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Consell de Barri de La Clota 
 

Data: 20 de juny de 2022 a les 19:00 hores. 
Lloc: Torre Jussana, Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 

 
 
Assistents:  

-Taula: Sra. Núria Carmona (Consellera Tècnica d’Horta-Guinardó), Sr. Víctor 
Valls (Conseller de Barri de La Clota), Sra. Àngels Corsellas (Vicepresidenta 
del Consell de Barri de la Clota i Presidenta de l’Associació de Veïns) i Sra. 
Elena Amat (Gerenta d’Horta-Guinardó) i  

-Grups polítics representats: 3 

-Entitats representades: 1 

-Veïnes i veïns assistents: 19 

 

Ordre del dia: 

1. Repàs de projectes i actuacions al barri 

2. Cuidem Barcelona 

3. Torn obert de precs i preguntes 

 
Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull 
d’acords. 
 
El Conseller del barri, Victor Valls, obre la sessió i dona la benvinguda a les persones 
assistents. Disculpa l’absència de la regidora, Sra. Rosa Alarcón, que no ha pogut 
assistir per problemes de salut.  
 
Presenta a les persones que li acompanyen a la taula, a la nova gerenta del Districte, 
la Sra. Elena Amat, a la tècnica de barri i tècniques municipals presents.  
 
Dona pas al primer punt de l’ordre del dia. 
 
 
1.  Repàs de projectes i actuacions al barri 

El Conseller comença fent retorn de les actuacions dutes a terme des del darrer 
Consell de Barri: 
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 Fase 2 de La Clota Conservació: Explica que en els propers dies finalitzaran 

les actuacions de la fase 2 de La Clota Conservació:  c/Amor, c/Capcir i Ptge. 
Feliu. Quedarà pendent una petita part del c/ Amor, c/ Puríssima, una part de 
Ptge. Feliu, Ptge. Sant Jaume, Camí de Sant Genis i Marquès Castellbell. 
Les obres s’estan realitzant sense incidències pel que fa a la mobilitat del barri 
ni de cap tipus. 
S’informarà de la data de finalització als veïns quan s’hagi concretat. 
 
El conseller de barri obre un torn de paraules 
 

Intervenció Resposta 
Mònica Badosa 
 Referent al Ptge. Feliu, pregunta el 

criteri per decidir la ubicació dels 
fanals. S’han instal·lat davant dels 
habitatges, encongint la calçada. Així 
doncs, els cotxes passen molt a prop 
de les porteries, envaeixen la vorera.  
  

Conseller 
 Pren nota i es consultarà el projecte 

per valorar si cal fer canvis. 
 

Jordi Casas 
 Trasllada, de part dels veïns i veïnes, 

que els han fet arribar,  l’agraïment 
als treballadors/es de l’obra pel seu 
comportament amable, agradable i 
somrient. Fins i tot ajudant en 
situacions concretes als veïns. 
 

Conseller 
 Ho agraeix i diu que faran arribar 

l’agraïment. 

 
 
2. Cuidem Barcelona 

El Conseller repassa el que van explicar els tècnics de Cuidem Barcelona i els 
temes sorgits a la visita pel barri de La Clota que es va fer, el dia 8 de juny, 
amb els veïns.  
 
Cuidem Barcelona és un projecte de ciutat que es plasmarà a Districtes i barris, 
que té com a objectiu un millor manteniment i neteja, i que també abordarà les 
especificitats de determinats barris, com pot ser La Clota. 
Té un pressupost de 70.000.000 €. Ja s’han determinat unes primeres 
actuacions als districtes. 
 
Informa que a les passejades estan assistint tècnics d’Ecologia Urbana i de 
diferents àrees de l’Ajuntament i es van apuntant els punts a millorar que els 
veïns i veïnes destaquen de cara a les actuacions del Cuidem Barcelona. 
 
Pel que fa a la ruta de la passejada del dia 8 de juny pel barri de La Clota, diu 
que es va detectar la necessitat d’una actuació que està prevista al C/ Marquès 
de Castellbell. Es va visitar la zona del pont i el c/ Bragança on està el pou, i es 
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va veure el carrer que està per sobre i que no està en condicions adequades. 
També es van veure zones amb deficiències de neteja o de paviment. 
 
Està prevista una segona trobada que s’avisarà prèviament perquè es pugui 
assistir, on ja estarà fet un plànol amb la diagnosi realitzada, que incorporarà 
punts aportats pel propi Ajuntament com d’altres detectats pel veïnat, i a partir 
d’aquí prioritzar futures actuacions. 
 
Àngels Corsellas, vicepresidenta del Consell de barri, pregunta si el Cuidem 
Barcelona comença al barri al setembre. El conseller de barri contesta que 
Cuidem Barcelona no  només és la nova contracta de neteja, que és la que 
entra en vigor ara a la tardor, sinó tot el que s’ha explicat i accions que ja han 
començat al districte. Paral·lelament al Cuidem Barcelona va el desplegament 
de la nova contracta al setembre-octubre. També inclou la substitució de 
contenidors, la reubicació d’elements necessaris a cada espai... i totes aquelles 
qüestions sorgides a les passejades.  
Ara la neteja de qualsevol àmbit urbà la farà el mateix departament. Els 
vehicles elèctrics s’incorporaran segons les necessitats de cada barri. 
 

