
 
 
 
 
 
 

Districte Sarrià-Sant Gervasi 
Pl. Consell de la Vila 
08017 Barcelona 

Consell de barri Vallvidrera, el Tibidabo i Les Planes 
 

Data  19 de novembre 
 

Enllaços de connexió 

 

Seguiment del Consell de barri (Youtube):  https://youtu.be/-
GQh2h8YD-k 
 
Participació activa (Jitsi): 
https://8x8.vc/decidimbarcelona/barrivallvidreratibidabolesplanes 

 

ASSISTENTS 

Taula  

President – Albert Batlle 
Vice president – Joan Baucells 
Conseller del Districte – Blas Navalón 
Nombre total de persones que han seguit el Consell:  52  
via canal youtube: 40 
via jitsi amb presència on line: 12 
 

 

Ordre del dia 
 

1. Breu explicació del funcionament del Consell de Barri.  
2. Relleu a la Vicepresidència del Consell de Barri de Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes.  
3. Inversions a Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes durant el període 2020-2022 i pressupostos 

participatius.  
4. Seguiment i calendari de les obres de rehabilitació del Mercat de Vallvidrera i el CAP de 

Vallvidrera.  
5. Informació de les actuacions municipals al carrer Guerau de Liost i a la Casa Buenos Aires.  
6. Las campanya de vacunació de la grip al barri: cessió d’espais municipals al Servei Català de la 

Salut.  
7. Torn obert de paraules 
 

 

Resum dels acords 

 

1. El Sr. Blas Navalón explica el funcionament no presencial del consell de barri 
atesa la situació d’alarma sanitària.  

 

2. El Sr. Blas Navalón exposa el relleu a la Vicepresidència del Consell de Barri de 
Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes.  

  

https://youtu.be/-GQh2h8YD-k
https://youtu.be/-GQh2h8YD-k
https://8x8.vc/decidimbarcelona/barrivallvidreratibidabolesplanes
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3. Inversions a Vallvidrera, Tibidabo i Les Planes durant el període 2020-2022 i 
pressupostos participatius.  
 
El Sr. Blas Navalón comença parlant de les inversions previstes per al quart 
trimestre pel 2020: 

a. Desbrossament de tardor 
b. Arranjament de camins tous 
c. Separacions asfàltiques 
d. Instal·lació de Viones i pilones  
e. Altres 

 
El Sr. Blas Navalón explica que les grans inversions pendents necessàries estan 
pendents de l’aprovació del pressupost general de l’Ajuntament, i els context 
de la situació de la pandèmia ho condiciona. També comunica que el barri no 
ha entrat al Pla de Barris finalment, i que s’està fent una diagnosi per redefinir 
prioritats i buscant recursos a la Diputació de Barcelona per a inversions ens 
grans obres vials.  

El regidor ho ratifica i informa que l’obra de Major de Rectoret pendent des de 
les pluges de la passada primavera es faran entre el 2021 i 2022. 

Respecte als Pressupostos Participatius el Sr. Navalón detalla que al barri s’han 
presentat 18 projectes, que representen el 13 % dels projectes total del 
districte. Aquests haurien d’estar a la fase següent de decisió de manera 
participativa s’ha paralitzat per la crisi del COVID 19. 

 

4. Seguiment i calendari de les obres de rehabilitació del Mercat de Vallvidrera i 
el CAP de Vallvidrera.  
 
El Sr. Blas Navalón explica que les obres del mercat avancen de manera 
adequada i que actualment s’està intervenint a l’interior de l’edifici. La previsió 
era finalitzar al juny del 2021, però pel COVID s’ha retardat a setembre del 
2021. Sobre el model de gestió es diu que l’aposta del districte és que sigui 
gestió cívica. S’estan estudiant els criteris. 

 

La Sra. Clàudia Permanyer, que ha sol.licitat intervenir en directe a través de la 
plataforma Decidim, pregunta qui i com es gestionarà el Mercat Cultural de 
Vallvidrera, i compresentar propoestes de projectes i activitats. 

