
 

Consell de Barri de  El Parc de la Vall Hebron  
Data: 12 de novembre de 2021  HORA :18H30 
Lloc:  sala actes CASAL DE BARRI CAN TRAVI  
 
Assistents:  
Taula: Eduard Vicente ( Gerent ) , Núria Carmona ( consellera Tècnica) , Raul 
Ortega ( Conseller de barri ), Regidora :Rosa  Alarcón ,President de la AAVV 
del barri   
-Grups polítics representats: 5 
-Entitats representades: 3 
-Veïnes i veïns assistents: 73 presencials 5 telemàtic  
 
 
 ORDRE DEL DIA  
1. Menció específica a Manel Bello Garcia  
2. Repàs actuacions en el mapa del barri  
3. Torn Obert de paraules  
 
Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull d’acords.  
 
Introducció  
-Explica l’absència durant aquest any de la realització del consell de barri , ja 
que ho van acordar a la comissió de seguiment, i el govern ho va validar  
 
-Fa referència a tot el que la pandèmia ha significat en aquest barri , pla de xoc 
per la pandèmia ( neteja, suport al personal sanitari que es majoritari al barri , i 
dona les gràcies al Hotel Alimara , per la cessió dels espais , pel personal 
sanitari , i també a TMB ( que està present a la sala per explicar el BUS A 
DEMANDA) , per les aportacions de trasllat fet de manera voluntària per 
col·laborar en la situació de pandèmia.  
 
1.-Fa menció al Manel Bello ( es refereix a la vídua i a la filla) en homenatge 
,a la feina que va fer pel barri  ( lluites  :Casal de Cantravi , No a la narcosala 
,casal de la gent gran , àrea verda  ) se li posarà una placa al Casal Can Travi , 
i també fa menció al trasllat de la placa que hi ha al barri al Manel Forcales . 
 
2.-La Regidora explica els principals projectes i actuacions al barri.  
 
Mapa d’actuacions ( es projecta a pantalla  de la sala)  
 
Temes de ciutat: 
 
-Neteja  per actuar a la ciutat , ja que està més bruta, PLA DE XOC Octubre a 
març inversió de 70 milions per tota la ciutat , desbrossament, petit 
manteniment de via pública , i millora de la contracta de neteja amb serveis 
afegits  
 



-Augment de la Guardia Urbana a ciutat , s’inverteix en Agents de Proximitat ( 
aprofita per presentar el GU  assignat al Barri ) 
Comissaria nocturna es redueixen els districtes d’actuació  passen de 3 a 2 en 
aquests moments ( Nou Barris i Horta Guinardó ) , i a finals de mandat hi haurà 
una comissaria per cada districte i HG tindrà la seva . 
 
Temes de barri : 
 
 Plaça JOAN CORNUDELLA : inversió 200.000 euros , es començaran a 

veure actuacions aviat 
 
 Jardins JOAN DE MENA : rehabilitació de més de 4 mil.lions d’euros , 

s’està fent el projecte i es vol començar a actuar a la primavera , ja que 
es una actuació molt esperada , i necessària . 

 
 HABITATGE  DOTACIONAL : es proposa la zona de la Llosa per fer 

aquest habitatge públic.  
 
 ASSENTAMENTS : una problemàtica que es reprodueix a la ciutat i al 

barri , estan fent actuació amb Serveis Socials , i quan es pugui actuar 
des del districte, amb neteja i redreçament en condicions de la zona , 
s’actuarà .l’Actuació es preveu a curt terme. 

