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A// PRESENTACIÓ DEL PROCÉS. DADES 
TÈCNIQUES 
 

1. INTRODUCCIÓ DEL PROJECTE I OBJECTIUS  

 
 

 

Amb la mesura de govern “Els barris de Barcelona”de desembre de 2008, el 

govern municipal continua la línea endegada l’any 1984 amb la descentralització 

administrativa i participativa de la ciutat en 10 districtes i amb la mesura de govern de 

l’any 2007 “la Barcelona dels Barris”. 

La delimitació i denominació dels barris que integren els districtes de la ciutat de 

Barcelona , la modificació del Reglaments d’organització i funcionament dels districtes 

i del les normes reguladores de la Participació Ciutadana , amb la nova regulació del 

Consell de Barris i  l’elaboració d’un catàleg  que estableix els elements bàsics d’un 

barri, son algunes de les accions que busquen com a objectiu  potenciar la proximitat 

en les accions municipals. 

El nou model de gestió territorial , implementat en aquesta legislatura, vol potenciar 

per una banda ,la territorialització de les politiques centrals amb el reforç de  les 

estructures dels districtes amb la  creació de les Direccions  de Territori i la figura del 

tècnic i la tècnica  de barri i  per l’altra , la participació de la ciutadania en l’àmbit de 

major proximitat a traves dels Consells de Barri. 

La mesura “Els barris de Barcelona “ concep els barris com la unitat bàsica de  

convivència, de proximitat i participació , per excel·lència. Els elements que 

formen part essencial d’aquesta unitat son els seus veïns i veïnes que conviuen en un 

territori al voltant d’uns serveis públics i privats, uns espais oberts , una xarxa 

d’equipaments  i activitats i ,vertebrat mitjançant un teixit d’entitats i associacions. 

Per tal  d’adaptar la intervenció municipal a la realitat de cada territori , cada barri ha 

elaborat un Pla de Futur  amb  l’objectiu de concretar les línees estratègiques de 

treball a deu anys vista, a partir de l’anàlisi i diagnosi de la realitat que s’ha 

treballat amb  veïns , en el si dels Consells de barri i de les comissions de 

seguiment. Aquest Pla  s’ha fet comptant amb les opinions dels agents claus de la 

vida del barri : els veïns i  veïnes  , les entitats i les associacions i aprofitant la feina 

feta en  altres processos i taules sectorials de treball als llocs on hi son. 
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2.  COM S’ HA PARTICIPAT?  
 

 

 

 

                   

-   25 de novembre de 2009 es constitueix Consell de Barri de Vallcarca i els 

Penitents 

  - 11 de març de 2010: Constitució de la Comissió de Seguiment del Consell de 

Barri. Presentació i consens de la diagnosi del barri. Aprovació de la proposta de 

treball per a l’elaboració del pla de futur. 

- 10,11i 13 de maig de 2010 sessions de treball entre entitats, veïns, polítics i 

tècnics, per elaborar els Plans de Futur del barri.  Les sessions van tenir una 

fase inicial de presentació del diagnòstic del barri on es presentaven els punts 

forts i febles, així com les mancances i oportunitats de cadascun dels següents 

eixos de treball: 

 Serveis i equipaments 

 Espai públic, urbanisme, mobilitat, transports i habitatge 

 Comerç, ocupació, empreses i mercats 

 Convivència, prevenció i seguretat 

 Associacionisme i participació- 

- Un cop realitzades les tres sessions es va fer un buidatge i unificació dels 

diferents temes tractats i es va remetre a tots els participants per a que 

poguessin aportar suggeriments i/o esmenes. 

- 1 de juliol de 2010: Recorregut per el barri per visualitzar els punts febles i les 

oportunitats 

- 6 d’octubre de 2010 sessió de conclusions i validació final  amb tots els 

participants.  

- 6 d’octubre de 2010 comissió de seguiment  

- 8 de novembre de 2010 es realitza el Consell de barri presentació del Pla de 

Futur del barri. 
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3. QUI HI HA PARTICIPAT?  
 
 
 

 

Es molt important impulsar en els barris un procés de creació de pensament col·lectiu i 

de consciencia de territori. en cadascun dels barris. 

Es va crear un grup de treball, el qui en formava part la comissió de seguiment del 

consell de barri, representants del teixit associatiu i ciutadania. Es van escollir les 

entitats més representatives del teixit associatiu del barri: veïnals, comerç, sectors 

rellevants en el territori (per exemple educatiu, sanitari,..). Pel que fa als representants 

de la ciutadania, es va seleccionar  una mostra representativa entre els ciutadans 

individuals que assisteixen als consells de barri i entre els ciutadans del barri que 

estan registrats en el Fitxer de Ciutadans de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipologia Assistents 

Entitat 24 
Polític/a 7 
Tècnic/a 13 
Veïns/Veïnes 3 
Total  47 

Tipologia Sessió 1 Sessió 2 Sessió 3 

Entitat 20 7 10 
Polític/a 5 5 3 
Tècnic/a 6 6 8 
Veïns/Veïnes 0 0 3 
Total  31 18 24 



Serveis Generals i Coordinació Territorial 
 

 

4. CALENDARI  DE REUNIONS  
 

 

 
 

VALLCARCA I ELS 

PENITENTS 

 

SESSIONS DE 

TREBALL 

 

 

SESSIÓ DE 

CONCLUSIONS 

 

CONSELL DE 

BARRI 

Comissió de seguiment: 

Presentació de la diagnosi 

11/3/2010   

 

1-Eix de treball: Espai públic, 

urbanisme, habitatge, 

convivència i prevenció 

 

2-Eix de treball: Comerç, 

ocupació, empreses, mercats, 

mobilitat, transports i 

seguretat 

 

3-Eix de treball: Serveis i 

equipaments, 

associacionisme i participació 

 

         10/5/2010  

 

          

 

         11/5/2011  

 

 

 

         13/5/2010  

 

 

 

 

 

 

 

Sessió de conclusions 

 

 

 

6/10/2010  

 

 

 

Comissió de seguiment 

  

6/10/2010 

 

 

CONSELL DE BARRI: 

Presentació del Pla de Futur 

  

 

 

8/11/2010 
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B//RESULTATS DEL PROCÉS DE DELIBERACIÓ I 
CONSULTA 

 

5. DOCUMENT DE DIAGNOSI VALIDAT 

 

5.1.La foto del barri  per eixos temàtics 

 

El barri de Vallcarca i els Penitents es presenta segmentat, amb trets urbanístics molt 

diferenciats, marcats tant per les barreres vials i orogràfiques com per els diferents 

moments i models de construcció. 

 

Per damunt de la Ronda de Dalt: 

En la part alta de la Ronda fins al límit del parc de Collserola trobem la zona de 

Penitents. La construcció dels edificis és bàsicament horitzontal, sense comerços i 

fortament pendent. Hi ha carrers pendents d’adequació i de soterrament dels serveis i 

nombroses barreres arquitectòniques. Disposa d’un punt verd, una benzinera amb 

centre comercial, una residència privada, una escola, un equipament esportiu, un 

centre de jardineria i està a punt de finalitzar la construcció d’una biblioteca municipal. 