El Sr. Blas Navalón li respon que segurament hi haurà un concurs, tot i que hi ha 
l’entitat Associació Cultural del Mercat de Vallvidrera que està fent activitats 
des de fa anys des d’aquesta entitat. S’acorda que li passarà el correu electònic 
perquè es posin en contacte. 

Sobre les obres del CAP de Vallvidrera el Sr. Navalón explica que aquest servei 
està dins de l’edifici del Mercat, que en un principi es pensava que seria més 
ràpida, però el desenvolupament de les obres ha fet que per poder donar 
garanties de seguretat dels operaris com dels treballadors, i pacients l’obertura 
s’ha ajornat fins al proper més de maig-juny del 2021. 
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5. Informació de les actuacions municipals al carrer Guerau de Liost i de la Casa 
Buenos Aires. 

 

Sobre les actuacions al carrer Guerau de Liost del nucli de Vallvidrera, el Sr. 
Navalón explica que les obres es fan per donar compliment a una sol·licitud 
d’una ciutadana amb discapacitat i que es demanava feia temps una solució per 
poder transitar segura pel seu carrer. Aquesta actuació dóna compliment a 
aquesta sol·licitud a requeriment de la Síndica de Greuges. Això a significat la 
redacció d’un projecte que s’executarà la propera setmana, i que consistirà en 
la instal·lació d’unes pilones que delimitaran  i protegiran un pas segur per als 
vianants, d’acord normativa. 

Sobre aquest punt, el Sr Martí Bou, que ha sol.licitat intervenir en directe a 
través de la plataforma Decidim, intervé i exposa que ahir va haver una reunió 
de 25 veïns del carrer Guerau de Liost i lamenten la falta de convocatòria i 
particpació en aquest procés, on es discuteix el dret ciutadà que aquesta 
persona amb discapacitat planteja, però se senten greument perjudicats pel 
greu problema d’aparcaments que hi ha al barri, ja que aquesta actuació porta 
associada l’eliminació de les places d’aparcament a tot el barri. Diu que en 
elconsell de barri de l’any anterior es va trobar una solució de consens a aquest 
problema a proposta dels tècnics municipals, restringint l’aparcament només 
en un costat del carrer, i ara es restringirà als dos. Diu que el carrer no té 
sortida i téuna baixa intensitat de trànsit. Pregunten que ha canviat en aquest 
any i demanen la suspensió de l’inici d’aquests treballs i buscar una solució que 
sigui bona per a tothom. 

El Sr Navalón li respon que el que ha canviat és que el consens existent s’ha 
trencat de manera unilateral, i que han entrat al districte dos requeriments de 
la Síndica de Greuges d’obligat compliment, segons normativa. I segons això, 
aquestes pilones han d’estar a amplada d’1,5 metres i no 0,5. Prevaleix per 
tant, la protecció dels drets de les persones discapacitades encara que 
perjudiqui a la majoria dels veïns, i l’equip de govern no pot fer una altra cosa. 

El regidor diu que cal ponderar drets entre la seguretat de les persones 
discapacitades i el dret a la mobilitat i l’aparcament. Diu que aquesta obra 
menor s’excutarà, i que s’estudiran alternatives. Informa que a la ciutat de 
Barcelona als carrers de plataforma única no es pot aparcar. 

El Sr Bou insisteix que els hi sap greu la npo audiència en els veïns per poder 
aportat idees i alternatives. Diu que no han estat avisats i no han estat 
escoltats. Demanen uns dies per poder gestionar aquesta situació. I per últim 
vol deixar constància que sembla que estava impedit el dret a la circulació o la 
seguretat d’aquesta persona, i que això ha estat la raó d’aquesta mesura, i diu 
que això no és cert. 

