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RESUM DEL CONSELL DE BARRI DE VALLBONA 

 

 

Data: dimarts 26 d’abril 2022 

Lloc: Casal de Barri Vallbona.  

Hora inici: 19:00.h  

Hora de finalització: 21:00h 

 

Composició de la taula: Sr Francesc Xavier Marcè, Regidor del Districte de Nou Barris, Sra. 

Carol Recio, Consellera de Barri, Sr Eduard Vicente, Gerent Districte Nou Barris i  Sra. Marisa 

Basco, Tècnica de Barri.  

 

ASSISTENTS 

Entitats representades: A.V Vallbona,  Vallbona Viu, Racing Vallbona. 

L’Assistència total en el moment de màxima afluència es de 30 persones 

 
 

 

ORDRE DEL DIA 

 Projecte Rec es Mou 
 Informació TMB línies 180 
 Torn obert de paraules. 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

El Regidor del Dte dona la benvinguda als assistents i passa la paraula a la Consellera de Barri, 

Sra. Carol Recio que presenta els punts de l ordre del dia del Consell. 
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TEMES TRACTATS 

 

 

El Regidor del Districte, Sra. Francesc Xavier Marcè, dona la benvinguda als assistents i passa la 

paraula a la Sra. Carol Recio, Consellera de Barri que  presenta els punts de l’ordre del dia del 

Consell     

 

 

Projecte Rec es Mou 

Shiva, tècnica referent del projecte, explica de manera sintètica que el Rec es Mou es 
un projecte de dinamització comunitària que es duu a terme de manera compartida 
entre l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de Montcada amb  la participació 
d’entitats i serveis d’ambdós municipis . Te per objectiu posar en valor i preservar 
l’espai natural del rec alhora que aconseguir generar un espai de relació i convivència 
entre els veïns dels dos municipis a partir d un treball comunitari en medi obert. 
Actualment el projecte contempla activitats de dinamització per a la gent gran  i 
activitats de dinamització familiar. Els principis que fonamentals del projecte son 
respectar i tenir cura de l entorn i l espai natural, recuperar el patrimoni històric 
cultural i generar xarxa i participació veïnal dels veïns d ambdós municipis. 

 

Informació TMB línies 180 

El gerent del Districte, Sr Eduard Vicente,  explica que s esta treballant amb TMB per 
tal de millorar el funcionament de la línia de bus 180.  L’equip tècnic de TMB esta fent 
un anàlisis d’aquesta línia en tot el seu recorregut ( usos, freqüències de pas...) i  
suggereixen redissenyar aquesta línia en format de bus a demanda. En dues setmanes 
es tindrà l’estudi acabat en relació a la implementació de bus a demanda. Proposa 
dues dates ( 9 o 11 de maig ) per fer una sessió amb TMB i els veïns pel retorn de l 
estudi i la proposta d’una prova pilot per valorar la implementació del bus a demanda. 
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Altres informacions 

Carol Recio, la Consellera de Barri, explica que hi ha en previsió les obres del pont dels 
dos ulls. Un cop es tingui el calendari definitiu tancat es farà una sessió especifica amb 
els veïns per explicar el projecte.   

També s’ explicarà la proposta treballada amb l’escola Ciutat Comtal per tal de millorar 
l entorn escolar. 

 

Torn obert de paraules                                                                                                                          

Els veïns i les veïnes fan les següents preguntes, comentaris o expressen les següents 
queixes o peticions, que es remetran als departament municipals corresponents: 

 
 

PREGUNTES/COMENTARIS RESPOSTES 

MOBILITAT 

Veí: Demana marquesina i banc a la parada 
de bus d’Oristà 51. A la mateixa parada ha 
quedat un forat d un arbre que cal replantar. 

Regidor: Es traslladarà la demanda a TMB per 
estudiar si es possible la implementació de 
marquesina. En relació al forat de l arbre 
passarem la incidència per valorar 
replantació. 

Veïna : Es queixa de la freqüència de pas dels 
busos. També de la manca de connexió 
directa de transport amb el barri 
administratiu ( Districte) 
Explica també que l’aplicació del bus a 
demanda hi ha molts dies que no funciona 
correctament. 
Demana recuperar servei de transport 
anterior de l’empresa Sagales 

Regidor: El canvi de gestió del servei de 
transport va ser una demanda veïnal per mal 
funcionament anterior. El servei actual 
gestionat per TMB es més car. La pretensió 
de Dte es que sigui un servei més eficient, 
ràpid i àgil.  S’està treballant perquè sigui així. 
Cal acabar de veure l’estudi i les propostes de 
millora. A TMB se li ha exigit que el servei 
cobreixi el transport en el conjunt del barri, 
que el connecti amb els intercomunicadors 
(metro, bus, trens...) i que ho faci amb una 
freqüència de pas raonable. 

 Veí: Es queixa de manca de bus a la nit en 
algunes zones del barri. Diu que els 
adolescents no poden sortir al vespre perquè 
només poden tornar amb taxi o que cada 
família els vagi a buscar. Aquesta queixa la 
corroboren altres veïns del barri. 