Els terrenys afectats per el PGM representen una barrera que parteix la zona.  

La part dreta de Penitents pateix més els desnivells i la manca de planificació 

urbanística dels seus orígens. És una zona desnivellada, amb molts carrers estrets, 

amb les línies de serveis sense soterrar, amb escales i construccions que envaeixen 

les voreres i dificulten l’accessibilitat. No hi trobem entitats formalment constituïdes.  

 

Per sota de la Ronda de Dalt : el barri de Mas Falcó i la zona d’equipaments 

Mas Falcó és una urbanització de construcció horitzontal desnivellada, però de manera 

més suau que el barri dels Penitents. Mancada de comerços i amb equipaments 

només en els seus extrems queda però, mes connectada a la ciutat, a altres barris i a 

zones comercials que la zona de Penitents. Majoritàriament els carrers tenen les 

voreres inaccessibles i queda pendent el soterrament dels serveis.  

En la part més propera a la Ronda hi ha el Casal d’Avis Penitent i el local cedit a 

l’Associació de Dones Mas Falcó. No trobem altres entitats de barri. 

 Fora de la zona de cases unifamiliars i seguint l’eix de l’Avinguda Vallcarca i dels 

carrers del voltant, trobem una gran concentració d’equipaments i la projecció de nous.  
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D’una banda destaquem els sanitaris per la gran extensió i serveis del Parc Sanitari 

Pere Virgili i els Hospitals Delfos i Quirón.  

També hi ha dos centres escolars públics el CEIP Pare Poveda i el JM de Segarra, 

amb bones instal·lacions esportives. Hi ha l’escola Gravi, l’Escola Lexia i  recentment 

s’ha construït l’escola Bressol Galatea.  En la mateixa zona està pendent el inici 

d’obres pel futur IES de Vallcarca.  Juntament amb els equipaments escolars es troben 

la casernes de la Guàrdia Urbana i  dels Mossos d’Esquadra, les dues de recent 

construcció. 

 

A la Part baixa de l’Av. Vallcarca tornem a trobar equipaments escolars el CEIP Rius i 

Taulet i l’EBM de Gràcia. Tancant el barri i ja en la Plaça Lesseps, hi ha la Biblioteca 

Jaume Fuster, d’àmbit districte però que fa funcions de biblioteca central de ciutat, 

amb unes característiques arquitectòniques excepcionals. 

La zona més comercial esta situada en la part sud de l’Avinguda Vallcarca, i en el 

carrer República Argentina. Hi ha una associació de comerciants que engloba una part 

important de comerços i que participa en les mostres de comerç. 

 

Pla de millora urbana: Viaducte de Vallcarca, Farigola i Rodalies 

La zona del viaducte de Vallcarca està marcada per la reforma urbanística que 

significarà una renovació integral del barri, amb la construcció de 500 habitatges nous, 

la redefinició de nous carrers que uneixin la part superior i inferior del viaducte i la 

construcció de zones verdes. En aquests moments el barri està afectat per la 

demolició d’edificis, i s’ha iniciat la construcció de voreres que comportaran la creació 

d’un corredor verd que uneixi la plaça Lesseps amb la plaça Alfons Comí. 
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FOTO DE BARRI: 1. SERVEIS A LES PERSONES I EQUIPAMENTS 
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De què disposa el barri? 
 
 

 
Actuacions realitzades 

 
Actuacions en execució 

 
Actuacions pendents 

Cultura: 

 Biblioteca Jaume Fuster  
 

  

 Biblioteca M Antonieta Cot i 
Miralpeix 

 

Centres Educatius: 

 EBM Gràcia 

 Escola JM Segarra 

 Escola Pare Poveda 

 Escola La Farigola de Vallcarca 

 Escola Montseny 

 Escola Rius i Taulet,  

 Institut Pere Bosch i Gimpera 

 Escola EE Lexia  

 Escola Solc Nou 

 EBM Trenet Blau (Sarria) 

 EBM Galatea 

 Escola Pare Poveda: pista 
exterior, gimnàs 

 Escola Josep Maria de 
Segarra: remodelació, creació 
pista esportiva coberta 

 Cessió del sòl a la Generalitat 
de Catalunya per la 
construcció de l’IES Vallcarca 

 

 

 Institut Vallcarca 
 

 Adequació de la finca Turull 

 

 

Foment de l’esport: 

 Camp Municipal de futbol de l’Àliga  

  Equipaments en els Centres 
Educatius  

 Espais esportius urbans: Pista de 
petanca Penitents, Pista petanca Av 
Vallcarca 

 

 Pista Esportiva Escola Josep 
Maria de Segarra 

 Pista exterior i gimnàs Escola 
Pare Poveda 
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De què disposa el barri? 

 

 
Actuacions realitzades 

 
Actuacions en execució 

 
Actuacions pendents 

Atenció Sanitària 

 CAP Sant Gervasi 

 CAP Vallcarca 

 Centre de Salut Mental d’Adults de 
Gràcia. Equipaments sanitaris àmbit 
ciutat (Parc Sanitari Pere Virgili) 

 Hospital Delfos, Hospital Quirón 
 

   

Remodelació CAP Sant Gervasi 

Construcció de la Residència 

Geriàtrica 

Construcció del centre de Salut  

Promoció social i associativa  

 Casal Gent Gran de Penitents 

 Espai Associació Dones Mas Falcó 
 

 

 Ampliació del Casal de 
Penitents (sala d’actes i aula 
informàtica) 

 

 

 Espai per a Entitats  a 
Vallcarca 

 

Punt verd (de barri o zona)  

 Collserola 
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FOTO DEL BARRI: 2. ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT, HABITATGE  

 

 

2
. 
E

s
p

a
i 

p
ú

b
li

c
, 

u
rb

a
n

is
m

e
, 

m
o

b
il
it

a
t,

 

h
a
b

it
a
tg

e
 

De què disposa el barri? 
 
 
 
 

Actuacions realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 

 

 Espais verds : Parc Güell (zona 

forestal), Parc de Collserola 

 Jardins: Jardins de Doctor Comas i 

Llaberia, Jardins de Manuel Blancafort 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jardins Esteve Terrades 

 Jardinets Av. Vallcarca 

 Jardins de Maria Baldó 
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 De què disposa el barri? 
 
 
 
 

Actuacions realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 
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 Jocs infantils: Vall Parc, Baró de la 
Barre, Gomis, Av. Vallcarca 239, 

      Jardins Doctor Comas i Llaberia, 

 Pistes de Petanca: Pistes Penitents 
     Pista Jardins Dr. Comas i Llaberia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Instal·lació de jocs infantils a 
Jardins Maria Baldó 
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De què disposa el barri? 
 