Sobre les actuacions de la Casa Buenos Aires, el Sr. Navalón informa que al 
darrer Plenari del districte es va comunicar que el passat 12 de novembre es va 
dur a la comissió de govern de ciutat la modificació inicial del Planejament 
General Metropolità, i així poder procedir al tràmit d’expropiació del terreny i 
la Casa Buenos Aires, que implicaria la protecció de l’edifici i la construcció d’un 
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equipament. Davant la inquietud que ha mostrat l’Associació Mont d’Orsà de 
veïns de Vallvidrera se li informa per donar tranquil·litat que ara mateix no hi 
ha cap llicència d’enderroc de la Casa Buenos Aires.  

 

6. La campanya de vacunació de la grip al barri: cessió d’espais municipals al 
Servei Català de la Salut.  
 
El Sr. Navalón informa que des de l’Institut Català de la Salut s’ha demanat 
col·laboració de l’Ajuntament de Barcelona per a la cessió d’espais municipals 
per a poder realitzar la campanya de la grip d’enguany. En el cas del barri les 
vacunes s’han posat al Centre Cívic Vallvidrera Manuel Vázquez Montalbán, 
entre el 15 d’octubre i el 13 de novembre. 
 

7. Torn obert de paraules 
 

Sra. Montse Herrando, pregunta:  

1. Quan esta previst arranjar el paviment i voreres dels carrers Casetes i 
Pelfort, de Vallvidrera, que estan plens de forats i quan és fosc i es perillos 
caminar-hi perque la il·luminacio és escasa. ( a més ho ha arbres de cases 
particulars que impedeixen que la llum arrivi be al carrer). 

El Sr. Navalón respon no està previst actuació en aquest carrer. Hi ha una 

proposta als pressupostos participatius, però aquests de moment estan 

paralitzats. 

2. Es fara alguna cosa per  que hi hagi menys  porcs senglars al barri ja que 
ho destrossen tot? 

El Sr.Navalón respon que hi ha un pla d’actuació de captura de femelles 

de porcs senglars, que ja ha començat capturant-se 12 exemplars, i 

d’aquests 10 eren femelles.   

Sr. Jaime Teixidó, exposa: 

Com a responsable del projecte del Banc del Temps Les Planes, presenta el 

projecte Alimenta que li han otorgat 12.000€ a l’Associació de Veïns i 

propietaris de Can Rectoret per a donar suport a les persones i famílies més 

vulnerables de Les Planes. La comissió de treball està formada per Serveis 

Socials de Sarria, CAP de Sarria-Vallvidrera-Les Planes, Técnic  de Barri del 

Districte de Sarria, Asociació  Salut i Familia, el rector parroquial de Les 

Planes, la pròpia Associació de veïns de Can Rectoret, i les directores del del 

Centre Cívic L´Elèctric i del Casal de Barri de Can Rectoret. 

El Sr. Navalón li agraeix aquesta informació i aquesta iniciativa. 
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Sr. Antonio Palanques, vicepresident de l’AVAUP, exposa: 

1. L’11 d’octubre va fer 4 anys , que es va presentar i aprovar per unanimitat 
al Plenari del districte, a petició d’ERC, de convocar al veïnat i grups 
polítics per tal d’exposar la situació actual i treballar en una solució per 
als habitatges afectats pel Pla Parcials del barri de Vallvidrera, Tibidabo i 
Les Planes. La pregunta és si quan hi ha canvis de govern els acords dels 
plenaris es perden o s’han de votar de nou? 

2. Agraeix al regidor que ha dit que espera que al 2021 es pugui aclarir la 
qüestió dels habitatges afectats pel Pla Parcials del barri de Vallvidrera, 
Tibidabo i Les Planes. I informa que el passat 25 de febrer en una reunió 
de membres de l’entitat amb la gerent, el Sr. Navalón i el mateix regidor 
van quedar que hi hauria una trobada amb veïns, tècnics d’Urbanisme, i 
equip de govern del districte. Entén que pel COVID no s’ha pogut 
realitzar.  

El Sr. Regidor informa que ja està agendada una reunió a començament 

de desembre. 

