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Acta del Consell de barri Vall d’Hebron 

Data: 29 d’octubre de 2018 

Hora: 19:00 hores. 

Lloc: Casal de Barri i Ludoteca Can Travi de la Vall d'Hebron (Av. Vidal i Barraquer, 

45) 

Assistents: 

Presideix la taula el Conseller de Barri del Parc de la Vall d’Hebron, 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: 2 

Veïnes i veïns assistents: 65 

 

0. Jardins Can Marcet 

Pau González inicia el Consell de Barri esmentat la inauguració fa un mes dels Jardins 

Can Marcet, on hi ha una dedicatòria a en Manel, veí que sempre havia lluitat per la 

millora del barri. Se li fa entrega a la seva vídua, Pilar, d’una rèplica del cartell de 

record. 

 
1. Informacions del Districte 

1.1. Seguiment de les actuacions de manteniment i millora del barri. 

- Clavegueram zona interior de Juan de Mena: Pendent de la resolució per part dels 

responsables de Clavegueram. 

- Baranes: En qüestió de dies s’instal·laren les noves. 

- Font Rosa de Luxemburg: Ja ha estat arranjada 

- Papereres: Confirmat per Neteja que estan canviades en les zones  conflictives  

esmentades per l’AVV. 

- Parc i jardins: En la gran majoria de llocs proposats per manca d’arbrat: Plaça J. 

Pallach, Pl. Sibil·la,etc.  ja esta programat plantar arbrat durant la campanya 2018-

2019. 
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- Aparcament zona Olímpics: La Guàrdia Urbana seguint el protocol,  ja està  en 

aquesta zona per informar de pautes de conducta, a més de la instal·lació de bandes 

reductores de soroll i fitons en alguns punts concrets. Es passarà informació detallada 

a l’AVV. 

Es farà seguiment de totes aquestes actuacions amb l’Associació de Veïns.  

Víctor Valls comenta que també s’està treballant en una nova línia de bus que connecti 

Montbau - Sant Genís – Vall d’Hebron. Està feta la proposta, pròximament s’ha de 

comentar amb TMB i Mobiliat, i veure com influirà  juntament amb les línies V23 V25, 

que també passaran pel barri. 

S’obre torn de paraula:  

- Xavier: Té dos dubtes, primer quina possibilitat hi ha de posar un pas de vianants 

entre Jorge Manrique (sortida pàrquing) i l'altra banda del carrer on hi ha les escales; i 

un altre pas entre els pisos nous i Rubio Balaguer. 

Víctor contesta:  

S’ha visitat amb l’AVV. Tècnicament un pas de vianants no es la solució així que s’està 

valorant instal·lar un semàfor per afavorir la seguretat del vianant.  

1.2. Procés de la modificació de planejament urbanístic per a la construcció d’un 

IES a l’Av. Cardenal Vidal i Barraquer. 

Víctor Valls recorda que a l’anterior consell es va fer el plantejament del nou 

equipament, atesa la mancança de places escolars. Aquest se situarà a l’avinguda 

Vidal i Barraquer contigu a l’escola Pau Casals. Implica la modificació d’una peça de 

planejament. 

Explica el nou planejament urbanístic mitjançant una presentació on s’explica 

exactament on estarà la seva situació i a on es requalificarà, i afegeix que la proposta 

encara està en procés d’aprovació inicial i encara s’està debatent.  Recorda que des 

de l’Ajuntament es facilità la comunicació entre territori, comunitat educativa  i el 

Consorci d’Educació. L’Associació de Veïns també ha plantejat la seva demanda. Per 

tant, s’ha aturat el procés per facilitar el debat, però volen que la modificació del 

planejament sigui possible per facilitar un nou equipament de proximitat en aquesta 

zona. 

Manel (AVV) comenta que es va reunir amb el Districte i que en aquesta reunió un 

representant  per part del barri d’Horta no reconeixia cap petició d’IES, tot i que des de 

l’Ajuntament es va exposar que ells eren els que volien l’institut. 

