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                                                                                               Districte d’Horta-Guinardó   
 

 

 

Consell de Barri d’Horta 
                                                 
                                            ACTA 

 
16 de Novembre de 2015 a les 19.00 hores 
___________________________________________________________________ 
 
Centre Cívic Matas i Ramis, c/ Feliu i Codina, 20 
 

 

Ordre del dia 

 

1. Reflexió entorn a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i del Pla 

d’Actuació        de Districte (PAD)         

2. Avaluació dels Consells de Barri  

3. Informació del govern sobre: 

 Procés Participatiu de Plaça Botticelli 

 Autobusos 185 i 45  

4. Torn obert de paraules 

     Assistència:  
 

Presidenta del Consell 

 Mercedes Vidal Lago, Regidora 

Vicepresidenta del Consell 

 Roser Vallhonesta Molins, Presidenta de la Coordinadora d’Entitats d’Horta 

Secretari del Consell 

 Pau Gonzàlez Val, Conseller tècnic 

Conseller de Barri d’Horta 

 Víctor Valls Andrés (GMDBComú-E) 

Consellers i conselleres 

 Albert Pérez Garro (GMDCIU) 

 Júlia Calonge Coch  (GMDC’s) 

 Xavi Reig Robledo (GMDERC-AM) 

 Núria Galán Orriols (GMDPSC-CP) 

 Carlos Torrubiano Blanco (GMDPPC) 

 Ariadna Gàlvez Rifà (GMDCUP-PA) 
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Representants de les Entitats 

 Mª Rosa Graells - Ana Mª González - Sebastià Ribó Gómez – Joan Termes, 
Associació de Veïns i Veïnes d’Horta 

 Enric Vidal Maduell, Club de Bitlles Siuranenc d’Horta 

 Vicens Bailón Pons – Raquel Júlvez, Federació Cor d’Horta i Mercat 

 Mauro Rodrigo – Magdalena Conesa, Club de Petanca Coimbra  

 Marta Soldevila, Consell de la Joventut Districte  Horta-Guinardó 

 Jordi Martínez – Lluïsa Rodríguez, Sàhara Horta 

 Enric Alifa, Associació de Veïns i Veïnes La Font del Gos  

 Roser Vallhonesta, Coordinadora d’Entitats d’Horta 

 Oriol Valls, Arran 

 Paloma Cívico, Plataforma Horta Vol Institut      

 

Tècnics/ques del Districte 

 Cecilia Collado Lizama, tècnica de barri Horta 

 Eduard Vicente Gómez, gerent 

 Xavier Gimeno Guinart, director Centre Cívic Matas i Ramis 

 

Suport 

 Carlos López Tapia, Cooperativa Raons Públiques 

 Andrés Martínez de la Riva, Cooperativa Raons Públiques  

  

Desenvolupament de la sessió 

La regidora del Districte, Sra. Mercedes Vidal, obre la sessió. Dóna la benvinguda als 
assistents, al primer Consell de barri del mandat, i presenta a les persones que 
l’acompanyen a la taula (la senyora Roser Vallhonesta, vicepresidenta del consell, el Pau 
Gonzàlez, conseller tècnic i secretari del Consell, l’Eduard Vicente gerent i en Víctor Valls, 
conseller de barri). Diu que li alegra molt veure la sala tan plena, ja que entenen que el 
Consell de barri ha de ser un espai  de participació on es pugui parlar de les necessitats del 
barri. Un espai per plantejar i valorar iniciatives i alternatives de manera col·lectiva. 

Informa que a nivell de ciutat s’està fent una avaluació dels òrgans de participació, perquè 
aquests siguin espais útils. Pel que fa als Consell de barri, la idea és que cada barri defineixi 
el seu format, adeqüi aquest espai a la seva dinàmica. Diu que per aquesta raó, avui més 
que fer una proposta, es vol escoltar als veïns i veïnes, i fer una avaluació conjunta del 
consell, parlar d’allò que funciona i de les coses que es podrien millorar. Explica la presència 
de tècnics de la Cooperativa Raons públiques, els quals acompanyaran i ajudaran en 
aquests procés d’avaluació.  

Tot seguit explica els punts de l’ordre del dia, destacant que aquest s’ha treballat en el marc 
de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri.  

1. Reflexió entorn a l’elaboració del Pla d’Actuació Municipal (PAM) i del Pla 
d’Actuació de Districte (PAD) 

El conseller tècnic, Sr. Pau Gonzàlez,  explica el procediment d’elaboració del PAD i del 
PAM. Diu que a cada inici de mandat es fa un procés participatiu. Es tracta de recollir 
necessitats, demandes i propostes de la ciutadania en un document que sigui el màxim 
de compartit possible pel barri. 

