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Acta del Consell de Barri d’Horta 

Data: 3 de desembre de 2020, 18.30 h 

Lloc: https://ja.cat/barrihorta 

Presideixen el Consell:  

Sra. Rosa Alarcón Montanés     Regidora del Districte d’Horta-Guinardó 

Sr. Víctor Valls Andrés   Conseller del barri d’Horta 

Sra. Núria Carmona Cardoso Consellera tècnica del Districte d’Horta-Guinardó 

Sr- Eduard Vicente Gómez        Gerent del Districte d’Horta-Guinardó 

Consellers/es:  

Sr. Raül Ortega Serrano GMD PSC 

Sr. Xavier Reig Robledo GMD ERC-AM 

Sr. Arnau Vives Juan   GMD JxCat 

Sr. Nico Ortiz Cuevas  GMD Cs 

Sr. Xavier Simó Esparrich GMD ERC-AM 

Representants entitats: 

Associació de Veïns i Veïnes d’Horta 
Plataforma Els Estels Silenciats 
El Pou.Grup d’Estudis de la Vall d’Horta i la Muntanya Pelada 

Tècniques Districte: 

Sra. Montse Tejeda Juan Directora territorial de Serveis Socials 

                                                   Districte d’Horta-Guinardó 

Sra. Cecilia Collado Lizama      Tècnica de barri 

Excusa la seva assistència: 

Sra. Roser Vallhonesta Molins  Vicepresidenta del Consell de Barri d’Horta 

Persones assistents: 27 persones 
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Ordre del dia 

1. Repàs de la situació COVID i post-COVID 
2. Repàs actuacions executades i pendents a la Superilla d’Horta 
3. Torn obert de precs i preguntes 

1. Repàs de la situació COVID i post-COVID 

Víctor Valls, Conseller del barri d’Horta, dona la benvinguda al Consell i excusa l’absència de la Sra. 
Roser Vallhonesta, vicepresidenta del Consell de Barri. Explica l’ordre del dia i el funcionament de la 
sessió telemàtica. 

Rosa Alarcón, Regidora del Districte d’Horta-Guinardó, presenta els seus respectes cap a les famílies 
de les veïnes que ens han deixat. Comenta que aquests mesos han estat molt durs per a totes les 
famílies, tant per la crisi sanitària com per la crisi econòmica i social. Parla de l’afectació al Districte, 
el barri d’Horta va estar a prop de ser un dels barris més afectats, com sí ho han estat Montbau i Vall 
d’Hebron, la qual cosa ha suposat un esforç important de Districte. Es fa un resum de les mesures 
Covid-19 i de la diagnosi del barri: 

• Mesures d’ajuda al sistema sanitari: 
o Es van habilitar el primer i segon hospitals de campanya per donar suport als 

hospitals Vall d’Hebron (Vall d’Hebron) i Sant Pau (Guinardó), creació d’una 
residència pont on es podien  traslladar persones malaltes i que encara està activa al 
Paral·lel, i desinfecció de residències, tot en coordinació amb Generalitat. Horta-
Guinardó ha estat un districte referent quant als hospitals de campanya, destaca i 
agraeix la feina dels treballadors/es.   

• Mesures socials: 
o Suport a residències, el Districte d’Horta-Guinardó té el major número de llits de 

residències de la ciutat.  
o Es va estar al costat de la gent gran, mitjançant el programa Radars. Es van fer més 

de 3.000 trucades a persones grans. 
o Coordinació amb Serveis Socials per beques de menjador i ajuts relacionats amb 

l’habitatge. S’han multiplicat per 5 el número d’àpats a domicili. 
o La regidora agraeix a les veïnes i a les xarxes que han col·laborat voluntàriament a 

l’assistència a persones vulnerables.  
• Mesures a l’espai públic: 

o Mesures de neteja: Reforç de la neteja als barris. Incidència especial en neteja de 
carrers i del buidatge de contenidors. 

o Arranjament de parcs i jardins i control del verd urbà. 
o Accions de suport a la comunitat educativa en la tornada a l’escola.  

• Mesures econòmiques:  
o 25 Mesures de promoció econòmica: suport a autònoms, petites empreses, comerç i 

restauració. S’han destinat més de 25 milions d’euros a rescatar comerços, 
empreses i a promoure l’economia. 

o Ampliació de terrasses, amb l’objectiu de mantenir llocs de treball. 