Explica que la Comissió d’Ecologia d’Urbanisme i Mobilitat es va reunir amb altres 

grups polítics perquè s’aturés el procés on hi va haver una votació d’aquests, i en què 

el PDeCat s’abstenia, C’s s’abstenia, Esquerra Republicana s’abstenia, PSC en 

contra, PP en contra i CUP en contra.   

Recorda que fa uns anys, sí va haver-hi mancança de places i que la resposta del 

Consorci d’Educació va ser que no feia falta obrir una altra escola, sí que en tot cas, 

fer ampliació d'una línia a IES Vall d'Hebron i Anna Gironella. Exposa que la mancança 
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de places no és a Vall d'Hebron ni a barris contigus , sinó que el problema ve donat de 

la implantació del batxillerat artístic a l'institut de Via Favència, pensa que això va 

causar una tensió per falta de places en altres modalitats de batxillerat.  

Tornant a la conversació amb el Consorci d'Educació de fa 4 anys, explica que la idea 

era donar importància a l'IES Vall d'Hebron amb aquesta nova línia. 

Demana una nova reunió amb el Consorci per a que aportin les dades per a justificar 

la necessitat, i si es necessari poder decidir com a barri l’emplaçament més idoni.   

També han fet recerca a l’INE de dades de la població de Barcelona, i s'ha trobat que 

aquestes places noves no seran cobertes en el futur, ja que es preveu que en els 

pròxims cinc anys hi hagi un descens del 20% dels infants en edat escolar. En 

conclusió, no troba necessària la construcció d'aquest Institut, sinó que abastir de més 

recursos a equipaments ja en actiu.  

S’obre un torn de paraules.  

- Veïna: Integrant de la plataforma “Horta vol institut”. Remarca la necessitat que 

l’institut estigui a Horta, ja que no hi han suficients places al Josep Pla i com a últim 

recurs es portessin a l’IES Vall d’Hebron. Explica que el plantejament d’aquest institut 

no només sigui d’ensenyament si no també un espai polivalent per altres activitats 

educatives i culturals fora de l’horari escolar. Aquesta mancança de places porta a que 

moltes famílies optin per una escola concertada. Manifesta que aquest equipament 

estarà lluny i demana que el model d’ensenyament d’aquest sigui més innovador. 

Victor Valls respon:  

El projecte educatiu l’escull el Consorci d’Educació, l’Ajuntament només fa la 

planificació de construcció.  

Tenen en compte que la ubicació no és la desitjada per la Plataforma, però si de tot un 

àmbit educatiu, traslladat pel Consorci.  

Comenta que s’ha donat una inversió del percentatge de matriculacions de secundaria 

de la concertada cap a les escoles públiques. 

Aclareix que no han passat pel districte l’informe favorable o desfavorable del territori, 

que no es vinculant però si preceptiu per la seva aprovació definitiva. 

Respecte a comentaris del Manel de les votacions d’altres partits polítics, en Víctor 

respon que el projecte encara està en negociacions.  

Dóna la paraula a en Pau González.  

Trasllada la informació donada pel Consorci, la idea és convocar dues reunions, la 

primera amb la direcció dels centres educatius de la vora i l’altre, amb l’entorn veïnal 

comunitari. En aquestes reunions es donaran les justificacions d’aquest equipament.  

Té la paraula en Manel (AVV)  
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Contestant a la veïna, comenta que està d’acord amb demanar la qualitat en 

l’educació.  

Amb el consorci s’hi va parlar de millorar la reputació de l’IES Vall d’Hebron, dotant-lo 

de mitjans i recursos per fer-lo de qualitat. Per aquest motiu, pensa que no és 

necessari un altre edifici, sinó millorar l’educació que s’imparteix.  

Victor Vall respon.  

Recorda que si falten places, s’ha de construir un altre equipament. La voluntat 

d’aquest govern és facilitar la possibilitat d’aquest nou equipament perquè suma i és 

positiu. 

S’obre torn de paraules.  

- Vicenç: Reclama que es facin estudis per saber el que realment cal, demana 

arguments per fer la construcció.  

- M. Eugènia Ibañez: Demana que s’aturi la modificació de planificació urbanística 

donades les reticències per part dels barris.  

