
 

Consell de Barri de La Clota 

Data:  3 de novembre de 2021 a les 19:00 h. 
Lloc:  Torre Jussana, Av. Cardenal Vidal i Barraquer, 30 

Assistents:  

-Taula: Sra. Rosa Alarcón (Regidora d’Horta-Guinardó), Sra. Núria Carmona 
(Consellera Tècnica d’Horta-Guinardó), Sr. Victor Valls (Conseller de Barri de 
La Clota), Sr. Eduard Vicente (Gerent d’Horta-Guinardó). 
-Grups polítics representats:  4 
-Entitats representades:   1 
-Veïnes i veïns assistents:            18 (17 presencials i 1 on line).  

Ordre del dia: 

1. Seguiment de l’execució dels requeriments d’actuació al barri 

2. Informació sobre les obres d’urbanització dels c/Amor, c/Capcir i Ptge. Feliu 

3. Informació sobre el Mercat provisional d’Horta 

4. Prioritats de prevenció i seguretat al barri de La Clota 

5. Torn obert de precs i preguntes 

     
_____________________________________________________      

Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull d’acords. 

El conseller de barri, Victor Valls, inicia la sessió. Excusa l’absència de la 
vicepresidenta del Consell de barri, Àngels Corsellas, i dona pas als punts de l’ordre 
del dia. 

1. Seguiment de l’execució dels requeriments d’actuació al barri 

La regidora del Districte, Rosa Alarcón, explica els principals projectes i 
actuacions al barri. 
Assentaments; Fase 2 Conservació; Mur Lisboa; Placeta Marquès Castellbell; 
CAP; Nou Habitatge;. 



• Fa esment al Pla de reforç del comerç. 
• Cuidem BCN. Neteja: Es refereix a les singularitats del barri quant al 

verd espontani, i a les desbrossades que es fan. Ara l’Ajuntament ha 
preparat un Pla de Xoc de Neteja de 70 milions d’euros que inclou 
neteja i manteniment, i a La Clota el verd espontani és una de les coses 
que s’abordarà. 

• Assentaments al voltant de Martí Codolar: S’està actuant amb Serveis 
Socials, hi ha famílies vulnerables amb menors. S’està treballant per fer 
desallotjament amb les sortides més dignes possibles. Posteriorment es 
farà neteja de l’entorn. 

• Es portarà a terme la Fase 2 de Conservació 
• S’arranjarà el mur de Lisboa el més aviat possible. Serveis Tècnics ho 

està mirant, s’han fet els estudis, i estan els recursos per posar-ho en 
marxa l’any 2022. 

• Una altra inversió és per la Placeta de Marquès de Castellbell, inversió 
que es farà en el mandat. 

• L’Ajuntament de Barcelona ha fet la cessió del terreny públic a la 
Generalitat de Catalunya per fer el CAP. També inclou el CUAP, que es 
traslladarà al nou equipament. 

• La regidora informa que es va posar la primera pedra del Nou Habitatge 
públic. Es va donar la benvinguda als nous veïns i veïnes de La Clota. 
El nou edifici públic no estarà acabat fins a finals de l’any 2023. Ve 
impulsat per una cooperativa de la FAVB. És habitatge públic en règim 
de lloguer per un període de 75 anys.  

• Es presenta al nou Policia de barri que està present, Nacho. Es farà 
reunió de presentació amb les entitats del barri. 
Reforç de la Guàrdia Urbana: Al Districte hi haurà 25 nous agents. Amb 
l’increment, a més de l’actuació policial es podrà fer més prevenció. 
També es reforçarà el torn de nit. Al començament del mandat havia 
una caserna de nit per cada 3 districtes, ara seran 2: Horta-Guinardó i 
Nou Barris, i a final de mandat amb la incorporació dels 1.000 agents 
nous -que acabaran sent menys per les jubilacions-, es passarà a 1 
caserna per districte. Millorarà la seguretat. 

El conseller de barri fa esment a la passejada conjunta que es va fer pel barri amb 
l’Associació de Veïns i Veïnes, i la revisió dels punts tractats. 

Respecte a la resta de punts  de l’ordre del dia, ACORDS: 

2. Informació sobre les obres d’urbanització dels c/Amor, c/Capcir i Ptge. 
Feliu 

El conseller de barri informa que les obres comencen el dia 8 de 
novembre. El projecte es desenvoluparà tal com estava previst i com es 
va explicar. Sempre es podrà accedir als habitatges. S’explicarà tema 
d’aparcament durant les obres, es podrà accedir als pàrquings.  
El gerent, Eduard Vicente, diu que està previst que les obres acabin al 
mes de maig de l’any vinent. 