Explica les diferents fases d’elaboració del PAD, i diu que a Horta avui s’inicia aquest 
procés. Informa que es recollirà el que ja s’ha treballat en relació amb les necessitats 
d’Horta, amb la idea que s’incorpori tot allò que volem que passi al barri durant els 
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propers anys. Participaran totes les entitats i associacions més organitzades, amb 
l’objectiu que també participin col·lectius que normalment no ho fan o que no ho han fet 
mai. El procés de elaboració del PAD i PAM són complementaris, es poden aportar 
mútuament.  

A continuació dóna pas a la Cooperativa Raons Públiques, que col·laborarà en la 
dinamització d’aquest tema i de l’avaluació dels Consell de Barri. 

Els resultats de la recollida d’aportacions van afegint-se a un quadre mural que s’envia 
annex a aquesta acta com a annex 1. 

2. Avaluació dels Consells de Barri  

El Sr. Carlos López explica que tenen dos objectius. El primer es fer una diagnosi dels 
Consells de barri del Districte. La diagnosi es fa en base a tres fonts d’informació: el que 
ells van observant i recollint, la valoració amb les tècniques i conselleres del Districte i 
amb les persones que participen del Consell. A partir d’aquí, s’abordarà el segon objectiu 
que és implementar millores en aquest òrgan de participació. De fet ja s’estan introduint 
millores, com és l’enviament d’actes de manera més ràpida i la d’informar de l’ordre del 
dia als cartell de difusió. Explica la proposta dels temes a treballar i la dinàmica que es 
portarà a terme durant el plenari. 
 
Davant la intervenció d’un veí sobre la contractació de la cooperativa per realitzar aquest 
procés, la regidora  respon que és una eina externa a l’administració que no substitueix a 
ningú, sinó que col·labora, ajuda i fa una feina conjunta amb les tècniques de cada barri. 
Les persones de la cooperativa tenen una visió, que no és de tan a prop, que 
complementa l’avaluació que estan fent les tècniques del Districte. Hi ha altres 
intervencions al respecte. 

Es fa l’avaluació dels Consells de barri. Es formulen preguntes: què s’espera dels 
Consells de Barri (C de B), què ens agrada, què no funciona i què es pot millorar ?  

Hi ha diverses intervencions que parlen al voltant dels següents temes: 

 Qui forma part del Consell de Barri (C de B) 

 Funcions de la Comissió de Seguiment (C de S) del Consell de Barri. 

A proposta de la Vicepresidenta del Consell de Barri, la senyora Roser Vallhonesta, 
s’explica la feina feta per la comissió de seguiment en aquest sentit. Les propostes de la 
comissió de seguiment tenen a veure amb la difusió, comunicació, informació de l’ordre 
del dia, enviament de l’acta de manera més ràpida, cerca de les actes a la pàgina web, 
el C de B com a espai de participació, foment del treball en grups, decisions, incloure 
més col·lectius, retorn. 

Se segueix amb les intervencions per part de la ciutadania, al voltant dels següents 
temes: 

 Assistència al C de B  

 Comunicació – Informació - difusió convocatòria .   

 Que sigui un espai útil per al barri 

 Donar resposta als problemes i propostes que es plantegen 

 Model de Consell de barri 

 S’hauria de plantejar tot en un C de B, però per altra part, el C de B hauria de ser un 
espai amb una visió més global i els problemes concrets, que també són molt 
importants, es podrien tractar amb els tècnics. 

 Participació de veïnes i entitats 

 Per agilitzar el C de B, es proposa posar una bústia per aportacions 

 Considerar començar el C de B més d’hora 

 Una intervenció  reivindica el barri de La Font del Gos com un barri més del Districte, 
i parla de la difusió de la convocatòria del Consell de Barri. 
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 Un comerciant explica que no és convenient per a ells que el C de B comenci d’hora, 
perquè ells no podrien assistir 

 S’insisteix en que no s’ha de parlar de coses molt concretes, perquè això fa que la 
resta hagi d’escoltar durant hores temes particulars 

 Retorn de les demandes  

 Possibilitat de que els C de B siguin vinculants, formes de participació més 
dinàmiques i  que siguin més inclusives  

 Foment de la participació dels joves  

El conseller tècnic explica que es farà un seguiment dels resultats de la valoració a tots 
els consells de barri. S’estan introduint millores pel que fa a la difusió de l’ordre del dia 
dels C de B i a la difusió més ràpida de les actes. La difusió es revisarà, ha d’arribar 
correctament a tots els barris del Districte. 