 
 
 

Actuacions realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 

Mobilitat 

 Metro (L3) – Penitents - Vallcarca  

 Bus  -87-, TIBIBUS (T2)-  

 Línies Bus: 27, 92, 22, 28, 17,60,73  

 Bus de barri:124- 123-119-129  
 

 

 Aparcament Esteve Terrades 
 
 

  

Habitatge  

 Edifici per reallotjament  de la 
zona de Farigola a l’avinguda 
Vallcarca 

PGM Vallcarca 

 Fase final de les 
expropiacions 

 Enderrocs de edificis 
expropiats 

 

Neteja: 
 

 Desplegament de la nova 
contracta de neteja 

 Incorporació de recollida 
orgànica 

 Col·locació de la xarxa de 
recollida pneumàtica a l’Av 
Vallcarca-vorera besos-, des 
de Maignon fins a Farigola 

 

Accessibilitat 
 

  Actuacions de micro-
urbanisme per millorar 
l’accessibilitat en el conjunt de 
l’espai afectat per les 
actuacions del PGM. 
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 De què disposa el barri? 
 
 
 
 

Actuacions realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 
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 Associació de Comerciants de 
Vallcarca i Rodalies 

 Concentració de l’activitat econòmica a 
l’entorn de l’ avinguda Vallcarca i 
República Argentina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Festa del comerç al carrer a 
la primavera 

 Campanya de Nadal 
“Descobreix el comerç a 
Gràcia” en col·laboració amb 
les associacions de 
comerciants 

 
 

 
 

 Cens dels locals actius i 
inactius del barri 

 Creació d’un web d’impuls al 
comerç del barri 
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De què disposa el barri? 

 

Actuacions realitzades 

 

Actuacions en execució 

 

Actuacions pendents 
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 Caserna Mossos d’Esquadra  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nova caserna Guardia 
Urbana 

 Implementació del Pla 
de Proximitat de la GU 
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De què disposa el barri? 

 

Actuacions realitzades Actuacions en execució Actuacions pendents 
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 22 entitats 

- Veïnals: 4 
- Comerciants: 1  
- Esportives: 2 
- Educatives 10 
- Culturals: 1 
- Gent Gran: 1 
- Dona:1 
- Juvenils: 2 

 Cessió de local a l’Associació de 
Dones Mas Falcó Penitents 

  

 

 Projecte Temps de barri  

 Festa Major Vallcarca 
Riera-Viaducte 

 Festa Major Teixonera-
Mas Falcó i els Penitents 
 

 Creació del nou model de 

consells de barri, elecció 

dels membres de la 

comissió de seguiment i 

posada en marxa de les 

comissions de seguiment 

 

 

 Cessió del local per a 
entitats a l’avinguda 
Vallcarca 
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5.2 Resultats de la validació en forma de : Aspectes de 

millora/punts febles i potencialitats/punts forts del barri per 

cadascun dels eixos temàtics.  

El barri de Vallcarca i els Penitents és allargat, desnivellat, partit per la Ronda de Dalt i 

travessat per amplis vials. Envoltat de grans parcs actualment està en procés de 

transformació i encara disposa d’un gran potencial evolutiu. 

Es presenta segmentat, amb trets urbanístics molt diferenciats, marcats tant per les 

barreres vials i orogràfiques com per les diferents tipologies, moments i motius de 

construcció. 

En la part alta de la Ronda la construcció dels edificis és bàsicament horitzontal, sense 

comerços i fortament pendent. La connexió entre carrers no és fàcil i alguns desnivells 

s’han de salvar amb escales. Queda pendent en gran part el soterrament de línies 

elèctriques i la accessibilitat de carrers. 

La revisió del Pla General Metropolità situat en aquesta zona, representa una gran 

oportunitat. Els terrenys alliberats permetrien ubicar equipaments que dotin de 

singularitat al barri i possibilitin millorar alguns problemes de connexió. També 

s’espera que la construcció de la biblioteca de Penitents generi dinàmiques socials i 

culturals que augmentin la cohesió social. 

Per sota de la Ronda de Dalt hi ha una urbanització bàsicament de cases unifamiliars, 

Mas Falcó. Molts dels seus carrers tenen les voreres inaccessibles i queda pendent el 

soterrament de línies elèctriques.  

Seguint l’eix de l’Avinguda Vallcarca trobem una gran concentració d’equipaments i la 

projecció de nous. Destaquen els sanitaris, educatius, i biblioteques tots ells de gran 

qualitat d’infraestructures.. 

La zona comercial està situada en la part inferior de l’Avinguda Vallcarca i en el carrer 

República Argentina. En general, és un barri amb poca activitat comercial. 

La zona inferior al viaducte de Vallcarca està marcada per la reforma urbanística que 

significarà una renovació integral de l’espai públic, millorant la qualitat dels habitatges, 

la mobilitat i l’accés per a vianants. En aquests moments el barri està afectat per la 

demolició d’edificis, que deixa solars entremig de les vivendes, per l’ocupació il·legal 

que comporta problemes de convivència entre el veïnat i per la lentitud que una 

actuació d’aquest tipus implica. 

Hi ha poc teixit associatiu, molt desvinculat entre si i sense una activitat impactant en 

el barri.  
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EIX TEMÀTIC: 1. Serveis a les persones i equipaments 

PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

 

 Equipaments actuals 

 Elevat nombre d’equipaments especialment educatius, sanitaris i 

biblioteques 

 Els centres escolars són de qualitat i dotats de bones 

infraestructures, amb espais que poden ser aprofitats per 

activitats associatives, esportives i ciutadanes 

 Biblioteca Jaume Fuster 

 Nous equipaments 

 Biblioteca Penitents, Poliesportiu de l’Escola JM Segarra, Espai 

d’entitats edifici Patronat de Vallcarca, Espai d’Experimentació 

Educativa  Bosc Turull 

 Projectes a definir 

 Espai d’equipaments zona viaducte  

 Desafecció túnel de Penitents: zona d’equipament esportiu i 

altres 

 

 Dispersió territorial, falta d’equilibri i connexió. 

 Manca de pertinença al barri dels grans equipaments 

 Falten: 

o Equipament esportiu generalista (adults, piscina...) 

o Equipaments culturals singulars  

o Centre cívic 

 Poc teixit associatiu especialitzat o temàtic (esportiu, 

mediambiental, salut...)  
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EIX TEMÀTIC: 2. Espai públic, urbanisme, mobilitat, habitatge 

PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

Projectes Urbanístics: 

 MPGM de Vallcarca: creació de nous habitatges, remodelació, 

definició d’espai públic  

 Desafecció Túnel de Penitents  

 Obres que milloraran la connectivitat entre barris  

 Concentració d’equipaments  

 Zones verdes i properes intervencions d’enjardinament, 

proximitat del Parc de Collserola, Parc Güell , Parc de la 

Creueta del Coll i Parc del Putxet 

 Camins escolars en la zona d’escoles properes al barri del Coll 

 Mobilitat vehicles privats 

 Ampliació de la zona àrea verda  

 Aparcaments  d’Esteve Terrades, Delfos, Parc Sanitari, Refugi 

d’Obreres  

 Transport públic 

 Elevat línies d’autobusos a la zona 

 Fragmentació, desconnexió 

 La Plaça Alfonso Comín i la Ronda de Dalt fragmenten el barri 

 Dificultats de connexió entre carrers i diferents zones 

 Falta de places i nuclis que facin de transició entre barris 

 Accessibilitat i carrers per a vianants 

 Barreres arquitectòniques tant en la via pública com 

condicionades per l’orografia i per la construcció de vivendes.  