 
 Nou Tancat al voltant de l’ESCOLA PAU CASALS , ha millorat molt el 

vandalisme dins de l’escola arrel de la col·locació de la tanca i la neteja 
als entorns  

 
 Hort  DEL MERCAT DE LA VALL D’HEBRÒN, està en marxa el 

desenvolupament i participació ciutadana  
 
 ÀREA VERDA . s’ha executat en aquest mandat , i falta algunes petites 

correccions, però s’ha pogut tancar la seva posta en marxa.  
 
 modificació de planejament de LA LLOSA: aquí aniran les consultes 

externes de l’hospital de la Vall Hebron que millorarà molt l’atenció , 
remodelació de l’hospital arrel del desplaçament d’aquests serveis  

 Hi haurà un nou CUAB en aquesta zona , juntament amb un CAP , on 
millorarà l’accés , per la mobilitat , i l’espai i qualitat sanitària . 

 
 Festival EMPODERA’T festival assentat a Can Travi on es va iniciar , 

motiva a la participació i a la denúncia per la violència de gènere. 
 
Fa introducció als tècnics (Olga Cerezo , Jose Luis Moreno , i Jose Luis 
Quesada) ,que han vingut de TRANSPORT MUNICIPAL DE BARCELONA , 
TMB  per parlar del  BUS A DEMANDA  
 
-Bus amb parades ( en base a les peticions que hi hagi ) 
-Es una novetat que ha funcionat molt be a Torre Baró ( Nou Barris )  
-Diu que la millora d’aquest servei serà molt important , tant per Montbau , com 
per Vall Hebron). 



Objectius : 
 
-El passatger fa demanda d’on puja i on baixa dins del recorregut que té marcat 
l’autobús .( no ha de fer tot el recorregut obligatòriament)més ràpid , servei 
personalitzat  
-Menys temps d’espera a la parada ( 10’). 
-Sempre passa pel mateix recorregut  ( de 70 a 80 passatgers diaris ) 
-A Montbau s’afegeixen dues parades mes (carrer Lisboa , i Vall Hebron) 
-S’estalvien emissions perquè circula quan la gent fa demanda  
 
S’explica el funcionament : 
 
Es sol·licita la reserva de la parada on puja i baixa , es fa amb una app( mòbil ) 
o trucada telefònica )que s’ha de practicar i tenir coneixement de com es fa. 
( mitjançant un power point ). 
 
Davant de les explicacions , l’aforament  de la sala exposa  qüestions per a 
poder  entendre el nou funcionament , s’obre un torn de paraules per poder 
aclarir dubtes, i es responen a les qüestions que planteja la ciutadania. 
 
Conclusions de l’explicació del nou Bus de Barri : 
 
-Es programarà una jornada de formació per la població en la que es doni  
informació propera i clara i puguin fer  exercici de manera  pràctica  de la 
demanda del bus (tel i app) , es donarà difusió per poder assistir i arribar a la 
població.   
 
3.-Torn Obert de Paraules (respostes, acords i  compromisos de la 
Regidora) 
 
a)Dèficits de la neteja en el barri , i reixetes de desaiguat en mal estat   
 
R:Reforç de neteja amb el canvi de contractació i més inversió , es mirarà 
el tema de les reixetes per evitar accidents 
 
b)Rates i límits d’actuació municipal i privat  en els blocs de Juan de mena 
 
R:Em preocupa i farem un repàs amb la Agència de salut pública, ja que 
cal fer intervencions al respecte. A tota la ciutat hi ha rates, però cal 
actuar en diferents èpoques.  
 
c) Pàrquing del costat de l’EBM (desordre, perill a vianants i poca il·luminació). 
 
R:Aquell pàrquing ha de seguir essent el que es , cal regularitzar una mica 
més entrades i sortides, limitació d’aparcaments, no es pot fer tancat en 
aquest moment perquè desfoga els aparcaments lliures en el barri. 
 
 
d) Isadora Duncan (passatge ocupat per cotxes del Tenis Municipal )i circuït per 
fer patinatge (delimitat amb permís municipal) 



 
R:Jo no estic d’acord amb la resolució que es va prendre respecte a zona 
d’aparcament en aquest espai , amb el club de tennis , s’està treballant 
per revertir aquesta mesura. Papereres que faltin es reposaran. 
 
e)Persona sense sostre a les portes del Consum (supermercat)i assentaments 
darrera les pistes de tennis. 
 