Tot seguit el Sr. López, de cara a començar en el procés d’elaboració del PAD, fa 
esment als temes d’interès del barri que s’han recollit:  

 Remodelació del Mercat 

 Problemes amb els autobusos 85 i 145 

 Bicing 

 Mal estat d’algunes voreres 

 Casa del Fotògraf 

 Torre del Moro 

 Transport a la zona sanitària 

 Problemes amb els gossos. 

S’obre un torn de paraules: 

Carmen Pérez: 

Pregunta si es farà algun espai per a gossos a la Pl. Botticelli o en un altre lloc d’Horta. 

Veïna: 

Parla dels efectes nocius dels excrements dels coloms. 

Enric Roig: 

Pregunta per la piscina descoberta del CEM Horta 

Veí: 

Parla de l’alçada de la barana de la vorera del c/ Eduard Todà  7-9-11-13 

Veïna: 

Diu que és usuària, amb el gos, de la Pl. Botticelli. Voldria un espai per a gossos a la 
plaça. Es queixa de les restes que deixen els usuaris del Club de petanca, diu que les 
pistes estan degradades 

Veí:  

Pregunta pel Procés participatiu de la Pl. Botticelli. Recuperar ús de la plaça per als 
ciutadans. 

Sebastià Ribó: 

Parla dels problemes dels autobusos 45 i 185. Tenen informació que han augmentat els  
autobusos  de la línia 185, però segueixen els problemes de capacitat, és petit. 

Pel que fa a l’autobús 45, a part de la freqüència, hi ha un problema a la parada del c/ 
Tajo, els articulats tenen dificultat per entrar. 

No hi ha institut al barri. Cada vegada s’envia els nens a instituts més lluny del barri.  
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Parla dels edificis de la Casa del fotògraf, de la Torre del Moro i de l’edifici del Consell de 
la Joventut. Parla del possible ús d’aquest edifici. 

Problemes d’escales mecàniques i ascensor. 

Diu que el Túnel d’Horta hauria de desaparèixer, zona afectada pel PGM.   

Arranjament de la “zona 14” (c/ Aiguafreda i entorns). 

Christian Arbós: 

Felicita al govern per el que ha aconseguit amb Torre Garcini. Demana que es faci el 
mateix per l’edifici de la Pl. Eivissa. 

Parla del Procés Participatiu de la Pl. Botticelli. 

Pregunta per solars abandonats al C/Canigó, 81 i 93 

Joan Termes: 

Parla de la pèrdua d’espais a Horta, es refereix en especial als espais de cinema. 
Convida a una conferència que fa l’AVV sobre el tema, el dia 17-11-15. Felicita als veïns 
del Guinardó perquè han aconseguit la Torrer Garcini. Espera poder celebrar el mateix 
amb l’espai de la Pl. Eivissa la Casa del fotògraf.  

Montserrat: 

Diu que hi ha carrers a Horta mal il·luminats, hi ha carrers insegurs com el c/ Hedilla.  

Magdalena Conesa: 

És del Club de petanca Coimbra. Diu que no és veritat, tal com ha s’ha dit en una 
intervenció, que quan dinen deixin restes. Diu que hi ha un problema amb els gossos, 
que els que porten gossos els haurien de portar lligats. 

Raül Ferrando:  

Parla de la desafectació del barri de la Font del Gos. Demana poda. Parla de l’incendi i 
de la necessitat d’un pla de prevenció. Fa esment a la xarxa elèctrica i a la necessitat de 
permisos d’obra. 

Pista del velòdrom BMX, era oberta i ara és tancada. 

Parla del bus de barri. Creu que s’ha d’optimitzar el recorregut i posar una marquesina. 

Projecte Can Papanaps i Font del Gos que va deixar el govern passat, que parla en la 
primera fase de soterrar la xarxa elèctrica. 

Veïna: 

Viu al C/ Fabra i Puig. Tenen una vorera que no te arbres. Falta neteja, que escombrin. 

Vicens Bailon: 

Pregunta pel pàrquing del c/ Lisboa. Demana que s’inclogui com a proposta estratègica a 
curt termini. Han dit no al pàrquing de Pl. Botticelli, però han de tenir pàrquing. 

J. Llorenç: 

Diu que hi ha carrers amb arbres que amb les ventades es mouen, quan els poden 
deixen moltes fulles, s’ha de parlar amb Parcs i Jardins. 

Els propietaris de gossos haurien de netejar els pipicans, perquè hi ha alguns que fan 
pudor. Diu que els carrers Canigó i Hedilla s’embruten, entre altres coses, amb 
excrements de gossos. 
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Esther López: 

Proposa tenir en compte posar un mitjà d’elevació per accedir pel c/Can Mariner des del 
c/Alsina a c/Feliu Codina.  