 Nombre significatiu de carrers pendents de d’actuacions de 

millora d’accessibilitat i dificultats en la definició del projecte de 

millora (Zona de Mas Falcó, part de Penitents) 

 Manca de definició i treball en relació als camins escolars en la 

zona de Av. Vallcarca 

 Procés de transformació urbanística 

 Dificultat del procés d’aplicació del MPGM  de Vallcarca  

 Nuclis de vivendes ocupades de forma il·legal 

 Pèrdua d’identitat a la zona antiga de Vallcarca 
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 Accés a la línies de metro a la part central i sud del barri.  

 

Característiques generals 

 Existència d’entitats veïnals i grups de veïns pro actius en la 

definició i millora de l’espai públic 

 Bona qualitat del l’aire. 

 Patrimoni històric que permet “fer barri” 

Mobilitat  

 Dificultat de la connexió entre diferents zones del barri 

 La concentració d’equipaments dificulta la mobilitat i agreuja els 

problemes d’aparcament que presenta la zona, especialment 

als voltants de la Plaça d’Alfonso Comín 

 Dificultat de l’ús de la bicicleta. Impossibilitat d’implantació del 

servei de “bicing” (pendent excessiva)  

 

Transport públic 

 Necessitat de millorar, en opcions i freqüència, el transport 

públic especialment a la zona de Penitents: connectar barris, 

zones comercials, serveis... 
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EIX TEMÀTIC: 3. Comerç, ocupació, empreses i mercats 

PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

 Activitat econòmica vinculada als equipaments 

 Existència d’una associació de comerciants 

 Participació de les associacions de comerciants de Vallcarca en 

les mostres de comerç organitzades al districte 

 Possibilitat d’espai comercial al Parc de Pere Virgili  

 

 Manca de comerç de proximitat en àrees grans del barri 

 Dificultats generals per a la viabilitat del comerç o altres 

activitats econòmiques 
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EIX TEMÀTIC: 4. Convivència, prevenció i seguretat 

PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

 Barri tranquil i silenciós en general (exceptuant les zones 

properes als grans vials de circulació)  

 No hi ha massificació de persones 

 Bona convivència entre els veïns i veïnes tot i que hi ha un 

problema d’ocupació d’habitatges 

 Equipaments de gent gran (Casal i Associació de Dones de Mas 

Falcó), actiu i amb elevat nombre de participants 

 Espai disponible per ubicar el centre de serveis socials de la 

zona 

 

 

 Dificultats d’accés al Centre de Serveis Socials de referència 

 Falta de punts d’informació municipal que descentralitzin l’OAC 

de districte 

 Dificultats de convivència en les zones amb excés de vehicles, 

transitant o estacionats 

 Manca d’espais veïnals que generin comunicació i lligam entre 

la ciutadania (Mas Falcó i Penitents)  

 L’orografia i la manca de comerç de proximitat agreuja la 

situació de la gent gran amb dificultats de mobilitat.  

 Millorar els serveis de voluntariat 

 Nuclis de vivendes ocupades de forma il·legal  

 Procés d’adaptació en la remodelació del nucli antic de 

Vallcarca. Pèrdua d’identitat de barri  

 Poques entitats que fomentin programes socials 

 Mal ús de l’espai públic en la zona de Turull  
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EIX TEMÀTIC: 5. Associacionisme i participació 

PUNTS FORTS/POTENCIALITATS PUNTS FEBLES/ASPECTES DE MILLORA 

 Les entitats existents són actives i cohesionades 

  Posicionament pro actiu 

 Elevat nombre d’entitats vinculades als centres educatius 

 Els equipaments faciliten la cohesió social del barri i el reforç de 

l’associacionisme. La nova biblioteca de Penitents permetrà 

potenciar el teixit associatiu de la part mes alta del barri 

 Disponibilitat dels serveis de Salut per treballar amb una visió 

preventiva i comunitària 

 Nou espai entitats a l’edifici del Patronat de Vallcarca 

 Activitat cultural 

 Festa Major dels Barris del Nord: Vallcarca-Viaducte  

 Festa Teixonera, Mas Falcó, Penitents 

 Projecte Cultural Biblioteca Jaume Fuster 

 Projecte Temps de barri 

 

 Manca d’una xarxa d’entitats del territori que fomenti les 

relacions entre les associacions i la visió global del barri. No 

existeix tradició d’organització conjunta d’activitats en el barri ni 

amb barris propers 

 Poca estructura entre les associacions vinculades a centres 

educatius 

 Manca d’activitats generals del calendari festiu tradicional. 

 Manca de singularitat cultural 

 Poca xarxa associativa en general (entitats salut,  esportives,  

mediambientals, culturals)  

 Dispersió territorial. Manca d’espais comuns de trobada i de 

cohesió social 
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6.LÍNIES ESTRATÈGIQUES DEL PLA DE FUTUR SEGONS 

EIXOS DE TREBALL  

 

1- SERVEIS I EQUIPAMENTS 

El barri disposa d’un eix important d’equipaments i també te disponible, segons el 

planejament, sòl per a fer-ne de nous. Destaca la xarxa d’equipaments escolars, les 

biblioteques i els equipaments sanitaris tant de barri com d’àmbit ciutat i especialitzats.  

Cal complementar aquesta xarxa d’equipaments amb d’altres que facilitin la cohesió i 

que puguin dotar-lo de singularitat cultural (centres esportius adreçats a població 

adulta, centres cívics, centres culturals i artístics), o respondre a necessitats socials: 

centre de serveis socials més proper, habitatge per a joves... 

 

2- ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT, TRANSPORTS I HABITATGE 

La Ronda de Dalt, la plaça d’Alfonso Comín, l’excés de vehicles són una ferida que 

trenquen la naturalesa tranquil·la del barri. Les característiques orogràfiques i el dibuix 

de molts carrers afegeixen barreres i dificultats de mobilitat. Per tant, es proposa 

repensar la Plaça Alfonso Comín, els accessos i el cobriment de la Ronda de Dalt. 

També obrir carrers i espais de transició per a vehicles i vianants i millorar la mobilitat 

en l’accés a la Vila de Gràcia per la Plaça Lesseps. 

Els enderrocs en el nucli antic de Vallcarca i les obres de la vorera de l’Av Vallcarca i 

la posterior creació de jardins de la part esquerra són l’embrió d’una transformació 

radical que dotarà el barri d’espais verds, noves vivendes, nous carrers i zones per a 

passejar. Queden pendents les obres de millora d’urbanització a la zona de Penitents i 

el treball de connexió amb el parc de Collserola. 