El Sr. Navalón respon que la resolució deia es convocaria al veïnat quan hi 

hagués algun canvi rellevant en aquest sentit. 

Sra. Laura Cayuela, presidenta de l’Associació de veïns de Mas Guimbau – Can 

Castellví, denuncia: 

- Falta d’inversions al barri. 

- Problemes de comunicacions telefòniques (mal estat de les xarxes). 

El Sr. Regidor demanarà al Pep Baró que analitzi la qüestió que planteja sobre el 
mal estat de les xarxes i sol·licitarà els aclariments i accions oportunes a  les 
companyies proveïdores.  
 
 

Preguntes presentades per escrit a través de DECIDIM.BARCELONA 

 

Sr. Nicolàs Pirotte 
Can Pujades 

Donat que l'ajuntament a tret els 5 contenidors de brossa verda dels barris de la 

muntanya, sol·licitem que els veïns puguin depositar les seves restes vegetals (poda, 

etc) al recinte tancat situat a prop de l'estacio de Baixador. Aquest recinte actualment 

té usos per part de Parcs i Jardins però podríen coexistir els 2 usos. 

El Sr. Navalon informa que aquest recinte té diferents usos tant per Neteja, Parcs i 

Jardins i l’Oficina de Collserola, però tot i així s’estudiarà la seva petició. L’aposta del 

govern és la recollida selectiva de restes vegetals a domicili. 
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Sr. Jordi Belsa Posino 
Associació de Veïns Can Rectoret 

Possibilitat d'un nou estudi sociològic per el compliment dels requisits per part dels 

barris de les Planes (Mas Guimbau, Mas Sauró, i Rectoret) excloent a Vallvidrera i 

Tibidabo. Amb l'objectiu de tenir accés a al Pla de Barris d'una vegada, i que així puguin 

arribar  inversions als degradats barris de muntanya. 

El Sr. Navalon informa que està fent una diagnosi que ajudarà en aquest sentit pe 

redactar un Pla d’Intervenció Integral del barri de Les Planes. I després caldrà dotar-lo 

a nivell pressupostari. 

 

Sr. Martí Ruiz Solé 
Associacio de veins Mas Sauro 
 
1. L'associació de veïns reconeix les obres realitzades en aquests dos primers anys de 

gestions. Més de les que va arribar a fer el mandat anterior en 4 anys. De totes 
formes, la manca d'inversions històrica als barris de Les Planes i les pluges dels 
darrers anys fan que es requereixi una inversió milionaria que no es pot asolir amb 
el pressupost ordinari. Com estan les gestions per que els barris de Les Planes 
entrem definitivament al Pla de barris? 

El Sr. Navalon informa que a Mas Sauró van haver actuacions d’emergència 

després dels aiguats del Glòria de la passada primavera. Per tant, es fan 

intervencions, però l’estat econòmic és que hi ha. A més s’ha informat que 

finalment Les Planes no ha entrat al Pla de Barris. 

2. Per altra banda, la muntanya necessita una gestió particularitzada atenent a la 
realitat forestal del seu entorn. Pot aquest equip de govern comprometre's a 
(primer) dotar-nos d'una brigada estable que s'ocupi de recollir les esllavissades 
de terres i (segon) a oferir un sistema de recollida de restes vegetals eficaç". 

El Sr. Navalon informa l’aposta del govern és la recollida selectiva de restes 

vegetals a domicili. 

3. També tenim pendent un arranjament important al carrer passatge de l'Mas Sauró 
referent a aigües que quan hi ha episodis de pluja importants hi ha uns veïns que 
els entra aigua a la casa i també arreglar les escales del mateix carrer que 
accedeixen a el Cami de la Reineta, són una escales molt empinades i ja hi ha 
alguns trams de graons que s'estan aixecat 

Des de l’Oficina de Collserola s’està estudiant com evitar que entri casa de la veïna 

afectada. En canvi el tema del Passatge Mas Sauró caldrà esperar a l’aprovació 

dels presssupostos. 
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Sra. Xènia Bonifacio i Barberán 

1. Es necessita molt urgent un pas de vianants adaptat per a veïnes/ns per tal de 
poder accedir a la Plaça de Vallvidrera, comerços, funicular, etc 

El Sr. Navalon informa que el pas de vianants està en estudi des de l’Oficina de 

Collserola. 