Mª Rosa Rubio: 

Dóna les gràcies per l’arranjament del c/ Baixada de la Combinació. Creu que s’hauria 
de posar més llum. Pregunta si posaran fitons. 

Igual que la intervenció anterior, pregunta si faran alguna cosa amb les escales de Can 
Mariner fins a c/Feliu Codina, rampa o ascensor. 

Demana marquesina en parada d’autobús a la Vall d’Hebron. 

Lluïsa Rodríguez: 

Parla de les voreres  dels carrers Campoamor i Salses, hi ha parts aixecades. Pregunta 
per pipicans. 

Mauro Rodrigo: 

És el president del Club de Petanca Coimbra, que te 140 socis. Diu que ells no deixen 
restes a les pistes de petanca, que el problema que hi ha és que els gossos trenquen les 
bosses i van solts i molesten a les persones. 

Veí: 

Parla del Passatge de la Plana, diu que hi ha un espai que s’utilitza com a pipicans. 
També parla del c/ La Plana, diu que quan plou baixa un torrent d’aigua. 

Francesc Castro: 

Es refereix a la vorera del c/ Fabra i Puig, diu que s’ha rentat amb aigua comptades 
vegades. 

Parla i pregunta pel projecte de la piscina descoberta d’Horta. 

Eduardo Alvarez: 

Pregunta quan s’urbanitzarà la vorera del c/Horta 215-229 

Veïna: 

Parla dels autobusos 185 i 45. Diu que sap que s’ha augmentat el número de cotxes, 
però igualment triguen. Demana que l’autobús 45 faci el trajecte que havia fet sempre. 

Mariano Serrano: 

Parla de la protecció d’elements arquitectònics afectats pel PGM al cas antic d’Horta. 
Demana que es protegeixin els edificis que van ser afectats, la redacció d’un Pla 
especial de protecció del patrimoni arquitectònic d’Horta. 

 

A continuació la regidora contesta a preguntes que s’han fet per escrit a l’inici del plenari 
i a les que s’han formulat durant el torn de paraules. Dins de les preguntes, hi ha algunes 
relacionades amb el punt 3 de l’ordre del dia: Pl. Botticelli i autobusos. 

Pel que fa a la Pl. Botticelli diu que va quedar pendent un procés participatiu que va ser 
forçat per les entitats del barri que van voler defensar i recuperar l’espai. Es compromet 
a que es farà un retorn i s’anirà informant del procés.  

El conseller de barri fa un resum del Procés Participatiu de la Pl. Botticelli. Es convocarà 
a la Plataforma Salvem Botticelli per a la primera setmana de desembre. Parla del nou 
planejament per l’aparcament que s’ha de fer, de l’edifici del Patronat, però que no es 
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farà a la Pl. Botticelli. Diu que es treballarà perquè no s’instal·lin grans superfícies sense 
l’acord amb el teixit associatiu.  

La regidora parla de la convivència entre les persones que no tenen gossos i les que en 
tenen. Va aprovar-se una ordenança al mandat passat que no es va desenvolupar i que 
no resolia els potencials problemes. Explica la idea de fer pipicans petits distribuïts i un 
gran espai per Districte on els gossos puguin anar deslligats. Es mirarà en cada barri. Hi 
ha un esbós de proposta que es compartirà amb les entitats per arribar a una proposta 
final. 

Sobre Can Vanis explica que a primers de mes hi ha una primera trobada amb el 
propietari. Parla de la protecció del patrimoni, d’inversions per arranjar i del pla d’usos. 
Primer s’ha de recuperar i després arranjar i paral·lelament fer pla d’usos. És un espai 
petit, però molt important per la seva ubicació en la Pl. Eivissa. 

Informa sobre les gestions fetes en relació amb la Torre Garcini.  

Pel que fa a la demanda de l’Institut, explica que hi ha contacte amb la Plataforma Horta 
Vol Institut. Hi ha una proposta d’ubicació al barri de la Clota. És una responsabilitat 
compartida amb la Generalitat. És una necessitat que es reconeix i es treballarà perquè 
Horta tingui aquest institut. 

Sobre els autobusos diu que s’ha recuperat part del servei perdut de l’autobús 185. Parla 
del recorregut i freqüència. Parla dels busos de barri. El govern vol recuperar el bus de 
barri del cap de setmana i festius, per aquest motiu s’ha introduït una partida 
pressupostària de l’any 2016. Parla de la nova fase de la xarxa octagonal. A la ciutat hi 
ha un procés de valoració i revisió de les línies noves i de tota la xarxa d’autobusos. 