A més, s’han fet altres actuacions al barri: 
- Superilla: Aquest és un tema que es tractarà en el següent punt de l’ordre del dia. Fa 

referència a l’inici de la segona fase, a les obres de millora i a la baixada del número de 
vehicles. 
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- Mercat d’Horta: Avui a la Comissió de Govern s’ha aprovat la inversió prevista per al nou 
Mercat d’Horta. Al gener es parlarà amb els paradistes, la carpa provisional segurament 
estarà en funcionament a finals de l’any 2021. 

- Baixada de Can Mateu: El Projecte es va aprovar l’any 2018, consensuat amb veïns i veïnes. 
Es va aconseguir que no es construís una superfície comercial. S’han iniciat converses amb 
l’associació El Pou, es mantindran alguns dels elements històrics i es continuarà parlant amb 
entitats de Memòria del barri. Es preveu el començament de les obres en 2021-22.  

- Plaça de Santes Creus: Aquest estiu, malgrat la COVID, s’ha actuat, amb serveis de 
mediació i Guàrdia Urbana, es continua treballant per la bona convivència a la plaça. 

- El barri d’Horta s’ha escollit com un dels barris per fer una prova pilot de la recollida 
d’escombraries porta a porta. 

El conseller de barri obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

Intervenció Resposta

Dolors (El Pou): Estem d’acord amb la 
urbanització, però no entenem que 
l’arranjament de la Baixada de Can 
Mateu ha d’implicar l’enderroc de les 
cases del carrer Llobregós. El promotor 
ja ha adquirit les cases, hauria 
d’aconseguir-se la cessió d’aquestes 
cases i dels jardins, i que siguin d’ús 
públic, per a suport a activitats escolars, 
aules mediambientals, espais per 
entitats, etc. 
El desig del veïnat és mantenir el 
patrimoni, el paisatge, i donar-li un ús.

La regidora respon: 
El 2018 es va arribar a un acord amb l’AVV i amb el 
veïnat, que malauradament no tenia en compte la 
reivindicació que ara ha fet El Pou.  
Parla sobre el planejament a l’espai. El projecte 
executiu ja està decidit i no es va presentar cap 
al·legació. Tanmateix, el projecte executiu no afecta 
l’hort de Ca l’Eudald.  
Es treballaran les reivindicacions actuals dintre de les 
possibilitats, per mantenir el Patrimoni Històric. Es 
refereix a la protecció de les cases de les bugaderes i 
del possible ús de tres cases com espai de memòria 
històrica mantenint el seu esperit. 
Hi haurà habitatge protegit, espais verds, i no es 
construirà el centre comercial. 
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Olga Fontova (Plataforma Els Estels 
Silenciats): 
Els Estels Silenciats és una plataforma 
que lluita a favor dels drets de les 
persones que viuen a les residències. 
Un grup de famílies que, davant 
aquesta pandèmia, crisi sanitària i 
social, denuncien com s’ha tractat a les 
persones grans a les residències. 
Durant les primeres setmanes de la 
Covid-19, es va donar una situació a les 
residències de gent gran de manca de 
personal, de manca de formació, de 
precarietat, i de falta d’informació i 
comunicació amb les famílies. Parla de 
l’escàs contacte permès amb les 
persones residents. 
Parla sobre les morts que hi ha hagut a 
residències.  
Pregunta per la tasca que s’ha fet com 
a ciutadans/es, a més de la que s’ha fet 
com a institució.

Estem amb vosaltres. Hem sentits molts testimonis de 
familiars de persones grans en residències. Perquè 
sabíem de la situació dramàtica de les residències és 
que es va actuar amb diferents mesures. Explica més 
actuacions que les esmentades prèviament. S’han 
posat totes les eines a disposició, s’ha arribat fins on es 
podia, ja que la situació a les residències és 
competència de la Generalitat i les actuacions de 
l’Ajuntament són limitades. 
Avui s’ha conegut l’informe, que és cru, d’Amnistia 
Internacional sobre la situació de residències a 
Catalunya i Madrid.  
Estem a la vostra disposició.

Mokhtar Ayouni (AVV Horta): 
La implantació de l’àrea verda ha 
generat malestar al barri, s’ho han 
trobat de sobte i el poc aparcament que 
hi havia ha desaparegut, ara és molt 
limitat per a la quantitat de persones del 
barri que aparcaven, per exemple, més 
enllà del pont del CAP. A Horta no s’ha 
fet. Proposen revisar-ho per pensar 
possibles ampliacions al barri. 