La regidora diu que es mirarà de fer una visita quan comencin les obres 
per acabar de veure tema guals. El conseller de barri recorda les 
dificultats que van haver amb els guals a les obres del c/Alarcón, ja que 
havia guals sense llicència.  
La regidora diu que hi ha un problema mundial de subministraments i 
podria afectar les obres. Ara hi ha 2 obres aturades al districte per falta 
de material. 

3. Informació sobre el Mercat provisional d’Horta 

El conseller de barri presenta a Carles Enrich, de l’equip d’arquitectes del 
Mercat provisional d’Horta, el qual amb el suport d’un document que es 
projecta en pantalla, presenta la proposta que ha guanyat el concurs. 

• Es refereix a la ubicació i a l’entorn/dinamització, a l’estructura, 
accessos, parades, duració del mercat provisional, material, criteris de 
sostenibilitat... 
Davant la intervenció d’un veí sobre que es perd una part de zona verda 
del barri, es respon que l’obra no implica moviment de terra, i quan es 
tregui l’estructura quedarà com a zona verda. 
La regidora diu que està bé que el mercat provisional estigui en una 
zona propera. Que quan es desfaci quedarà la fusta que dona ombra, 
però quedarà una zona verda i es decidirà amb el barri com queda 
l’espai. 
El conseller de barri explica que els paradistes i els veïns i veïnes veuen 
el lloc escollit molt positivament, han estat d’acord amb el nou 
enclavament. Fa referència al debat que hi ha hagut sobre diferents 
propostes d’ubicació i que s’ha arribat a l’acord d’aquest lloc perquè es 
va considerar que era el millor. 
La regidora diu que als comerciants de fora del mercat també estan 
d’acord. 

4. Prioritats de prevenció i seguretat al barri de La Clota 

• El conseller de barri informa que la vicepresidenta del consell de barri, 
Àngel Corsellas (presidenta de l’AVV), ha demanat incorporar aquest 
tema a l’ordre del dia.  

• Diu que s’ha programat, per a l’endemà, una reunió de la Policia de 
barri amb les entitats del barri. Està present en el Consell de barri, 
Nacho, policia de barri que està registrant les demandes que puguin 
sortir avui per ser tractades demà en la reunió. 

• Es fa referència a situacions que s’estan donant al barri en el pàrquing 
de la bòbila, assentaments. La tècnica de prevenció ha informat sobre la 
reunió prevista per la setmana següent amb Serveis Socials per tractar 
tema assentaments. 



La regidora torna a referir-se el que ha explicat prèviament sobre la 
seguretat ciutadana. 

• Hi ha intervencions sobre: 
-També hi ha persones al costat de Torre Jussana. Es demana fer visita. 
Es tractarà a reunió de demà. 
-Hi ha motos al c/Bragança que no s’han retirat.  
-Des de Torre Jussana i referent de feminisme del districte, s’organitzarà 
una “Marxa Exploratòria” pel barri, ja que hi ha zones fosques, i la idea 
és detectar aquests punts del barri. Està previst fer-la al novembre o 
desembre. 

5. Torn obert de precs i preguntes 

• Situació d’una zona verda que està entre els carrers Lisboa i Alarcón, 
que pertany a l’Ajuntament i que és la part de darrera d’una casa. Té 
arbres, matolls, brossa, hi ha rates. Demana a l’Ajuntament que es 
netegi. 
Es recull la demanda, es netejarà  

• Falta de control de l’Àrea Verda d’aparcament per la zona del c/
Puríssima, hi ha motos damunt de la vorera. Es recull la demanda, es 
passarà. 

• En solars de Marquès de Castellbell hi ha rates. Es respon que s’ha fet 
actuació recentment, es farà seguiment. S’explica el funcionament del 
Servei de Vigilància i Control de Plagues, i altres actuacions que es 
poden fer des de l’Ajuntament. 

• Es demana reg al carrer c/ Puríssima, perquè hi ha un bloc on viu molta 
gent que surt amb els gossos i no recullen.  
En el Pla de Neteja s’incrementa el reg. 

• Es parla sobre els arranjaments de l’aparcament del c/ Lisboa, s’ha 
endreçat, però no s’ha asfaltat.  

El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de l’enllaç:  

https://www.youtube.com/watch?v=sjvIGBvaU4w&t=17s 

Signat: Cecilia Collado Lizama 

Tècnica de barri de La Clota