En relació a La Font del Gos diu que hi ha reunions permanentment. S’ha fet la 
convocatòria a les dues associacions de veïns i veïnes i es revisarà la difusió dels 
cartells. De la pista BMX respon sobre els usos que s’han establert, parla dels usuaris i 
de les mesures de seguretat. Sobre temes de manteniment, diu que s’ha anat recollint 
les demandes per poder tractar-ho en aquest mandat.  

El gerent complementa les respostes de la regidora.: 

 Pel que fa a la Plataforma Horta Vol Institut, diu que s’ha concertat una reunió 
amb la gerència del Consorci d’Educació de Barcelona. 

 Quant a Font del Gos es farà una reunió amb BIMSA i les AVV de Can Papanaps 
i Font del Gos, per valorar temes de rehabilitació i infraestructura. Diu que s’està 
mirant soterrar generador. 

 Sobre el pàrquing del c/Lisboa diu que està relacionat al tema de renovació del 
Mercat, que s’està valorant amb Mercats i BSM, està lligat al PAD. 

 Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic. S’està mirant amb 
Urbanisme per a aquest mandat. 

 Escala connexió C/Feliu Codina-Can Mariner- Tema llistat PAD. 

 Es pren notes sobre enllumenat demanat, marquesina de la parada 185 a la Vall 
d’Hebron, entorns vorera c/Fabra i Puig, voreres c /Horta, cotxes que aparquen al 
c/ La Plana 

 Fase 2. CEM Horta. Explica projecte. Pressupost de quasi 7.000.000 € . Queda 
un espai lliure per una possible piscina descoberta, la qual no està dins del 
projecte, però no queda descartada. S’està preparant a nivell pressupostari per 
incloure al PAD. 

 Fa esment al canvi d’arbrat del c/ Tajo i al treball que s’està fent per la pacificació 
de la mobilitat en carrers del barri. 

La regidora afegeix que a demanda de l’AVV s’està treballant en la millora de la mobilitat, 
s’està mirant la pacificació del cas antic del barri d’Horta. Parla del Pla de Mobilitat. 
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Tot seguit, el conseller tècnic diu que es recolliran tots els temes. Obre un nou torn de 
paraules per si ha quedat alguna pregunta sense resposta. 

Enric Alifa: 

Pregunta pel Túnel d’Horta, el conseller tècnic explica que fa mesos s’està treballant el 
tema.  

Veí: 

Font del Gos: Diu que es prepari una bona gestió per al Parc de Collserola. 

Mª Rosa Graell: 

Parla del pàrquing del Supermercat Condis del Passeig Maragall, s’ha de vigilar quan 
comenci a funcionar. Creu que no s’hauria d’haver fet aquest Condis. 

Parla de l’autobús 185, només tenen una porta. 

Durruti Parra: 

Pregunta si es continuarà treballant amb la mateixa empresa (Casal de Gent Gran). 

Maria Pilar Noguero: 

Diu que al c/Galla no hi ha senyal de prohibit aparcar i la grua se’n porta els cotxes 

Ramona Cisquella: 

Fa esment a una palmera que es va treure del c/ Feliu i Codina. Es va dir que es 
plantaria un altre arbre, i no s’ha substituït. 

Enric Roig i Àngels Pujol: 

Plantegen que fa mesos estan demanant informació sobre possibles obres al jardí del c/ 
Chapí 52. Volen saber si s’ha donat permís d’obra. 

Josep Pach: 

Parla del Camp de Fútbol de Canyelles que està situat a Horta-Guinardó. Demanen un 
poliesportiu. 

Pren la paraula el conseller tècnic. 

Pel que fa a la millora de la gestió del Parc de Collserola, diu que s’està treballant el 
tema, explica que els 3 districtes limítrofs amb el Parc; Sarrià-Sant Gervasi, Nou Barris i 
Horta-Guinardó,  s’han reunit amb el Consorci. 

Arran de la pregunta sobre l’empresa relacionada amb el Casal de Gent Gran, parla de 
la voluntat del govern que la qualitat de l’ocupació sigui per a totes les empreses que 
treballen per a l’Ajuntament, per a totes les treballadores municipals, d’empreses 
contractades i subcontractades per l’Ajuntament. La concessió del casal s’acaba el 
proper any i s’està preparant el plec del concurs, en la idea que els motius econòmics no 
siguin el principal condicionant en la contractació, sinó el projecte en el seu conjunt. 