2. Les/els veïnes/ns amb mobilitat reduïda en cadires de rodes, els nens/es i veïns en 
general de la Ctra. de Sarrià a Vallvidrera dels números 253 al 265 no tenim cap 
possibilitat de poder creuar la carretera amb seguretat per accedir a la plaça de 
Vallvidrera i als serveis. No disposem de cap pas de vianants (adaptant o no), ni a 
la zona del carrer Mont d'Orsà, ni a la pròpia carretera, CAP!. És un perill que cada 
dia hem de creuar amb risc d'atropellament, i amb mobilitat reduïda no pots ni 
tant sols creuar per cap lloc. Gràcies 

El Sr. Navalon comenta que és un tema de competència de la Diputació. 

3. Construcció d'un carril de vianants i/o bicicletes des de Sarrià (pl. Borràs) fins a la 
Plaça Vallvidrera (de la mateixa manera que s'ha habilitat desde la plaça Pep 
Ventura al Tibidabo). Resulta molt perillós per a tothom la gran quantitat de 
bicicletes que circulen per la carretera de Sarrià a Vallvidrera a diari i encara més 
durant els caps de setmana (amb el confinament perimetral ja és escandalós) És 
important que Vallvidrera i Sarrià estiguin ben conectades per poder passejar o 
anar en bicicleta amb seguretat desde Sarrià a la plaça de Vallvidrera.  

El Sr. Navalon informa s’estudiarà si hi ha amplada suficient i li donarà resposta. 

 

Sr. Manel Carreras 

Obres a Guerau de Liost: què s’hi proposa fer i s’ha consensuat amb el veïnat 

l’actuació?  

Posar pilones per “protegir” vianants en un carrer de poc transit i semi-peatonal sense 

haver-ho acordat amb un gran nombre de veïns potser no és la millor solució. 

En un carrer estret limitar ara l’amplada fàcilment crearà dificultats pel transit i per les 

entrades i sortides de veïns on fins ara el sentit comú i el bon fer del veïnatge se 

n’havía sortit. 

En tot cas abans d’una actuació cal una informació i acord i l’ajuntament ho ha ignorat 

del tot. 

Podeu recular? 

El Sr. Navalon exposa que ja s’ha respost anteriorment. 
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Sr. Eduard Padró Centellas 

1. Fer un concurs amb les principals Escoles Universitàries d'Arquitectura i de Disseny 
barcelonines, per tal de projectar millores  i acondicionament (ajardinament) de 
les escales del C/Codonyer, entre Savina i Albercoquer. En base a criteris de nous 
models de sostenibilitat i materials innovadors. Ara mateix són impracticables i 
estan molt deixades. 

El Sr. Navalon comenta que s’estudiarà la seva proposta. 

2. Poda agressiva i saludable dels arbres que han crescut sense control a tot el barri. 
En especial el pollancre que hi ha a les escales del C/Codonyer. 

El Sr. Navalon informa que pren nota i estudiarà la seva petició. 

3. Regular i permetre 1 cop al mes o altre periodicitat a concretar, el fet de recollir 
llenya dels boscos del barri. Només permès recollir i tallar fusta seca o caiguda. 
Permetria crear batudes veïnals per l'aprofitament de la fusta sense tallar cap 
arbre de nou, mantenint la zona boscosa neta de llenya per prevenir incendis i 
altres incidents per culpa de l'exces   de material vegetal assecat. 

El Sr. Navalon informa que l’aposta de l’equip de govern és sol.licitar que el 

manteniment de la zona boscosa es faci a través de l’autorització de presència de 

ramats. 

