
Ajuntament ~ de Barcelona 

MESURA DE GOVERN 

PLA DIRECTOR DELS ENTORNS DE LA RONDA DE DALT 1 LA VALL 
D'HEBRON EN EL DISTRICTE D'HORTA GUINARDÓ 

En l'ambit de la Val l d'Hebron, a una í altra banda de la Ronda de Dalt, és palesa la necessitat de 
donar una solució urbanística coordinada a un conjunt d'actuacions en fase d'estudi, en materia 
d'equipaments, xarxa viaria i planejament pendent d'importants peces urbanes en les quals cal 
resoldre una bona relació amb el pare de Collserola. Així mateix, cal incorporar en aquesta 
reflexió els habitatges existents afectats amb diferents qualificacions de sistemes. Aquesta reflexió 
general cal portar-la a terme com a estudi integrador i preví de les diferents iniciatives en materia 
de planejament urbanístic que caldra desenvolupar posteriorment. 

Per aixó es promoura el Pla Director de la Vall d'Hebron, com a document d'estudi i proposta, que 
formuli els criteris, en el qué sigui necessari amb el caracter de document de criteris, objectius i 
solucions generals de planejament, per abordar, entre d'altres, els següents temes: 

1.- Les operacions restants al triangle de la Val! d'Hebron- La Clota i els espais lliures pendents 
d'execució, que incideixen en el Pla especial de la Clota. 

2.- Utilització de l'edifici de les cotxeres de metro i el seu entorn. 

3.- Reflexió sobre la reserva viaria de la sortida del túnel d'Horta i del sistema de vies-parc que 
van fins al túnel de la Rovira. 

4.- Tractament deis grups de vivendes afectats per sistemes claus 7 i 27: Font del Gos, Camí de 
Cal Notari. 

5.- Estudi per la realineació i reconsideració de l'afectació del carrer de Valldaura. 

6.- Discussió sobre l'ús deis espais d'equipaments situats a l'entorn del Velódrom i carretera de 
Cerdanyola. 

7.- Reordenació de l'area de la Bóbila de la Teixonera que incorpori també el front a la Ronda de 
Dalt. 

8.- Estudi del possible reajust de la zonificació a diversos indrets per adequar-los a la realitat : 
grans arees d'equipament al voltant del Velódrom, fileres de casetes per sobre del barrí de 
Penitents etc. 

9.- Estudi de la franja de contacte entre el pare de Collserola i la ciutat, per millorar la 
permeabilitat i els accessos al pare, posant especial atenció en els barris de St. Genís, Montbau ¡ 
Penitents. 
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