Fa esment a àrees verdes del Districte. Es continuarà 
treballant per acabar d’ajustar la implementació de de la 
millor manera possible, i es continuarà parlant sobre 
l’àrea verda al barri d’Horta, per tal d’estendre-la al barri 
durant l’any 2021.

Intervenció Resposta

Acta del Consell de Barri d’Horta. 3 de desembre de 2020 4

http://www.bcn.cat/horta-guinardo


 

Districte Horta-Guinardó 
Ronda Guinardó, 49 
08024 Barcelona 
www.bcn.cat/horta-guinardo 

Teresa (AVV Horta): 
Es va demanar la presència de la 
Directora del CAP i de Serveis Socials 
d’Horta perquè expliquessin els efectes 
de la pandèmia a Horta.  

Pregunta per l’atenció a la violència 
intrafamiliar.

El conseller de barri explica que a la Comissió de 
Seguiment del Consell de barri es va expressar la 
petició de l’AVV de que poguessin assistir al Consell de 
barri la Direcció del CAP d’Horta i de Serveis Socials 
del Districte.  
Es va recollir la sol·licitud. Presenta a la Sra. Montse 
Tejeda, Directora territorial de Serveis Socials del 
Districte d’ Horta-Guinardó. que assisteix al Consell.  
Així mateix, informa que en el darrer Consell de Salut 
els CAPs i els responsables del Consorci de Salut van 
retre compte a les entitats i AVV, on estava l’AVV 
d’Horta. També informa de la sessió que es va fer sobre 
l’estat de les residències, on també estaven els 
responsables de la conselleria. Des de Salut avui no 
han pogut venir, però tornaran a retre comptes al 
Consell de Salut.                    
Montse Tejeda, excusa l’assistència de Júlia Laorden, 
directora del Centre de Serveis Socials d’Horta, per 
baixa per malaltia. 
Fa un resum de l’efecte de la Covid-19 al barri d’Horta: 

- Explica com està format l’equip de treball de del 
Centre de Serveis Socials.  

- Els ajuts econòmics gairebé s’han triplicat. 
L’any passat es van concedir més de 420 ajuts; 
enguany ja s’havien concedit 1065 a data 30 de 
novembre. La majoria destinats a alimentació i 
habitatge. 

- Es dediquen al voltant de 10.000 - 12.000 euros 
mensuals al barri, només en ajudes a 
l’alimentació. 

- Pel que fa a les atencions: El 2019 se’n van fer 
4.000.  Enguany, de moment, 5.400. 

- Hi ha 6.000 expedients oberts al barri, 
representen el 18 % del Districte.  

- Servei d’ajuda a domicili: Actualment, 2.500 
domicilis reben ajuda al Districte; dels quals 400 
són del barri d’Horta. 

- L’impacte emocional que està suposant la 
pandèmia és molt important. Es fa atenció a 
diferents franges d’edat. Fa esment a gent gran 
amb el projecte Radars per exemple, projectes 
amb joves, infància,  i atenció per violència 
masclista. 

- S’ha intentat estar present quan altres 
administracions han tingut dificultats per donar 
resposta.  

La regidora agraeix la feina.  Es refereix a la despesa 
de l’ajuntament en ajuts econòmics. 

Respon a la pregunta sobre la violència masclista. Diu 

Intervenció Resposta
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2. Repàs actuacions executades i pendents a la Superilla d’Horta 

Víctor Valls, informa que després de la reunió de juliol del Grup Impulsor de la Superilla d’Horta, es 
decideix portar a terme la darrera fase.  Explica, amb el suport d’un document compartit en pantalla, 
les actuacions d’aquesta fase: 

- Agost 2020: Modificació dels vials del carrers Tajo/Lisboa i usos de carrils, reubicació de 
serveis. Millora Rotonda Pl. De l’Estatut 

- Pròximament, s’abordarà el canvi de sentit del carrer Campoamor, tal com estava previst 
inicialment. 

- Reducció de l’efecte drecera per Fulton-Horta: pacificació de la zona escolar a la cruïlla 
Campoamor-Lloret de Mar, on es farà un pas elevat, i carril bici. 