També cal intervenir en la millora de la mobilitat i l’accessibilitat: intervenció integral a 

Mas Falco i Penitents, creació de camins escolars, regulació de l’aparcament -zona 

verda/blava- , reservar espais per a motos.... 

Especialment a les zones mes allunyades del metro cal repensar la connectivitat del 

barri amb la xarxa d’autobusos, facilitant l’accés als serveis bàsics, als barris propers, 

al centre de la ciutat i del districte i augmentar-ne la freqüència. 

 

3 - COMERÇ, OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 

L’activitat comercial és mes aviat escassa, hi ha moltes zones del barri sense comerç 

de proximitat. El foment del barri com a lloc de trobada i per a passejar ha de facilitar 

l’augment del comerç. Cal disposar d’espais comercials en l’entorn de les noves 

construccions i facilitar l’accés a les zones comercials amb el transport públic de barri. 
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4 - CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ I SEGURETAT 

Destaca la necessitat de potenciar la tranquil·litat i el silenci del barri així com 

d’augmentar la percepció i les condicions de seguretat. També cal millorar la 

convivència i tenir cura de les persones mes vulnerables. 

 

5 - ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

S’han de facilitar les condicions per augmentar el teixit associatiu, amb el creixement 

de les entitats existents i amb la creació de noves entitats amb interessos diversos. 

L’aprofitament dels espais en els equipaments actuals així com la creació de nous 

equipaments socials i culturals permetrà aquesta tasca dinamitzadora. 
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EIX TEMÀTIC:SERVEIS I EQUIPAMENTS 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 

 

 Aprofitar les oportunitats de sòl donades per el planejament per a equipaments per complementar les necessitats del barri i dotar-lo 

dels serveis esportius, cívics i culturals que fomentin la cohesió,  el creixement cultural i associatiu i el foment del vincle entre el veïnat. 

 Completar la xarxa d’equipaments culturals iniciada amb la creació de les biblioteques de Jaume Fuster i la nova de Penitents amb la 

visió de proximitat a tota l’extensió del barri i que es complementin i potenciïn entre si. 

 Treure el màxim rendiment dels espais disponibles en equipaments per potenciar el creixement del teixit associatiu i la generació 

d’espais de trobada i relació. 

 Vetllar perquè els nous equipaments no agreugin les dificultats de mobilitat i siguin respectuosos amb les dinàmiques del barri.  
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EIX TEMÀTIC: ESPAI PÚBLIC, URBANISME, MOBILITAT, TRANSPORTS I HABITATGE 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 

 

Un barri ben urbanitzat i accessible 

 Ben urbanitzat 

- Acabar d’urbanitzar la zona mes propera a Collserola 

- Avançar en la remodelació de la part antiga de Vallcarca  

- Creació d’habitatges protegits per a joves 

- Connectar les diferents zones (places, paratges, cobriment de la Ronda) 

- Repensar la plaça Alfonso Comín 

 Accessible 

- Millorar la mobilitat i l’accessibilitat: ampliació de voreres, soterrament de línees elèctriques, aparcament per a motos 

- Promoure i fomentar els camins escolars 

- Intervenció integral per a la millora de la mobilitat i accessibilitat a Mas Falcó i als Penitents 

- Millorar la connectivitat amb transport públic cap al centre de la ciutat 

 

Un barri millor connectat amb el transport públic  

- Racionalitzar les línies de autobusos en els seus recorreguts tot augmentant la seva freqüència especialment en les zones mes 

allunyades del metro 

- Facilitar la connexió amb els barris propers 
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Barri verd   

- Reforçar els espais de zona verda, d’esbarjo i passeig per tal de fer un barri mes proper, acollidor als vianants i integrat a 

l’entorn 

- Aprofitar i potenciar la relació amb el Parc de Collserola, obrin zones d’accés i recuperant antics camins i l’accés a les fonts 

 

Millorar la connectivitat del barri 

- Repensar els accessos a la Ronda de Dalt, entre les sortides 5 i 7 

- Cobrir la Ronda de Dalt 

- Connectar les diferents zones del barri 

- Solucionar els problemes de mobilitat a la plaça Lesseps 

 

Aparcament 

- Estendre la zona verda/blava 

- Treballar amb els equipaments les alternatives al transport particular 
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EIX TEMÀTIC: COMERÇ, OCUPACIÓ, EMPRESES I MERCATS 

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 

 

      Potenciar el comerç de proximitat  

- Crear més zones d’esbarjo i de passeig accessible als vianants 

- Promoure  locals comercials als baixos de noves promocions  

- Connectar les zones comercials amb una bona xarxa de transport públic 
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EIX TEMÀTIC: CONVIVÈNCIA, PREVENCIÓ I SEGURETAT 

 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 

 

Potenciar la tranquil·litat i el silenci del barri 

- Augmentar les zones verdes, les zones d’esbarjo i destinades a passejar 

- Reduir el soroll provocat per la Ronda de Dalt (cobriment, diversificació d’entrades i sortides, re disseny de la plaça Alfonso Comín) 

- Regular l’estacionament 

 

Potenciar la convivència 

- Creació d’espais de trobada i relació 

- Augmentar la sensació de seguretat al barri (més il·luminació, menys barreres arquitectòniques que impedeixen la visibilitat, més 

vigilància...) 

 

Facilitar l’accés als Centres de Serveis Socials de referència i descentralitzar l’oficina de tràmits ciutadans 

 

Vetllar per promoure l’autonomia de la gent gran del barri  
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EIX TEMÀTIC: ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES: 

 

Potenciar la xarxa d’entitats 

- Facilitar espais de trobada i treball 

- Aprofitar els locals existents en els equipaments actuals 

- Facilitar la creació de noves entitats amb diversitat d’interessos 

- Fomentar la creació d’entitats de segon nivell o la creació de xarxes entre entitats 

 

Fomentar el creixement i la creació d’equipaments de proximitat i generar dinàmiques socials i culturals 

- Biblioteques 

- Centres Cívics, Centres Culturals, Centres d’Art, equipaments esportius.. 

- Potenciar l’accés mitjançant el transport públic 

 

Crear espais de trobada i relació en l’espai públic 
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C// CONCLUSIONS 

El barri de Vallcarca i els Penitents està envoltat de parcs i puja fins a la serra de 

Collserola. La seva singularitat, la seva força i el seu encant són precisament les 

característiques menys urbanes: tranquil·litat, pocs habitants, aire sa, espais verds.  

L’espai públic està marcat per la ferida provocada per la Ronda de Dalt, per la Plaça 

Alfonso Comín i per l’excessiva presència de vehicles que generen barreres als 

vianants i fan l’espai inhòspit. Repensar la Plaça Alfonso Comín, el cobriment de la 

Ronda de Dalt i valorar a nivell de ciutat els seus accessos per tal de repartir millor les 

entrades i sortides són les tasques pendents per permetre recuperar l’espai per a 

vianants. 