- Xavi Rodríguez: Demana que s’aturi la modificació de planificació urbanística fins que 

no es parli amb el Consorci d’Educació, i no es segueixi tirant endavant l’aprovació 

inicial. 

Víctor Valls respon:  

Tot es planteja amb experts del Consorci d’Educació, Ajuntament de Barcelona i 

Generalitat de Catalunya, que tenen en compte les necessitats que hi ha.  

Explica que aquest projecte està actualment parat perquè necessita l’aprovació del 

Districte, mitjançant un informe preceptiu. Per tant, hi ha temps per donar totes les 

explicacions pertinents juntament amb el Consorci d’Educació.  

 

2. Àrea Verda d’aparcament 

En Víctor Valls comenta que aquest punt està plantejat per l'Associació de veïns i li 

dóna la paraula a en Manel. 

En Manel explica que es va fer una assemblea per si hi havia necessitat o no. Es va 

observar la problemàtica del pàrquing dissuasori. Donada la mancança de llocs per 

aparcar per la pressió dels cotxes de fora, va aprovar-se per majoria fer àrea verda i 

sol·licitar-la al Districte. Comenta que a altres barris ja hi ha, i pregunta quan es farà a 

Vall d'Hebron. 

Victor Valls respon:  

Explica que hi ha compromís en estudiar la implantació d’aquesta àrea verda. Tot just 

han començat a fer tràmits amb BSM, recorda que en l'anterior informe presentat la 

resolució era desfavorable. Després de les darreres modificacions en el barri, com per 
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exemple la transformació a Jardins Can marcet, la idea és que es pugui revisar una 

altra vegada l'informe, i si aquest segon fos positiu, ja es veuria on localitzar l'àrea. 

S’obre un torn de paraules:  

- Enric Corbera: Està en contra dels parcs, pensa que treu aparcaments i a més 

només es pot utilitzar a l'hivern per la mancança d'ombra. Recorda que l’àrea d’esbarjo 

de gossos que es va fer l'han desmuntat i en aquest ara no hi ha ni ombra ni fonts. 

Victor Valls respon:  

S’ha de prioritzar els parcs abans que els cotxes. Està d’acord que el verd encara ha 

de créixer. 

Pau Gonzalez comenta:  

Es va demanar a l'Abril a BSM que és comences a tramitar la possibilitat de l'àrea 

verda. BSM va fer un estudi on s'analitzen habitants, cotxes, etc. i tornava a sortir 

negatiu, tanmateix, comenta que es tornarà a insistir perquè es torni a revisar amb les  

 

dades actualitzades. Puntualitza que a Can Marcet hi ha instal·lada com a mínim una 

font per a persones i un altre per gossos. 

- S’obre torn de paraules:  

- Pedro: La mancança d'aparcament no ve donada pels jardins de Can Marcet, diu que 

la problemàtica ve arran els centres esportius ( DIR) a més de la gent que ve d'altres 

llocs amb cotxe, aparca en el barri per després agafar el transport públic. Tot això fa 

necessària l’àrea verda. 

- Xavi: Comenta que ahir venint de la plaça de la Clota fins als Mistos estava ple de 

cotxes a les 10 del matí, pregunta si és a causa de fer parc als Jardins de Can Marcet. 

- Jaume: Es queixa que sempre es parla del mateix i no es fa res.  

- M. Eugènia: Comenta que està d'acord en substituir aparcament per zones 

enjardinades. Es queixa de la problemàtica del pàrquing dissuasori, ja no només per 

l'aparcament, sinó per la contaminació. 

Víctor Valls respon:  

Remarca que aquest govern està a favor de la reducció de cotxes, per això s’estan 

posant parcs i amb voluntat de construir equipaments per l’educació. Comenta que 

faran tot el possible per fer entendre a BSM la problemàtica del pàrquing dissuasori 

per garantir l’aparcament per a veïns del barri. 