Diu que es mirarà la demanda de senyalització al c/Galla amb Can Mariner.  

El gerent diu que es farà seguiment de l’aparcament del Condis amb Guàrdia Urbana. 

Torna a contestar sobre el jardí del c/ Chapí, es mirarà expedient de planejament. 

Sobre el tema de la palmera es mirarà amb Parcs i Jardins 

Es parlarà amb gerència de Nou barris i es donarà resposta sobre el Camp de futbol 
Canyelles 
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La regidora obre l’últim torn de paraules perquè no quedi cap tema sense tractar. 

Una veïna diu que hi ha hagut robatoris al barri, es fa esment al tramvia d’Horta com a 
patrimoni i a un solar que està descuidat al c/ Congrés.  

Una veïna dóna les gràcies per la bona gestió que s’ha fet arran del despreniment de 
part de la façana del CAP Horta. Va funcionar molt bé i coordinadament el dispositiu 
d’atenció, i el transport que es va posar. 

La senyora Paloma Cívico explica la creació i objectius de la Plataforma Horta Vol 
Institut. Són una plataforma formada per AMPAS, esplais i agrupaments, CJD7, i entitats 
del barri.  Explica les gestions que estan fent i les reunions que han tingut i pensen fer 
amb l’administració (s’han reunit amb Districte) i grups municipals. El dia 26-11-15 faran 
una reunió de seguiment del projecte al Punt d’Informació Juvenil d’Horta. 

La regidora agraeix la felicitació per l’actuació en relació el CAP d’Horta. Explica el que 
va passar i les mesures que es van prendre per garantir l’atenció sanitària (informació, 
atenció en altres centres, servei de transport...). Informa sobre les obres que s’han 
realitzat i la normalització de l’atenció en data d’avui. També fa referència a la necessària 
valoració de les solucions de mobilitat arran d’un cas com aquest, ja que possiblement el 
cost ha estat molt elevat per l’ús que s’ha acabat fent del servei d’autobusos. 

Diu que es recolliran tots els temes que s’han esmentat. Es recull el tema de la llum i 
seguretat. Parla de la seguretat al Districte, diu que el Districte sempre és el més segur o 
el segon més segur de la ciutat.  

Pel que fa a les demandes relacionades amb la zona dels carrers Can Mariner/Feliu 
Codina, diu que es parlarà amb Serveis Tècnics. 

Diu que l’acta estarà disponible el més aviat possible per facilitar el seguiment. 

Parla de l’avaluació conjunta dels Consells de barri, amb l’objectiu d’introduir millores en 
el seu funcionament. 

Dóna les gràcies per l’assistència.  

Sense més paraules, es dóna per acabada la sessió a les 21.30 h.    



PENSEM EN TOT EL BARRI: HORTA
 PROPOSTES I REIVINDICACIONS COL.LECTIVES-PER TREBALLAR PAM-PAD 
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TEMES DE MANTENIMENT 
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HR08 APARCAMENT AL CARRER LISBOA (MERCAT)

HR07 REMODELACIÓ DEL MERCAT D’HORTAHR52 MILLORA DE LES CONDICIONS D’ÚS DELS 
EQUIPAMENTS ESPORTIUS DEL BARRI I COORDINACIÓ 
AMB DISTRICTES VEÏNS

HR16 ACCESIBILITAT: ESTACIONS DE METRO ANTIGUES 
(MARAGALL, ENLLAÇ AMB L4)

HR50 APARCAMENT AL NOU CONDIS: EVITAR 
PROBLEMES AMB VIANANTS.
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HR05 RONDA DE DALT

HR02 PLATAFORMA “HORTA VOL INSTITUT” - 
DEMANDA D’UN EQUIPAMENT EDUCATIU PÚBLIC

HR14 PROBLEMES AMB AUTOBUSOS:
-  EL 185 ES PETIT I TÉ PROBLEMES DE 

CAPACITAT. 
- EL 45 TÉ PROBLEMES DE FREQÜÈNCIA I 

ACCESSIBILITAT EN PARADA C.TAJO (NO POT 
PARAR - POSAR PLATAFORMA)

HR01 REVISAR I TREURE L’AFECTACIÓ DEL TUNEL D’
HORTA

HR10 ESTAT DE FINCA TORRE DEL MORO. 

HR23 MANCA D’IL·LUMINACIÓ AL CARRER 
BAIXADA DE LA COMBINACIÓ

HR09 REIVINDICACIÓ DE CAN VANIS COM A 
EQUIPAMENT PER AL BARRI

HR15 NO HI HA TRANSPORT PÚBLIC QUE CONNECTI 
AMB HOSPITAL VALL D’HEBRÓN

HR03 PISCINA DESCOBERTA AL COMPLEX ESPORTIU 
HORTA.