 Regidor: Actualment el transport de bus a 
Vallbona presenta algunes deficiències. Des 
de Districte es continuarà treballant amb 
TMB per consensuar una proposta que millori 
la mobilitat del barri.  
En l’actualitat el bus a demanda no funciona 
de nit però es pot estudiar.  

Veïna: explica que el bus a demanda només 
es operatiu quan programes la recollida amb 
antelació. Si necessites el servei de manera 

Regidor: Ho contrastarem amb TMB i si es així 
cal buscar una solució. 
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immediata triguen molt. 
No entén tampoc perquè quan hi ha més d 
una persona a la parada el bus a demanda 
només recull a qui hagi fet la demanda no a la 
totalitat de les persones que esperen el bus si 
aquestes no l han sol·licitat amb antelació per 
telèfon o per l’aplicació. 

Veïna:  Explica que van canviar el sentit de 
circulació del carrer de davant de la 
residencia de GG però no han modificat la 
senyalització vertical i horitzontal i 
actualment genera confusió i possibles 
accidents. 

Consellera de Barri: S ha passat la incidència a 
la taula de mobilitat. A l espera que ho 
puguin modificar en breu. 

  

NETEJA  

Veïna: Demana l impacte que tindrà la nova 
contracta de neteja al barri. Diu que 
actualment hi ha zones al barri sense 
contenidors de reciclatge 

Regidor: Al setembre del 2022 inicia al 
Districte de Nou Barris la nova contracta de 
neteja amb un importat increment de dotació 
econòmica que incorpora nous serveis fins 
ara no previstos. Els canvis de contenidors es 
faran de manera paulina a partir de 
setembre. Explica que entre d’altres millores 
aquesta nova contracta integra millor la 
neteja ordinària de carrers de la ciutat amb 
les zones de parcs I jardins 

  

  

MANTENIMENT  

Veïna: Vol saber quan esta previst el 
desbrossament aquest any. 

Consellera de Barri: Ja s’ha fet el 
desbrossament a la zona alta del barri.  De 
manera imminent es comença amb la zona 
baixa. 

.  

ALTRES  

Veïna: Demana una reunió per explicar als 
veïns el soterrament de les vies a Vallbona i 
totes les afectacions que aquesta obra 
suposarà ( afectació mobilitat al barri, 
ocupació vehicles pesants, soroll….). Aquesta 
reunió ja s ha fet a Montcada I cal fer la el 
més aviat possible a Vallbona. 
 
També pregunta per la intervenció que es 
farà entorn al rec aquest estiu per impedir un 
mal us de l entorn ( bany, incivisme…) 
 
 

Regidor: Ja s’ha demanat a ADIF la 
materialització d’aquesta reunió amb veïns 
però abans de marcar data cal tenir el 
calendari definitiu de les obres. Actualment la 
previsió d’inici d obra es al maig del 2023. Un 
cop es tingui el calendari definitiu 
programarem reunió amb el veïnatge. 
 
Regidor: Des del 2020 s estan duent a terme 
intervencions entorn al rec per evitar bany i 
d’altres actes incívics. L any passat I gracies a 
les accions que es van realitzar, la zona del 
rec va estar molt tranquil·la. Va ajudar entre 
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d altres accions la intervenció de la GU. 
Aquest any GU ho continua tenint sobre la 
taula I esperem que tingui el mateix resultat 
que l’any passat  

Vei: Demana que es torni a activar el ball per 
a la GG al Casal de Barri Vallbona 

Consellera de Barri: Ha dissolt l’entitat de gg 
vinculada al Casal de Barri.  
S’està estudiant si es pot reactivar el ball per 
a la GG al barri de Vallbona. 

Des del Club Racing Vallbona es demana un 
document per escrit ADIF, Dte i Club Racing 
Vallbona amb les condicions de canvi de 
camp. 

Regidor I Gerent: L’acord amb ADIF 
contempla entre d’altres coses  el cost de la 
construcció del camp de futbol  provisional 
que s’ubicarà davant l’antiga granja del Ritz i 
les condicions de la posterior reposició del 
camp definitiu al lloc on estava inicialment.  
El projecte del camp provisional  estarà 
enllestit en els pròxims mesos. Districte ha 
encarregat a un arquitecte un avant projecte 
que es preveu estigui a punt a finals  de juny 

Veïna: Vol saber si la construcció  del camp 
provisional de futbol del Racing afectarà 
d’alguna manera la granja del Ritz 

Regidor: No hi haurà cap tipus d afectació a la 
Granja del Ritz per a la construcció  del Camp 
provisional de Racing Vallbona.  
Gerent: En els propers mesos tindrem l’avant 
projecte de la futura rehabilitació de la 
Granja del Ritz. 

 
I sense més intervencions, es  dona per acabat el consell de barri.  
 
Signat: 
Marisa Basco. 
Gestora de Projectes. 
Ajuntament de Barcelona 
Districte Nou Barris. 