S’obre torn de paraules:  

- Gerardo (AVV): Demana que l’Associació de Veïns pugui ajudar en el moment de 

parlar amb BSM. 
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3. Estats dels projectes per la Ronda de Dalt 

 

Té la paraula Manel (AVV)  

Comenta que hi havia una proposta veïnal consensuada amb l’equip de govern 
anterior on la Ronda es convertia més en via urbana, però la realitat és que continua 
sent un lloc de pas de cotxes col·lapsat per evitar el centre de la ciutat i de soroll. 

Comenta que les rondes serveixen per dessaturar el centre de la ciutat però que en 
canvi no es fa res per reduir el pas dels cotxes pel barri. Posa com a exemple que al 
centre de la ciutat s'han fet molts carrils bici i que a Vall d'Hebron no. Esmenta que la 
Superilla d'Horta encara farà que el barri es col·lapsi més de cotxes i com a 
conseqüència, no quedin zones tranquil·les al barri. 

Demana ajuda per la situació actual que es viu al barri per culpa de la Ronda, pregunta 
quin pla d’actuació hi haurà i si se seguirà amb el pla veïnal.  

Respon Victor Valls:  

Demana no especular sobre informacions, recordant que aquest govern és l’únic que 
ha actuat en la problemàtica de la Ronda invertint 15 milions d’euros acordats amb 
PSC. Explica que les obres ja existents duraran com a mínim fins al febrer. Ja s'ha 
estat treballant sobre quina serà la urbanització i els usos que tindrà la cobertura 
d’aquesta primera part soterrada. Recorda que el projecte de la segona fase ja està 
preparat per poder començar-lo en el segon mandat. 

Respecte als usos, explica que amb altres AVV de barris confrontants a la Ronda 
s'han fet reunions per determinar els usos dels coberts a la Ronda, s'ha d'arribar a un 
consens de com s'actuarà en aquest espai. 

Recorda que en la comissió de seguiment de la Ronda de Dalt s’hi poden seguir totes 
les informacions sobre el planejament d’aquesta. 

S’obre torn de paraules:  

- Veïna: Es queixa de la pastilla que hi ha de Passeig Vall d’Hebron a Juan de Mena, 
esmenta que aquesta part està abandonada (voreres, escales), i és on viu la població 
més envellida d’aquesta zona. A banda del problema dels fums i els cotxes per la 
Ronda, reclama que no hi ha prou intervenció al barri.  

Víctor Valls respon:  

Respecte a les intervencions a Juan de Mena, no tots aquests espais són propietat 
municipal. Explica que un dels projectes pel pròxim mandat és aquest, mirar la cessió 
d'aquests espais per poder-se fer càrrec d'aquestes millores. 

S’obre torn de paraules:  

- Joaquim: Es queixa de "Ciutat oberta, Biennal de pensament", on es va fer una 
quedada per parlar de la Ronda amb estudiants d'arquitectura, sense incloure el barri 
de la Vall d'Hebron i que es malbaraten els diners amb les activitats. 

- Xavi: Com a primer punt pregunta que es pensa fer després d'acabar la primera fase. 
Afegeix si en el tram del Bloc 200 es pot tirar enrere la línia recta. Comenta que ha 
llegit en premsa que la Superilla desplaçarà 3.000 cotxes a l'Avinguda de l'Estatut. 
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Aclareix que es va comentar de fer un projecte abans que acabi el mandat respecte als 
Jardins de Juan de Mena i que encara els hi falta l'informe per saber quins espais són 
públics i privats. 

Víctor Valls respon:  

Comenta que un tècnic va reconèixer les zones de Juan de Mena, com és una qüestió 
de més envergadura del que pensaven s'ha hagut de postergar pel següent mandat, 
tot i que en els espais públics es continuarà actuant. 

S’estudiaran totes les propostes referents a la reducció de velocitat al tram Bloc 200 i 
reduir l’impacte de la sortida numero 5 perquè els cotxes puguin entrar més suaus i hi 
hagi menys soroll.   