Sr. Ernest Jimenez Garrido 

INTRODUCCIÓ 

A la situació actual és acceptat que, davant de riscos elevats que afecten a la vida i la 

salut de les persones, s’han de seguir les orientacions dels experts, malgrat això 

comporti grans sacrificis col·lectius, econòmics i socials. 

Al Parc Natural de Collserola, segons els experts, es donen les següents condicions: 

augment de la càrrega de vegetació i de massa forestal, canvis mediambientals i 

massificació de visitants, i augment de dies extrems de major risc d’incendis.  

Davant d’aquest escenari els experts afirmen que és qüestió de temps de que puguin  

passar grans incendis devastadors amb els que Collserola pot quedar devastada amb 

una gran pèrdua de recursos naturals com a pulmó de la ciutat, de bens públics i 

privats i un cost elevadíssim sobre la salut i la vida de les persones. 

Davant d’aquesta situació l’Administració municipal s’ha plantejat canviar radicalment 

la seva política forestal?   

1. Quins són els projectes d’inversió necessària per afrontar aquest problema? 

2. S’ha plantejat fer canvis a les normatives actuals sobre ramaderia i sobre 

agricultura per col·laborar de manera més efectiva en la prevenció d’incendis? 

El Sr. Navalon contesta que la competència municipal és de la zona urbana i la gestió 

tècnica de la neteja de franges forestals, que es fa amb acord del Consorci de Parc 

Natural de Collserola. Properament es convocarà una sessió monografica sobre 

aquesta qüestió. 

Les altres preguntes s’han respost anteriorment. 
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Sr. Xevi Biarnés 

1. Al carrer Guerau de Liost (davant del número 10) hi ha una parcel·la de 
titularitat pública que cada any, després de ser desbrossada pels serveis 
municipals, genera una esllavissada de terra i pedres durant les primeres pluges 
que afecta al pas i circulació al propi carrer. 
Això genera una situació d'insalubritat ja que els animals domèstics fan les 
seves necessitats allí, a més d'una situació de risc per als vehicles que 
estacionen al voral. 
Hem demanat en múltiples ocasions la neteja d'aquesta runa, sense que mai 
s'acabi fent. 
SOL·LICITEM: la construcció d'un mur de contenció en aquesta parcel·la que 
eviti les esllavissades en el futur. 
 

2. S'ha detectat la presència de rates als carrers al voltant de Mont d'Orsà i 
Guerau de Liost. 
SOL·LICITEM: la desratització de la zona. 

El Sr. Navalon respon que pren nota d’aquesta sol.licitud i es traslladarà a 

l’Oficina de Collserola. I el tema de la plaga de rates es contactarà amb el Srrvei 

de Gestió i control de plagues. 

 

Sr. Jose Luis Lorente Alonso 

1. Després de molts anys amb el criteri consensuat de reurbanitzar els carrers dels 
barris de les Planes donant prioritat als de la ruta del bus de barri per raons 
seguretat ha quedat un tros de carrer de 100 metres concretament el carrer 
savina entre bohemis i Lila sense acabar. 
Donades les circumstàncies de precarietat econòmica no seria un cost importat 
i tancaria la connexió entre la carretera de Vallvidrera i la Rabassada sent l'únic 
tros que queda per arreglar. Volem recordar la situació de degradació i 
d'inseguretat d'aquest carrer dificultant el trànsit del bus i dels vehicles de 
servei. 
Petició: Urbanitzar el carrer Savina.    

El Sr. Navalon informa que pren nota. 

2. En que situació es troba l'expedient de major del Rectoret nº 31 ?, per la nostra 
informació han existit diverses denuncies per part de veïns per les molèsties 
que comporta un ús inadequat com deixalleria clandestina. 
I l'expedient del  solar de poncelles nº 1 ?  concretament en la façana amb el 
carrer Savina , la seva degradació comporta un problema de seguretat. 