S’ha d’avançar en la potenciació dels trets diferenciadors i enriquidors de Vallcarca i 

els Penitents, minimitzant l’excés de vehicles, cobrint la Ronda, diversificant les 

entrades i sortides, reduint el soroll i recuperant l’espai per als vianants. El barri s’ha 

de poder travessar, seguint espais enjardinats i de descans, recuperant els accessos a 

Collserola per als veïns i per als qui gaudeixen de les activitats a la natura. 

També és un barri que es transforma i evoluciona. Projectes importants de reforma 

com la transformació de l’AV Vallcarca i el seu nucli antic ja s’estan desenvolupant. 

Són processos de llarga durada que impliquen molt temps en la seva execució, però 

que transformaran molt significativament l’espai. 

Queda pendent la urbanització de carrers, fer-los accessibles evitant les barreres 

arquitectòniques i construint un barri acollidor i segur per als infants i per als ciutadans 

en general. Els trets diferenciats del barri, especialment  la zona propera a Collserola i 

la urbanització de Mas Falcó, amb construccions horitzontals, pocs veïns i dificultats 

de connexió entre carrers requereixen una intervenció singular i molt adaptada a la 

zona. 

La gran dotació de serveis dóna riquesa al barri. Equipaments de proximitat i centrals, 

majoritàriament nous o reformats, generen un índex important d’ocupació. Existeixen 

espais on es pot créixer en equipaments i caldria fomentar aquells serveis que creen 

proximitat i cultura. Per tant cal impulsar equipament esportius generalistes, centres 

cívics que esdevinguin lloc de trobada i de cohesió social i equipaments culturals 

d’arts.  

Els espais resulten atractius per respondre a les necessitats més globals d’una ciutat 

com Barcelona i és un valor que sigui així; però cal vetllar especialment perquè els 

equipaments o serveis de ciutat que es facin no perjudiquin les dinàmiques del barri i 

aquest no esdevingui hostil per als ciutadans. 
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La xarxa d’entitats és feble, amb poca consciència de pertinença a un barri entès en 

totes les seves dimensions i potencialitats. I s’ha de treballar per enfortir les entitats, 

per permetre l’aparició de noves iniciatives, creant xarxa i recuperant la memòria del 

barri, els seus orígens, la seva riquesa històrica i l’oportunitat de fer-lo créixer i 

enriquir-lo. Els equipaments culturals i els espais destinats a entitats afavoriran 

aquesta tasca. La reforma integral del nucli antic de Vallcarca , difícil de representar-se 

en l’imaginari col·lectiu, fa replantejar els centres d’identitat del barri.  

No trobem comerç de proximitat, tret del que hi ha a  República Argentina i a la zona 

sud de Vallcarca. La viabilitat del comerç és difícil, la transformació urbanística portarà 

nous habitants i noves construccions que permetran disposar d’espais per al comerç. 

Evolucionar cap a un barri de passeig facilitarà que certes activitats comercials siguin 

més atractives per als emprenedors. Els motora econòmics del barri segueixen sent 

els equipaments i el gran nombre de treballadors especialment, de l’àmbit educatiu i 

sanitari, que treballen cada dia a la zona. 

En termes de mobilitat, cal regular l’aparcament, estenent les àrees de zona verda i 

blava a tot el barri, creant aparcaments i facilitant alternatives al transport privat. Les 

zones mes allunyades del metro necessiten augmentar la freqüència d’autobusos i 

reflexionar sobre les necessitats de desplaçament cap al centre de la ciutat i del 

districte i cap a barris propers. Barcelona, en el seu conjunt, evoluciona per reduir el 

transit rodat i per regular l’aparcament indiscriminat que fa perillar l’accessibilitat dels 

carrers. El barri no queda al marge d’aquest procés, que requereix un esforç en la 

construcció i regulació d’aparcaments, però també un canvi en els hàbits dels 

ciutadans. 
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D// ANNEXOS 

Buidatges dels tallers 

Districte/barri: Vallcarca i Penitents 
Data i hora: 10/05/10 
Lloc: Seu Guàrdia Urbana 
Nom del dinamitzador/a: Albert / Gaëlle 

 
Eix temàtic: ESPAI PÚBLIC, URBANISME I HABITATGE 

Validació diagnosi 

Idees de consens 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

 

Bona convivència entre els veïns tot i que 
hi ha el problema de l’ocupació 
d’habitatges (“okupes”). 
És un barri que no esta sobre ocupat de 
població. 
Modificació PGM (al nord del barri)- 
anomenat pel grup “l’Espai Barça- com a 
oportunitat per tenir en compte les 
necessitats del barri per implantar algun 
tipus d’equipament. 
La tranquil·litat al barri i el silenci en 
moltes zones del barri (exclou els que 
viuen al voltant de la Ronda). 
La qualitat de l’aire. 
La proximitat del Parc de Collserola. 

El patrimoni històric del barri, fa que es 

pugui “fer barri”. 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de connectivitat entre les diferenst 
parts de la zona de Penitents (separats 
per riera i descampats). La Ronda actua 
com a barrera. Falten places i nuclis que 
facin de transició entre barris 
Falta de coordinació entre els districtes 
(Sarrià-Sant Gervasi – Gràcia – Horta). Hi 
ha zones que formen part de diferents 
districtes com el barri del Maduixer. 
Problema de convivència per damunt de 
la Ronda provocat per l’estacionament de 
cotxes i la gran densitat de vehicles als 
carrers. 
Problema amb els autobusos: 
Falta connectivitat entre els barris i els 
districtes limítrofes amb més línies de 
bus. 
Poca freqüència. 
Hi ha sorolls de tot tipus: 
Camions que recullen la brossa 
Ambulàncies 
Vehicle privat (sobretot zona residencial 
de les rodalies de la Ronda de Dalt) 
Problemes de mobilitat i accessibilitat a 
tot nivell: 
molts desnivells,  
zones no urbanitzades, voreres en mal 
estat,  les motos estacionen on volen, 
Moltes barreres arquitectòniques,  
Manca de més camins escolars. 
Hi ha incivisme de persones que utilitzen 
la bicicleta. 
El nou IES ha tret zona de parc quan ja 
es tenen molts centres educatius al barri. 
El cablejat no està soterrat a la majoria 
del les zones residencials . 
Falten parcs infantils 
Tenir en compte els noms tradicionals 
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dels espais, que constitueixen el 
patrimoni històric del barri- es comenta 
que canvien els noms de certs indrets 
Zona Penitents:  
Deficiència del transport públic i poca 
freqüència  
Problema d’accessibilitat al barri 
Zona Alfons Comín: 
Falten arbres 
Tot passa per aquesta plaça, hi ha 
problemes de comunicació 
Zona Mas Falcó:  
Falta clavegueram 

Altres aportacions  

 

 

 

 
Falta d’equipaments per a les entitats 
(centre cívic). 
Falta d’equipaments culturals (estil escola 
de les arts). 