- Canvi d’itinerari de la línia 185. Explica nou recorregut i parades. 
- L’objectiu és reduir el trànsit per dins del barri. El recorregut més ràpid serà pel vial bàsic de 

Tajo-Lisboa-Avinguda de l’Estatut.  
- Dates d’execució. 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt: 

Intervenció Resposta

Ana Maria Tinent:  
Creu que no té sentit el canvi de sentit del c/
Campoamor. Ara es derivarà trànsit a carrers 
més estrets. Per què ha de passar tot el trànsit 
pel carrer Eduardo Toda només per guanyar 
uns minuts? Proposa revisar els itineraris 
perquè no es perdin tantes places 
d’aparcament.

Víctor Valls:  
Els canvis de sentit són una decisió participada 
en el grup impulsor de la Superilla que porta 
treballant des de l’any 2016. L’objectiu és que 
deixi de ser una drecera Fulton-Horta-
Campoamor i es faciliti els desplaçaments dins 
del barri. 
Pel C/Eduard Toda també passen cotxes  en 
aquests moments i es tracta de que es 
disminueixi el trànsit de cotxes pels diferents 
carrers del barri

Llorenç: 
- Parla del carril bus, pregunta si té sentit 

treure tot l’aparcament pel pas de 10-12 
autobusos per hora? Amb aquesta 
actuació, molta gent no compra al barri 
perquè no pot aparcar. 

- Es fa carril bici, però no hi ha bicis, es 
veuen molt poques. 

- L’àrea verda a la nit no s’utilitza, estan 
buides.

Rosa Alarcón:  
El carril bus és necessari. La velocitat comercial 
de l’autobús a Barcelona és de les més baixes 
d’Europa. Es treballa per millorar-la i perquè el 
transport col·lectiu sigui l’opció més atractiva. 
L’aparcament a l’àrea verda de nit no es cobra, i 
si no s’ocupen per la nit és perquè no hi ha 
necessitat.
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3. Torn obert de paraules 

El conseller de barri obre el torn de paraules: 

Jordi Serrano: 
Parla del gir del c/Tajo-Pg. Maragall. Encara hi 
ha cotxes que giren a l’esquerra, és un tema 
que no està  resolt.

Víctor Valls:  
És cert que hi ha incompliments, indisciplina, hi 
ha persones que no respecten  senyalització i 
continuen girant a l’esquerra.  
Es té en compte. Ha d’haver canvi d’hàbits i 
també actuarà Guàrdia Urbana. 
Es refereix a l’incompliment de normativa pel 
que fa a la càrrega i descàrrega. 
Rosa Alarcón: 
S’ha valorat aquesta manca de disciplina amb 
Guàrdia Urbana i es combinarà la pedagogia 
amb les sancions.

Intervenció Resposta

Rosa Maria Graell (AVV Horta): 
- S’han de fer actuacions al barri. A molts 

punts del barri manca manteniment o 
neteja, carrers malmesos. Proposa fer 
una passejada per detectar els punts i 
mirar com resoldre-ho. 

- No hi ha cap contenidor a l’entorn del 
mercat 

- Diu que es cuida molt la neteja de la Pl. 
Eivissa. Demana que es netegin les 
jardineres de la plaça. 

- Valora la feina del Projecte Radars, en 
el qual participa com a voluntària. 

Josep Maria de Pedro (es llegeix la pregunta 
que ha lliurat per escrit): Demana que es torni a 
posar l’ autobús 102. No hi ha res per al 
cementiri de Collserola?

Aquesta línia es restituirà quan s’acabi el 
confinament perimetral.

Tomàs Corvo, veí del carrer Sant Tomàs: Es 
llegeix pregunta, hi ha hagut de marxar. El 
carrer té dificultats de mobilitat. Pregunta per 
voreres, número de vehicles que passen pel c/
Fulton, Pl. Eivissa i Horta, canvi de sentit del c/
Campoamo, circulació de vehicles i radars.  

Se li contestarà per escrit.

Acta del Consell de Barri d’Horta. 3 de desembre de 2020 7

http://www.bcn.cat/horta-guinardo


 

Districte Horta-Guinardó 
Ronda Guinardó, 49 
08024 Barcelona 
www.bcn.cat/horta-guinardo 

Agustina Horcajo Sánchez (es llegeix la 
pregunta que ha lliurat per escrit): 

- Manca neteja al Mirador d’Horta. 
- Barana a la Baixada de la Combinació 

entre els carrers Chapí-Horta. La gent 
gran ho necessita.