R:S’està treballant amb els serveis socials i altres , la reubicació i 
desallotjament , el GU ha pres nota , i si hi ha menors actuem per 
protecció dels infants, farem una neteja en profunditat intentarem que 
sigui abans de Nadal  
 
f)Cobertura de la Ronda i realització de tot el projecte executiu d’aquest 
 
R:Es de justícia que la Ronda de Dalt es cobreixi, i la ciutat ha de retornar 
la vostra generositat en el 92 en millorar les vostres condicions de vida 
.Es un projecte a 10 anys. En aquest moments la nostra credibilitat està a 
“0”, perquè no hem pogut complir res aquest any . 
El gran problema de la Ronda , es la zona que hi ha entre aquest barri i 
Montbau , i es el que més li preocupa . 
Aclareix que el procés participatiu de Gràcia sobre propostes de disseny 
de la Ronda que ocupa el seu districte, no té pressupost  per executar res 
allí .Caldrà anar consensuant tots els trams que es vagin projectant  
 
g)Urbanització i organització de circulació en el barri , i pàrquing per la zona 
que envolta el tennis. 
(respost en l’apartat d) 
 
f) Dificultat de senyalització al carrer Jorge Manrique. 
 
g)Mesures de correcció de circulació en la zona de la ronda de dalt del barri , 
radars i zones de baixa emissió i també els laterals de la ronda 
  
R:La rampa de baixada  del lateral i on  els cotxes van excessivament 
ràpid, cal fer actuació , la ronda està saturada des del 2019 ha augmentat 
un 20% el trànsit 
Cal posar mesures per baixar el soroll, la velocitat i estudiar la possibilitat 
de posar un radar  
 
h)Escales mecàniques i ascensors poc manteniment i deixadesa en 
l’arranjament periòdic. 
 
R:Hi ha un centre de comandament que controla totes les averies de la 
ciutat, i per tant es controlen les avaries. Respecte l’ascensor que fa molt 
temps que no funciona, s’està estudiant un mecanisme anti vandàlic i 
serà pel 2022, ja està projectat.  
 



i)Demanda de priorització als arranjaments de Juan de Mena, ja que es on viu 
més gent gran del barri, no està d’acord amb que triguin tant temps en els 
arranjaments ,ja que es la zona més antiga del barri .Falta il·luminació al barri. 
 
R:S’ha de reformar , i es prioritat per la AAVV així com Joan Cornudella, 
es mirarà el tema de la manca d’il·luminació  
 
j)Locals ocupats dels pisos del patronat al costat de Can Cortada ( maternitat 
d’Elna)  sol·licita que es posi una Cooperativa. 
 
R:Respecte el tema de cooperatives, la regidora explica l’espai municipal 
de Clota Co-treball i explica com funciona el retorn social que realitzen a 
les entitats del districte. S’ha fet la desocupació dels locals  
 
 
k) Demanda de cobertura verda , al sostre de Can Travi  
 
Es mirarà les polítiques de sostres verds de la ciutat i veure que diuen al 
respecte i els espais adients. 
 
 
Aportacions finals del President de la AAVV , per donar suport a la taula sobre 
les explicacions donades i acceptar  les aportacions de la Regidora des del 
punt de vista de l’entitat que representa, 
I apunta que ara es posaran en contacte amb el bloc 200  de la Ronda de Dalt, 
per valorar conjuntament propostes per actuar sobre la situació de soroll , 
contaminació i visibilitat que els hi ha ocasionat el vial circulatori i que en tenen 
gran afectació. 
 
 
El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de l’enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=PZAeE0YoJ9w 

 

Signat per  
M. Esperança Borrull i Bori  
Tècnica de Barri de 
El Parc de la Vall Hebron 

https://www.youtube.com/watch?v=PZAeE0YoJ9w