 

 

Línies estratègiques 

                                 ESPAI PÚBLIC, URBANISME I HABITATGE 

Un barri ben urbanitzat i accessible. 
Ben urbanitzat:  
Acabar d’urbanitzar els barris de la zona “nord” (Maduixer, Collserola i Penitents) 
Arranjar la part antiga de Vallcarca (barris zona sud) 
Lligar els barris entre ells mitjançant places, paratges, cobriment de la Ronda, etc. 
Dissenyar un Pla Integral Mas Falcó per solucionar els problemes d’accessibilitat. 
Repensar la plaça Alfonso Comin. 
Prioritzat abres i aparcament. 
Accessible: 
Voreres més amples  
Soterrament de serveis (cablejat elèctric) 
Promocionar i fomentar els camins escolars 
Espai per aparcar motos fora de la vorera. 
Millorar l’accessibilitat cap al centre de la ciutat. 
Per a reformes urbanístiques es comenta que s’hauria d’informar abans als veïns/es.  
 

Un barri millor connectat amb el transport públic. Racionalitzar les línies de bus en els 
seus recorreguts i que tinguin més freqüència. 

Un barri amb més zona verda que millorarà més la convivència: 
Per a poder passejar 
Per els animals domèstics 
Per a poder descansar 
Accés a la muntanya per a poder tenir una zona de passeig verda. Recuperar els 
camins per tal de caminar per la muntanya sense haver d’agafar el cotxe. Al tenir molt 
desnivell pensar en fer replans i zones d’esbarjo pels nens. 
Es comenta que aquests espais siguin verds en tots els sentits i que no esdevinguin 
places i parcs durs (de paviment dur). 
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Afegir habitatge protegit al que ja existeix en el planejament (sobretot destinat a gent 
jove) 

CONVIVÈNCIA I PREVENCIÓ 

Un barri amb menys soroll. Estudiar com es pot reduir el soroll en les zones properes 
a la Ronda 

Regular de l’estacionament. 

Augmentar la seguretat al barri (més il·luminació, menys barreres arquitectòniques 
que impedeixen la visibilitat, més vigilància...) 

Altres aportacions no consensuades  

Un barri amb una millor comunicació entre administració i veïns. També és important 
millorar la coordinació entre els districtes.  

APORTACIONS D’ALTRES EIXOS NO TRACTATS EN EL TALLER 

Proposta per l’anomenat “Espai Barça” (zona de modificació PGM)- fer un gran 
equipament com per exemple un centre esportiu tipus Can Caralleu o un centre 
d’activitats artístiques 
Zona esportiva adaptada per gent gran 

 

Districte/barri: Vallcarca i Penitents 

Data i hora: 11/05/10 

Lloc: Seu Guàrdia Urbana 

Nom del dinamitzador/a: Albert / Gal·la 

Validació diagnosi 

Idees de consens 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

 
La zona sud està ben connectada amb el 
transport públic. 
El potencial del barri dels penitents per a 
esdevenir connector dels barris de la 
zona nord (Maduixer).  
 
 
 
 
 

 
La mobilitat a la plaça d’Alfons Comin. Ha 
augmentat el volum de trànsit per entrar a 
la Ronda de Dalt des de la transformació 
de la Bonanova. És una plaça que 
fragmenta el barri. 
Difícil accés a la zona del Guinardó des 
de Penitents (falta de més busos 
connectors dels dos barris). 
El transport públic als barris de la zona 
nord.  
Hi segueix havent moltes barreres 
arquitectòniques. Carrers com a Anna 
Piferrer tenen molt desnivell i no hi ha 
baranes en tot el recorregut.  
Hi ha un problema de mobilitat pel gran 
nombre de vehicles que volten pel barri. 
Aquest vehicles són d’usuaris dels 
equipaments sanitaris. Això provoca un 
problema amb l’aparcament (molts “de 
fora” aparquen en les places dels 
veïns/es) 
Dificultat  per que es desenvolupi una 
zona comercial. Molts comerços han 
tancat i és impossible recuperar-los. 
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Eix temàtic: 

MOBILITAT i EQUIPAMENTS 

Línies estratègiques 

CONNECTAR EL BARRI: 
Cobriment de la ronda de dalt. Redissenyar la ronda de dalt (més entrades i sortides, 
reconvertir-la en una avinguda ample). 
Connectar el carrer Penitents amb el carrer Adrià Gual 
Facilitar l’accés de vianants i la connectivitat del carrer Esteve Terrades amb 
República Argentina 
Connectar el carrer Adrià Gual amb la ronda de dalt 
Solucionar el gir de Ticià cap a la zona d’Horta-Guinardó (tant pel què fa a la mobilitat 
en vehicle privat o autobús, així com també la mobilitat dels vianants) 
Estudiar alternatives d’accés a la Ronda(p.ex. des d’Av. Vallcarca), per tal de 
diversificar al màxim les possibilitats d’accés a la ronda.. 
Entrada i sortida de la ronda al carrer Balmes, i Av. Tibidabo (direcció Besòs) 
Millorar els accessos a la Plaça Lesseps i solucionar la mobilitat al carrer de Mare de 
Déu del Coll 

Estudiar una proposta de reducció de velocitat al carrer Ticià 

RACIONALITZAR LES LÍNIES D’AUTOBÚS: 
Connectar/facilitar l’accés des de la zona nord cap a la Seu de la Vila de Gràcia (a 
través del bus del barri) 

APARCAMENT: 
Treure l’aparcament del carrer Navata (és massa estret i amb massa desnivell) i 
traslladar-lo al carrer Trullols 
Treballar amb els equipaments sanitaris una alternativa per a solucionar l’actual 
situació de saturació de la zona d’aparcament per part del personal intern de l’hospital 

EQUIPAMENTS: 
Creació d’espais socials, d’oci, de serveis, etc. que facilitin la connectivitat del barri i 
generin espais de trobada i relació entre les persones del barri   

 

Eix temàtic: 

COMERÇ 

Línies estratègiques 

MÉS COMERÇ AL BARRI: 
Dotar al barri d’un supermercat mitjà, que oferís un horari més ampli que el comerç 
del barri per a que la població treballadora hi pogués comprar. 
Potenciar el comerç de proximitat i la creació de locals comercials (empreses, tendes, 
botigues...) als baixos de noves edificacions (p.ex. Av. Vallcarca). 

COMERÇ CONNECTAT I ACCESSIBLE EN TRANSPORT PÚBLIC: 
Connectar la zona comercial amb altres zones del barri a través del transport públic 
per facilitar i potenciar el consum de la població resident. 
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Districte/barri: Vallcarca i Penitents 

Data i hora: 13/05/10 

Lloc: Seu Guàrdia Urbana 

Nom del dinamitzador/a: Albert / Jèssica 

  

Validació diagnosi 

Idees de consens 

PUNTS FORTS PUNTS FEBLES 

 
Moltes entitats i actives. 
Els nous equipaments faciliten més la 
cohesió del barri. 
Hi ha molts equipaments al barri, sobretot 
educatius i sanitaris.  
La biblioteca de penitents. 
 