- L’espai del Mirador d’Horta és 
competència del Parc de Collserola. Es 
trasllada la proposta. 

- Pel que fa a la barana, Serveis Tècnics 
ha comunicat que no hi ha prou 
pendent. Tanmateix, es  tornarà a 
valorar la proposta per portar-ho 
endavant.

Antonia Sánchez Benítez (es llegeix la pregunta 
que ha lliurat per escrit): 

- Demana barana a la Baixada de la 
Combinació. Persona gran que ha 
tingut caigudes al carrer. 

- Tal com s’ha contestat en la pregunta 
anterior, es  mirarà portar-ho endavant.

Manuel Llorente del Cerro: Fa arribar per escrit 
una intervenció personal sobre la situació en 
una residència de gent gran durant la crisi de la 
Covid-19.

-Es contactarà telefònicament amb el Sr. 
Llorente.

Ignasi Reixach: Sol·licita el canvi de recorregut 
de la línia 112 per passar directament pel carrer 
Porto, giri i vagi  pel carrer Lisboa amunt.

Es valorarà la proposta que es fa, però és difícil 
pel recorregut que s’està demanant. 

S’està treballant per incorporar un servei de bus 
a demanda i es valorarà l’allargament d’algunes 
línies.

Margarita Soro (es llegeix la pregunta que ha 
lliurat per escrit): 

- Restitució de l’autobús 45 i 102 

Es difícil la restitució de l’antiga línia 45. 
La línia 102 es restituirà quan s’acabi el 
confinament perimetral. 

Jordi Serrano: 
- La informació sobre els itineraris 

d’autobús no s’actualitza quan es 
modifiquen, no s’ha informat de la 
suspensió de l’autobús 102. 

- Parla sobre el criteri de la poda 
d’arbres. Posa un exemple d’un fet que 
va passar on es va podar només la 
meitat d’un arbre 

S’informarà tema de l’autobús, s’hauria d’haver 
fet. 
Es pren nota sobre el tema de l’arbre, s’han de 
millorar aquestes actuacions.

Mariano Serrano (El Pou): Pregunta com està 
l’obra del Mercat, com està el projecte. Explica 
que com a Pou han seguit el tema i han posat 
unes al·legacions, però no han rebut resposta. 
Diu que és un tema important per al Mercat i 
també per al barri.

En el que s’està treballant ara és sobre el 
mercat provisional.  
El projecte  del Mercat es treballarà amb les 
entitats del barri i amb El Pou, i s’anirà 
informant al Consell de barri.

Intervenció Resposta
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Sense cap més intervenció, es dona per tancada la sessió. 

Llorenç: 
- Diu que la Guàrdia Urbana de 

proximitat no es veu. 
- Torna a dir que no hi ha bicicletes als 

bicing. 
- Diu que a vegades hi ha conductors 

que no afavoreixen la pacificació dels 
carrers. 

- En moments de crisi s’ha augmentat 
l’IBI, la taxa de la zona blava i la de 
recollida d’escombraries. 

- Hi haurà un increment de 970 agents 
de Guàrdia Urbana en tres anys 
consecutius, que considerant fins i tot 
jubilacions, es comptarà amb més de 
800 nous agents de per a tota la ciutat, i 
es podrà fer més tasca de prevenció. 

- Pren nota i ho parlarà amb TMB. 
- L’aprovació dels pressupostos s’ha 

reajustat segons la nova situació 
econòmica. 

Manuel Llorente:  
És fill d’una persona que va morir en una 
residencia. Pregunta a qui es dirigeix 
l’Ajuntament per denunciar aquests fets. Qui té 
la competència per fer inspeccions a les 
residències de gent gran? 

Des de Districte s’expressa la solidaritat amb 
les famílies de les víctimes de la Covid-19. 
Des dels Ajuntaments s’han traslladat les 
demandes a la Generalitat, que és qui té 
competències relacionades amb salut.

Olga Fontova: En quin sentit es dona suport des 
de l’Ajuntament a la millora de les condicions a 
les residències de gent gran? 

Explica les actuacions en relació a les 
residències, i les tasques tècniques i també 
polítiques. Explica com es denuncien les 
situacions i diu que parlarà amb la regidora de 
Salut pel tema dels tests d’antígens.

Intervenció Resposta
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