Per una qüestió de protecció de dades no es pot passar aquesta informació 

públicament. Es farà una reunió al respecte. 

  



 

pàg. 10 / 11 

3. A l'entrada del barri del Rectoret es troba un recinte que en el seu moment va 

ser utilitzat únicament per recollir restes vegetals pels serveis municipals i veïns 

amb sol·licitud  a l'Oficina de Collserola, recentment s'està utilitzant per altres 

usos sense haver estat  informats, i no sols això, sinó que també existeix un 

contenidor oxidat i una grua , a més a més , en un estat de neteja deplorable  

quan precisament els usuaris són els serveis de neteja. 

Petició : És revisin aquests usos , es netegi el recinte i és retirin el contenidor i 

la grua. Volem recordar la qualificació de parc forestal d'aquest   recinte. 

El Sr. Navalon informa que és cert que pot ser neceassri millorar l’estat de la 

parcel.la, a la qual es fan varis usos municipals.  

 
Anna Vilà i Pérez 
Presidenta CP C/ Guerau de Liost 10, Vallvidrera (16 famílies). 

 

D'acord amb la pràctica totalitat de veïns del carrer, sol·licitem la suspensió immediata 

dels treballs al carrer Guerau de Liost, entre els números 1 i 10 i que segons expliquen 

els operaris han de comportar la supressió de l'aparcament de vehicles en aquest tram. 

L'any passat, l'ajuntament va trobar la solució, seguint a la petició feta en el consell de 

barri celebrat a la Electra de Les Planes, bona per tothom, de restringir l'aparcament a 

un sol costat del carrer Guerau de Liost.  Què ha canviat per a que aquella situació, 

acceptada per tothom, no sigui vàlida? 

Demanem s'informi del per què d'aquesta actuació i que abans de tirar-la endavant 

s'obri un període d'informació i intervenció dels veïns que en resultaríem molt 

afectats. 

El nostre carrer té una IMD (Intensitat Mitjana de Vehicles) que no supera els 50 

vehicles/dia.  Si un vehicle fa una parada (no estacionament) per carregar/descarregar 

persones, equipatge,  tots els vianants, veïns o passants, podem circular per la resta de 

la plataforma, que és a tota a nivell, sense cap ressalt.  Sol·licitem que l'Ajuntament no 

gasti diners en tasques innecessàries, contràries a l'interès de la majoria de veïns. 

El Sr. Navalon informa que ja s’ha respost anterioment. 
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Demandes presentades per escrit a través de la secció de comentaris de 

DECIDIM.BARCELONA 

 

Sra. Daniela Florencia 

El carrer Malva és un carrer oblidat, que ningú es fa càrrec. Serà perquè és un carrer 
que toca amb Sant Cugat i us passeu la pilota? Els que vivim en carrer Malva 
paguem impostos de Sarria i volem solucions ja. 
Hem tingut diversos accidents, han vingut els bombers, la policia, i continua estant 
igual. Esteu esperant una desgràcia per a actuar? Aquest carrer té TOT per fer. 
 
Us detallo novament el que necessita:  

 Demanem urgentment canalitzar la riera que passa pel carrer o de moment, 
una barrana (quitamiedos) entre la riera i el carrer.  

 Senyalització de carrer sense sortida/només veïns.  
 Pavimentació del carrer o similiar.  
 Manteniment. 

 
La resposta de l'ajuntament va ser el dia 19 de febrer que es col·locaria una barrera 
provisional de seguretat en menys de 3 mesos. I no ha estat així. Entenem la 
situació degut a la pandèmia. Però aquest carrer necessita una intervenció urgent 
per evitar desgràcies majors JA QUE NO REP MANTENIMENT DES DE FA 
MOLTÍSSIMS ANYS. 
 
El Sr. Navalon contesta que s’ha desbrossat la pafcela del carrer Malva 9 de 

propietari desconegut, i hi ha altres actuacions programades. 

 