 
 
 
 
 

 
Manca d’una xarxa d’entitats que fomenti 
les relacions entre les associacions del 
barri. 
No existeixen espais comuns de trobada i 
de cohesió social. 
La dispersió territorial fomenta la manca 
de cohesió entre les entitats de Vallcarca. 
No hi ha tradició de fer i organitzar 
activitats conjuntes ni amb les entitats ni 
amb altres barris. Això fa que no existeixi 
una visió conjunta. 
Manquen equipaments de serveis socials 
de proximitat. Els veïns s’han de moure 
molt per fer alguna gestió amb serveis 
socials.  
Falten punts d’informació municipal per 
no haver de desplaçar-se sempre a la 
seu del districte. Manca d’OAC a la zona 
nord (per sobre la Ronda de Dalt). 
Falta un equipament cultural d’arts. 
Manca un centre cívic. 
Hi ha pocs equipaments esportius. Fa 
falta una piscina municipal. 
Manca de varietat d’equipaments i 
serveis. 
La disposició dels equipaments. Estan 
molt separats, situació provocada per 
l’orografia del barri. 

 
 

Eix temàtic: 
ENTITATS 

Línies estratègiques 

Crear una entitat conjunta (2n grau) que aglutini a totes les entitats del barri sense 
perdre la seva entitat pròpia. 
 

Més espais i locals per al desenvolupament del dia a dia de les entitats: 
Aprofitar els espais/locals existents en els equipaments actuals 
Espais on reunir-se i guardar el material 
Poder atendre els veïns/es (en el cas de les AAVV) 

Fomentar la xarxa d’entitats tan a nivell temàtic com a territorial: 
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La xarxa associativa s’hauria de potenciar en dos sentits: 
Entitats que treballen el mateix àmbit temàtic (culturals, Juvenils, educatives, 
esportives, etc.) 
Entitats que treballen en el mateix àmbit territorial 
 

 

Eix temàtic: 
EQUIPAMENTS I SERVEIS 

Línies estratègiques 

Fer una xarxa d’equipaments variats i ben connectats i accessibles en transport 
públic. 
Aquesta xarxa hauria d’apostar per descentralitzar els serveis en diferents espais per 
tal que les gestions amb l’administració no es centralitzin en un mateix lloc.  

Un barri on els equipaments fomentin la xarxa i cohesió de les entitats. 
El fet de treballar per una xarxa d’equipaments de diferent tipologia farà que 
esdevinguin espais de trobada per a les entitats i afavorirà que aquestes treballin 
projectes conjunts. 
Aprofitar els equipaments existents per a desenvolupar les activitats de les entitats i 
grups informals.   
La desafecció del túnel permetrà fer una zona d’equipaments específics com el centre 
cívic o L’escola de les Arts. 

Centre de serveis socials més accessible a tot el barri 
Descentralitzar els Serveis Socials al llarg de l’Eix Vallcarca. 

Generar i aprofitar nous espais públics per a l’ús de les persones i les entitats del 
barri: 
Recuperar Alfons Comin  
Cobrir la Ronda de Dalt:  Zona per fer equipaments a l’aire lliure (zones de joc, espais 
per a ús de joves i adolescents, zones per a realitzar activitats) 

Crear equipaments culturals al barri que fomentin un eix cultural de centres  
interrelacionats (biblioteques, centre cívic, centres d’art...).  
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Relació d’assistents 

 

CARME JALA PELLON ASSOCIACIÓ VEÏNS GRÀCIA-NORD VALLCARCA 

IRENE GÜELL VIVES ASSOCIACIÓ VEÏNS GRÀCIA-NORD VALLCARCA 

MARC GOMIS OMEDES VEÍ COLLSEROLA 

MÓNICA FLORES PÈREZ VEÍ VALLCARCA 

FRANCISCO BORJA MORENO VEÍ VALLCARCA 

PILAR LLADÓ BADIA MAS FALCÓ  

THAIS IBAÑEZ ASSOCIACIÓ VEÏNS VALLCARCA-RIERA VIADUCTE 

PAU MARTÍ ASSOCIACIÓ VEÏNS VALLCARCA-RIERA VIADUCTE 

ELENA LEG VEÏNA PENITENTS 

HERMINIA VIDAL VIÑAS VEÏNA PENITENTS 

CONCHITA MARTINENA  MAS FALCÓ 

CARLES LLADÓ BADIA  MAS FALCÓ 

MAITE CARVALLAL CASAL AVIS PENITENTS 

FELICIDAD PÉREZ  CASAL AVIS PENITENTS 

MIGUEL RAPOSO PP 

ALEX LÒPEZ ERC 

ESTHER GARCIA SAMANIEGO DIRECTORA ESPAI PÚBLIC 

JOSI ABASCAL CAP DEPARTAMENT PROJECTES I MANTENIMENT 

CARLES MAGGI PSC 

CINTA LLAÇAT PSC 

MARIA ROSA ESPINOSA TÈCNICA DE PREVENCIÓ I PARTICIPACIÓ 

FRANCESCA COMOTTI MAS FALCÓ  

ALEX FONTANALS MAS FALCÓ  

FERMÍN JIMENEZ COLLSEROLA-PENITENTS 

MARI CARMEN FERNÀNDEZ GERENT DISTRICTE GRÀCIA 

MARIA LLUÏSA ROCA MAS FALCÓ  

NÚRIA CLARELLA MAS FALCÓ  

ROGER AMIGÓ ICV 

ISABEL MONTANÉ DIRECTORA TERRITORI 

ELISABET GASPAR TÈCNICA DE VALLCARCA I ELS PENITENTS 

ISIDRE COTS COLLSEROLA-PENITENTS 

ELVIRA CONEJERO CAP COMUNICACIÓ DISTRICTE GRÀCIA 

JOSÉ RIVAS GUERRERO GUARDIA URBANA 

JESÚS CASARES GUARDIA URBANA 

PAU COMAS SOLÉ PENITENTS 

SANDRA VELEZ ERC 

ROBERT SORO GARCIA EBM GALATEA 

AGUEDA SÁNCHEZ MARTÍNEZ BIBLIOTECA JAUME FUSTER 

JOSEP MARIA RAYA COBO DIRECTOR DE SERVEIS A LES PERSONES 

MIQUEL TABERNER NICOLÁS AMPA PARE POVEDA 

ENCUENTRA CASTILLO ASSOCIACIÓ DONES MAS FALCO 

AZUCENA ORTS RIERA ASSOCIACIÓ DONES MAS FALCO 

JOSEP ANTON COSTA   

MARCELINO MARIN   

SÒNIA LOPEZ CSS COLL 

MARTA GALLEGO CSS COLL 

JOSEP VIÑALS PSC 

LLUISCASADEMUNT ASSOCIACIÓ VEÏNS VALL PARC 

 