HR24 FALTEN PIPICANS

HR06 PLAÇA BOTTICELLI RESOLDRE ACORD AMB 
MERCADONA EVITANT PRIVATITZACIÓ ESPAI 
PÚBLIC

HR29 FONT DEL GOS: 
- PROBLEMES DE  SOBRETENSIÓ. XARXA 

ELÈCTRICA.
- NECESSITAT DE PERMISOS D’OBRA.
- REPRENDRE PROJECTE FONT DEL GOS CAN 

PAPANAPS.

HR30 OPTIMITZAR RECORREGUT BUS BARRI A LA FONT 
DEL GOS

HR25 REGULARITZAR ZONA C/AIGUAFREDA

HR32 FONT DEL GOS: 4O ANYS D’AFECTACIÓ

HR33 FONT DEL GOS: INCENDIS AL COLLSEROLA. 
DEMANA PLA DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS. - MÉS PODA

HR41 BRUTÍCIA DE COLOMS. PROBLEMES DE 
SALUT

HR40 VENTADES, ANAR AMB COMPTE AMB LES 
BRANQUES, CAMBIAR FORMA DE PODA

HR51 REVISAR LA RENOVACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ 
DELS CASALS DE GENT GRAN (ÉS MOLT CAR EL 
SERVEI).

HR39 NETEJA AL PG.FABRA I PUIG

HR11 PRESSUPOST PER CASAL DE GENT GRAN

HR53 MILLORAR LA GESTIÓ DEL COLLSEROLA

HR54 ARRANJAMENT DEL SECTOR 14 ( C.AIGUAFREDA I 
ENTORNS)

HR35 FONT DEL GOS: FER LA PODA PENDENT

HR38 VORERA DE FABRA I PUIG CANTÓ HORTA-
GUINARDÓ (S’HA REPARAT 10 COPS)

HR37 PLAÇA BOTICELLI:
- PROBLEMES DE CONVIVÈNCIA: PETANCA - 

GOSSOS.
- RECUPERAR LA PLAÇA PELS VEÏNS/ES

HR18 CALEN FITONS PERQUÈ NO APARQUEN COTXES
HR31 FONT DEL GOS: PISTA BMX OBERTA ARA ESTÀ 
TANCADA

HR13 PLA D’USOS DE COMERÇ

HR47 ROBATORIS AL BARRI

HR28 HABITATGE ABANDONAT, CARRER CANIGÓ

HR12 ACONSEGUIR L’EDIFICI SEU DEL CONSELL DE 
JOVENTUT DEL DISTRICTE (PLAÇA EIVISSA 17) PER AL 
BARRI. ACTUALMENT PROPIETAT DE LA SAREB

HR20  MARQUESINA A LA PARADA A LA VALL D’
HEBRÓN

HR22 PROBLEMES D’ACCESSIBILITAT AL BARRI: FALTA 
D’ESCALES MECÀNIQUES O ASCENSOR.

- POSAR ESCALES MECÀNIQUES: TORRENT CAN 
MARINER, MARTI ALSINA, FELIU CODINA

HR48 MAL ESTAT DE LES VORERES:
- MILLORAR ACCESIBILITAT DE VORERES.
- VORERES C. CAMPOAMOR I SALSES.
- URBANITZAR: VORERA C/HORTA 215-229

HR45 ARRANJAMENT DE VORERA A C/LLORET I 
A  C/VENECIA

HR46 PUDOR DEL PIPICAN

HR49 PRESSIÓ D'AIGUA ES MOLT FORTA AL 
BARRI

HR59 REVISAR L’ALÇADA DE LA BARANA DE LA VORERA 
C/EDUARD TODA 9-13, ÉS MASSA BAIXA I POT SER 
PERILLOSA

HR63 SOLARS ABANDONATS C. CANIGÓ 81 I 93

HR64 PÈRDUA D’ESPAIS A HORTA. ESPECIALMENT 
DE CINEMA

HR67 MALA IL.LUMINACIÓ AL CARRER: EXEMPLE C.
HEDILLA

HR61 C. FABRA I PUIG: ARBRES AL CARRER.