Té la paraula Manel (AVV) 

Es queixa que quan falta espai a la ciutat es construeix a Vall d’Hebron, amb la 
premissa que són projectes per la ciutat. Recorda que són conscients que cobrir la 
ronda és un projecte de llarga durada, però reclama implicació per agilitzar les coses, 
fent referència a què s'han deixat coses per a la segona fase. Per últim, demana que 
es deixi un llegat pel següent mandat, ja que hi ha hagut dos projectes que no s'han 
executat, un el de la construcció d'un CAP i una biblioteca, i l'altre la Ronda. 

Victor Valls respon: 

Explica que les coses s’han de consensuar i debatre encara que això les faci més 
lentes. 

Comenta que el fet que el CAP a la pastilla de Can Travi no s'hagi executat és 
responsabilitat d'un altre organisme. Llavors es va plantejar l'habitatge dotacional amb 
baixos d'equipament pel barri, que podria ser una Biblioteca. Es confirmarà a la 
programació de 2019. 

Respecte a la Ronda, recorda que hi ha una comissió de seguiment amb una tinença 
d’alcaldia que hi dona impuls,  amb projectes executius i amb continuïtat per continuar 
treballant a la ronda. 

 
4. Torn obert de paraules 

 

- Manuel Ortega: Comenta música molt alta a la plaça dels jardinets.  

- Josefina: Es queixa del mal estat de la pastilla Juan de Mena, no hi ha lloc de pas per 

tothom. També comenta la molèstia per la velocitat al tram del Bloc 200. 

Víctor Valls recalca que hi han zones privades i publiques i actuar en conseqüència, tot 

i que el Districte pretén l’arranjament integral de la zona.  

Pau González afegeix que s'han fet intervencions d'un valor de 60.000 euros, s'està 

redactant un projecte integral juntament amb l'empresa d'infraestructures municipal, 

per presentar als veïns i quedi com a llegat pel pròxim mandat. 

- Xavi Rodríguez: Esmenta dos problemes de salubritat al barri, el primer és en el 

PipiCan de Joan Cornudella i el segon és el pas soterrat de Mundet, on es posaven els 

coloms i hi ha molta porqueria. Comenta que no s'han posat els ferros en tot el tram. 
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- Maria Eugènia: Respecte al pas soterrat de Mundet, és queixa dels excrements i que 

no estan posats els ferros en tot el tram. 

Respon Víctor Valls:  

Es té en compte aquest problema i s’està fent un seguiment. Li passa la paraula a 

l’Eduard Vicente.  

Explica que a finals de Juliol es va fer una visita en aquest tram, són conscients que 

falta una part per cobrir de la malla antinius i l'equip responsable va dir que s'acabaria 

de fer al setembre, tot i que es va haver de parar perquè hi havia un niu en aquesta 

zona i per protocol s’havia d’esperar a que els ocells no hi fossin. Per tant en les 

setmanes vinents anirà a cobrir-se, més l'equip de neteja que ho anirà mantenint. 

Remarca que parla sempre del passadís, la part de la boca del metro no els hi 

correspon a ells. 

Víctor Valls respon:  

Explica que hi ha la voluntat d’actuar en el Pipican i debatre l’ús d’aquest espai. 

S’obre el torn de paraules:  

- Jordi: Demana que la nova línia de bus no baixi per Granja Vella.  

Victor Valls respon:  

Comenta que la nova línia té previst connectar el Parc de la Vall d'Hebron, residencia, 

etc., que anirà per Jorge Manrique. 

- Laia Sánchez: Vol saber a què fa referència l’espai dotacional i quan es farà. 

Víctor Valls respon:  

Explica que l'espai dotacional és per facilitat l'accés a l'habitatge a gent jove, gent 

gran, etc. La idea, a més,  és fer a la planta baixa un equipament. Encara no està 

presentat el projecte. 

Li dóna la paraula a en Manel.  

Manel explica que l’AVV no està d’acord amb l’emplaçament d’ aquest espai 

dotacional, esmentant que es va fer una reunió en la comissió d’Hisenda a la Casa 

Gran on es va votar per la construcció del dotacional, cita la votació:  

PdeCat: Reserva de vot fins parlar amb veïns.  

C’s: Reserva de vot fins parlar amb veïns. 

Esquerra Republicana: Si  

PSC: Reserva de vot fins parlar amb veïns. 

