Sobre la música en espais públics, controlaran els horaris del velòdrom, per altra 

banda, a Botticelli no tenen cap incidència.  

Pau Gonzalez puntualitza:  

Sobre el velòdrom, han obert un expedient a l’empresa. A la zona de Botticelli, les 

festes fins a les 7 del matí mai estan autoritzades. Van traslladar-se a la vora de les 

cotxeres, s’està investigant perquè no torni a passar.  

Sobre l’accés de metro a Mundet, a nivell neteja s’avisarà a serveis tècnics i la part de 

les fotografies, l’autora de la instal·lació va demanar retirar -les. La idea és reutilitzar 

aquests espais per a que no es degradin, i fer-ho amb els barris de Montbau i Vall 

d’Hebron. 

Presta l’ajuda del districte al projecte de memòria històrica.  

Accés a les finques, es tornarà a mirar i fer-la accessible. Sobre l’arranjament, es farà 

un projecte més gran.  

Victor Vall respon:  

Primer s’ha de parlar tots aquests accessos de qui són, si públics o privats, i parlar-ho 

per poder solucionar-ho. 

S’obre un torn obert de paraula:  

Veïna: Habitatge dotacional, vol saber com va el projecte.  

Francesc Xandri: Festival de Patinatge, queda afectada la línia de bus V21, es desvia i 

no s’informa els veïns.  

Mari Pau: Pregunta sobre els locals de l’Av. Estatut davant la plaça Botticelli. També 

es queixa del soroll en aquesta plaça.  

Xavi: En el carrer Jorge Manrique, senyalitzar bé les direccions del carrer, hi ha gent 

que es posa en contra direcció. Per altra banda, posar un pas de vianants a la vora de 

l’ascensor de BSM.  

En Victor Valls respon:  

Habitatge dotacional, s’ha definit el volum de l’edifici, respectant la lluminositat dels 

edificis més propers  

Sobre el V21 en el Festival de Patinatge, va fallar el sistema de comunicació, s’apunta 

per aquesta vegada.  

Edificis baixos Botticelli, encara no està resolt l’ús perquè s’està desfent l’acord amb la 

gran superfície.  
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En el carrer Jorge Manrique, s’ha millorat la senyalització pels cotxes que vénen des 

de la Ronda. Tot i això s’ha de seguir treballant amb la Guàrdia Urbana si són 

possibles altres mesures. 

Sobre el pas de vianants, s’estudiarà la viabilitat.  

Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzat el Consell de Barri a les 22:15 hores.  