HR55 SOLUCIÓ D’APARCAMENT: NO AL DE BOTTICELLI, 
PERÒ EL BARRI NECESSITA APARCAMENT (PROPOSTA 
EL PARKING LISBOA)

HR62 PASSATGE DE LA PLANA S’USA COM 
PIPICAN I ESTA BRUT

HR66 AL CARRER LA PLANA QUAN PLUJA BAIXA 
TORRENT D’AIGUA

HR27 PROTECCIÓ D’ELEMENTS ARQUITECTÒNICS 
AFECTATS PEL PGM AL CASC ANTIC, PLAÇA 
SANTES CREUS. REDACCIÓ DE PLA ESPECIAL DE 
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI  ARQUITECTÒNIC D’
HORTA. HR58 C.GAIA NO HI HA SENYAL DE PROHIBIT 

APARCAR.

HR60 SUBSTITUCIÓ DE PALMERA AL C/FELIU I CODINA 

HR65 INFORMACIÓ SOBRE POSSIBLES OBRES EN 
C. DE CHAPÍ 52.

MOBILITAT URBANISME I PLANEJAMENTMILLORA ESPAI PÚBLIC: ACCESIBILITAT, 
PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI

HABITATGE



MILLOREM EL CONSELL DE BARRI (CB)
HORTA 
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LES DINÀMIQUES DEL CONSELL DE BARRI NO 
SÓN ATRACTIVES PER A ALTRES COL·LECTIUS

POSAR L’ORDRE DEL DIA ALS CARTELLS

DESPRÉS

POSAR-SE D'ACORD EN QUÈ VOL DIR 
PARTICIPAR EN AQUESTS ESPAIS

CAL MARCAR QUÈ ES DECIDEIX: EL QUE DIU EL 
CONSELL DE BARRI O EL QUE DIU 

L'AJUNTAMENT?

EL CONSELL DE BARRI HA DE SEGUIR SENT 
L'ESPAI PRINCIPAL DE PARTICIPACIÓ

FER MÉS COMISSIONS DE SEGUIMENT - TAULES DE TREBALL

MILLORAR A 'INFORMACIÓ AL VEÏNAT SOBRE ELS 
ESPAIS DE PARTICIPACIÓ

L'ESPAI DEL CONSELL DE BARRI NO FOMENTA 
LA PARTICIPACIÓ L'ACTA ARRIBA TARD

CAL VEURE QUÈ FEM AMB ELS QUEIXES

S’HAURIA DE PARLAR DE PROJECTES DE BARRI

NO S'ENTÉN QUE ÉS UN CONSELL DE BARRI, 
LA CIUTADANIA NO SAP QUÈ ES TRACTA AL 

CONSELL DE BARRI

COMPATIBILITZAR HORARIS AMB COMERÇ TOTS ELS PROJECTES HAURAN DE PASSAR 
PER LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT I EL 

CONSELL DE BARRI

AL CONSELL DE BARRI S’HAURIA DE PARLAR 
DE PROJECTES DEL BARRI

LA WEB NO AJUDA A COMUNICAR

EL CONSELL DE BARRI ÉS NOMÉS UN ESPAI 
INFORMATIU I DE QUEIXES

TENIR UN SISTEMA DE INFORMACIÓ EFICIENT ENTRE LES 
PERSONES MEMBRES DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT

DESACORD AL CONSELL DE BARRI, MOLTA 
CONFUSIÓ

FOMENTAR GRUPS I TAULES DE TREBALL

MILLORAR LA COMUNICACIÓ A LA FONT DEL GOS FER MÉS EFICIENT L’ENVIAMENT DE QUEIXES - 
BÚSTIA DE BARRI

FER UNA BÚSTIA PER FER PROPOSTES I NO COMENÇAR 
DE ZERO

QUE SIGUI MÉS SOVINT

COMEÇAR A L’HORA
FER PETITS GRUPS PER FACILITAR LA 

PARTICIPACIÓ

QUE SIGUI VINCULANT

CADA PERSONA ÉS UNA ENTITAT PER SI 
MATEIXLA GENT NO ESCOLTA I PARLA DE COSES 

“PARTICULARS”

SOLUCIONAR ELS TEMES

MILLORAR RETORN A LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT I AL 
CONSELL DE BARRI

BUSCAR MECANISMES PER POTENCIAR LA 
PARTICIPACIÓ DELS I LES JOVES

ESPAI PERQUÈ EL VEÏNAT PUGUI PARLAR

FER PEDAGOGIA SOBRE LA DIFICULTAT DE 
TENIR RESPOSTES IMMEDIATES QUE EL VEÏNAT SIGUI LA VEU I EL GOVERN 

EXECUTI

SIGUI UN ESPAI ÚTIL PEL BARRI QUE ES DONIN RESPOSTES

CANSAMENT  D’ESCOLTAR TANTES 
INTERVENCIONS AMB TEMES PARTICULARS

PARLAR DE TEMES MÉS GLOBALS I 
COMUNITARIS