 
3.  Torn obert de precs i preguntes 

El conseller de barri obre un torn de paraules. Es dona pas al darrer punt de l’ordre del 
dia. 
 
Intervenció Resposta 
Joan 
 Al C/Puríssima amb C/Amor hi ha un 

senyal de contra direcció. Quin sentit 
té? Fa referència al gir. Hi ha idea de 
canviar els sentits dels carrers? 
 

Conseller 
 Es mirarà amb Guàrdia Urbana si 

falta un senyal i si el circuit intern 
està ben resolt. 

 No està  previst cap canvi de sentit. 
 

Àngels Corsellas (Vicepresidenta del 
Consell de Barri de la Clota): 
 Demana veure el projecte de la 

Placeta del Marqués de Castellbell. 
 La finca de Castellbell 2 o 2-bis, 2-4 

necessita neteja perquè hi ha 
humitats. 

 També es demana la neteja de 
c/Lisboa amb c/ Alarcón. 

 Està previst fer desbrossada abans 
de la Festa Major? Ara hi ha risc 
d’incendi, les herbes estan seques. 

 
 
 

Conseller: 
 Es facilitarà el projecte a 

l’Associació de Veïns i Veïnes.  
 La gerenta insisteix en el sentit que 

s’ensenyarà el projecte abans que 
s’iniciï. 

-   Les actuacions a les finques, que no 
són totes municipals, requereix un 
temps administratiu. No tota l’actuació 
serà municipal.  
-    Hi ha 2 actuacions previstes per 
Serveis Tècnics. Una al C/ Alarcón, 17 i 
l’altra és al mur de Lisboa, a la part de 
darrera dels tallers, que és una 
actuació amb una despesa important 
de més de 100.000 €.   
-  La desbrossada està prevista, ja 
estan organitzades. Es preveu 
començar aviat. Es facilitarà als veïns 
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llista d’on i quan s’actuarà. 
 
 

Teresa 
 Darrera del C/Capcir , el que abans 

era el C/ Los Plátanos, va caure un 
mur, es va avisar als serveis tècnics i 
van rebre resposta municipal per 
escrit, però no s’ha reparat. 

 De les obres de la baixada, s’han 
instal·lat unes baranes noves que es 
mouen i no s’han acabat de pintar. 

 

Conseller: 
 Es donarà caràcter d’urgència.  

 
 Respecte a les baranes, es farà 

repàs d’obres. 

Veïna 
 A la Pl. de l’estatut van tallar fa poc 

herbes. Al costat de l’edifici, on estan 
els contenidors, anant cap Castell de 
Marquès de Castellbell hi ha herbes 
molt altes i suposen un perill. 

 

Conseller: 
- Es pren nota  

Xavi  
 Al Ptge. Feliu al camí de vianants, ha 

caigut una branca de la figuera que 
talla el pas a 1,70cm. 

 Quan trigaran els fanals a funcionar? 

 Un veí (Paco) diu que la traurà ell. 
 La gerent recorda que hi ha una app 

que funciona molt bé per aquest 
tipus d’incidències. L’aplicació és 
diu “Barcelona a la Butxaca” Telèfon 
900226226 * 
La consellera tècnica, afegeix que 
l’app “Barcelona a la Butxaca” la 
poden fer servir per informar de 
temes com:  vorera, bancs, baranes, 
fitons, aparcament, carril bici, arbrat, 
contenidors plens, senyals,  escales 
mecàniques, llum als fanals, jocs 
infantils, papereres trencades, 
plagues, recollides de mobles 
(indicant la localització), zones 
verdes i de gossos. Funciona molt 
bé. 

 
 El conseller explica que no hi ha 

una data concreta per al 
funcionament dels fanals. Alguna 
vegada han trigat fins a 6 mesos. 
 

Jordi Casas 
 Està previst la conducció del cable 

telefònic? 

Conseller: 
 L’Ajuntament ha fet l’obra amb les 

conduccions previstes. La resta és a 
mans de les companyies 
telefòniques. 

  
Veí: 
 Com s’informa dels desperfectes a les 

façanes per les obres? 
 

Conseller: 
 El procés és comentar-ho amb el 

cap d’obra i, si no funciona, informar 
al Districte. 
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El Conseller de barri agraeix la presència i dona per finalitzada la sessió del 
Consell de Barri a les 19:40 hores. 
 
El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de l’enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=8RxBCAsOH1I 
 
*https://ajuntament.barcelona.cat/apps/es/barcelona-la-butxaca 
 
 
 

 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=8RxBCAsOH1I
https://ajuntament.barcelona.cat/apps/es/barcelona-la-butxaca