PP: Reserva de vot fins parlar amb veïns.  

CUP: Reserva de vot fins parlar amb veïns. 
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En esta comissió es va dir que s’havia donat resposta a les al·legacions de l’AVV, però 

la resposta va ser parcial i segueixen donant propostes. Expressa que cap grup 

parlamentari ha anat a parlar amb l'AVV i que el districte no s'ha posat en contacte 

amb ells per preguntar. L'AVV no volen la massificació d'edificis. Manifesta que el 

canvi d'ús de la pastilla es va fer molt de pressa i de manera informal i ells no van 

poder opinar, ho compara amb la construcció de l'IES. 

Victor Valls respon:  

Esmenta que és molt important oferir habitatge i escoles públiques. S'ha modificat 

l'altura de l'edifici, donades les al·legacions presentades i intentar arribar a acords. 

I per últim aclareix que els partits es reserven el vot però no volen dir que no estiguin 

d'acord amb l'espai dotacional. 

S’obre torn de paraula:  

Juan Carlos Pérez: Té dos comentaris, el primer, hi ha una reixeta que quan plou es 

forma un gran toll i està ple de brutícia, el segon, es queixa d'un arbre, a la pastilla 

Juan de Mena, que li surten les arrels per les rajoles. Per últim, remarca que hi ha 

mancança de places a escoles bressol, per tant d'aquí a uns anys hi haurà mancança 

de places de primària i secundària. 

Manel respon:  

Està d’acord en el dèficit de places d’escoles bressol i que la solució és que s’ampliïn 

línies a escoles ja existents de qualitat no la construcció d’una nova escola.  

Víctor respon:  

Pren nota del que apunta Juan Carlos i recorda que per temes més petits poden 

utilitzar l’aplicació de mòbil de la bústia ciutadana que pot fer foto de la incidència, o el 

número de telèfon 900226226 i així no cal que esperin als Consells. 

Referent a l'escola, explica que quan un projecte així es tiri endavant és perquè hi ha 

una sèrie de factors i requisits que han sigut positius. 

S’obre torn de paraula:  

- Josefina: Recorda que a l’escola Pau Casals es cobreix amb molta quantitat de nens 

d’Horta. 

Víctor Valls comenta que tots són del Districte, i cobreixen zones no barris. 

- Xavier: Comenta que  l’important no és l'escola, si no quin sistema i professors hi 

treballen. 

Víctor Valls recorda que ara cada cop més la gent prefereix escolaritzar en escoles 

públiques que privades. 

- Francesc: Reflexiona que està decebut amb els Consells, es parla però no es fa res, 

no es posen dates concretes. Vol més compromís per part del Districte en els 
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projectes. Per altra banda, es queixa de la lentitud en l’actuació de la invasió de la 

vegetació al lateral de la Ronda. 

Víctor respon:  

Explica que s’han donat les dates de tot allò que es pot fer dins el mandat. I explica 

que es desbrossa usualment i que miraran aquest cas en concret. Recorda que es 

facin servir les eines de comunicació esmentades, encara que siguin lentes. 

- Pablo: Es queixa que l'entrada del DIR, s'ha convertit en un vial. Hi ha hagut 

enfrontaments amb motoristes durant tot l'estiu. Es truca a la Guàrdia Urbana i es 

queixa de la seva efectivitat. També d'un semàfor a Juan de Mena número 3, els 

cotxes no el fan. Remarca que no es multen aquestes accions. 

En Víctor respon que no es un vial i no s’hauria de passar ni aparcar. Es passarà 

aquesta informació a la Guàrdia Urbana. Es mirarà de reforçar amb senyalització. 

Javi: Pregunta si se sap quin tipus de Batxillerat tindrà el nou institut. 

Victor respon:  

Qui fa la programació en funció de les necessitats és el Consorci d’Educació. Es 

parlarà amb centres propers, AMPA i veïns.  

Recorda que per qüestions petites poden trucar al 900226226. 

Sense més temes a tractar, es dóna per finalitzat el Consell de Barri a les 21.50. 

 

 

 

 

 

  

 


