
ASSEMBLEA DE VALLCARCA
¿QUÈ REIVINDIQUEM PEL NOSTRE 

BARRI?

PUNT 0. Què creiem IMPRESCINDIBLE. Premises

0.1. mentres hi hagi solars buits…

PROU! especulació
PROU! tirar a terra cases per a no fer res
PROU! desallotjar veïnes deixant els pisos/cases buits/des.

0.2. mentres no s’especifiqui quina continuïtattindrà aquest procès de 
participació, recalcar que aquest procès no és vinculant. Només així pot ser 
vinculant entenent que el districte s’ha de mullar (no només posar-se la 
medalla).

0.3. MOLT IMPORTANT! Entenem que aquest no és el dia per parlar de festes, hi 
han coses més generals que ens urgeixen solucionar. Per tant, ens comprometem a 
assistir a qualsevol acte/taula per parlar del tema festes que ens atany a totes.

PUNT 1. Organització i gestió del barri. Relació entre 
veïns.

  Reconeixement de totes les asociacions, veïns i col·lectius del barri. 
Independentment del seu grau d’intitucionalització. 

  Espai públic com a lloc de trobada i relació entre els veïns. Un espai 
que s’ha de cuidar i unes relacions que s’han de fomentar. 

  Iniciativa perquè els veïns poguem decidir sobre alguna part (%) dels 
presupostos del barri. Proposta d’una taula d’associacions o consell de 
barri.

  Continuitat de les trobades i circulació de les informacions entre totes 



els veïnes.

 3. Qüestions organitzatives: 

Taula d’associacions o consell de barri. El paper de l'Ajuntament en una taula 
de negociació [Consell veïnal] ha de ser el de purament informatiu, 
prenent acta de la trobada i acatant les decisions que allí es prenguin. Les 
trobades es convocaran amb antelació, amb ordre del dia i documentació 
clara. Aquesta gestió haurà de ser assumida per aquesta taula veïnal o 
una comissió o mesa delegada. En aquesta taula veïnal hauran de 
prendre part totes les associacions conegudes al barri i amb activitat, 
sense incloure partits polítics. Les decisions s'hauran de prendre per 
consens. En detriment haurà de ser per majoria qualificada. Un vot per 
entitat. La proposta final d'aquesta mesa haurà de ser refrenada o bé per 
una assemblea general de veïnes o bé per una consulta popular entre el 
veïnat de Vallcarca organitzada per les mateixes associacions. 
L'Ajuntament haurà d'acatar i executar la decisió final presa per la taula 
veïnal i refrenada popularment pel veïnat.

PUNT 2. ESPAIS LLIURES I VIALS.

Recuperació dels solars buits
1- Afavorir la recuperació, reparació i generació d'activitats als espais buits – 

autogestió d'alguns d'aquests espais - creació de places amb fonts i vegetació 
(sense pals grocs) – destrucció de les tanques i assumpció de responsabilitats dels 
propietaris
- Plaça Farigola: permetre la gestió i ús de l'espai per part de l'assemblea de 
Vallcarca.
- Hort comunitari: permetre la gestió i ús de l'espai per part de les veïnes

2- Millora de la mobilitat i accessibilitat – donar preferència als peatons i 
bicicletes per davant dels vehicles motoritzats i sobretot les persones amb 
mobilitat reduïda. Adecuar les sortides del metro de Vallcarca.

3.- No encimentar cap més solar i permetre la recuperació temporal (com per 
exemple a partir de praxis de autoconstrucció) d’aquests espais per tal d’aturar-ne la 
seva degradació.



4.- No tallar en cap cas (i entendre també com a patrimoni) qualsevol arbre o 
vegetació ja existent (figueres de la plaça de la farigola i d’aquest tipus).

PUNT 3. PATRIMONI.
Preservar el patrimoni material i immaterial

1- Ens sumem a les reivindicacions del Grup d'estudis el Coll-Vallcarca per tal 
de preservar el patrimoni material.

- Consulat: cessió d'ús - gestió per part dels col·lectius, entitats i 
associacions del barri (Que el Consulat pugui acollir necessitats culturals i socials no 
cobertes actualment en el barri decidides en processos consuensuats entre totes).

- Can Carol: rehabilitació immediata – considerem que el districte és 
culpable de la degradació de l'edifici i per tant, responsable de la seva rehabiltació – 
gestió de l'espai per part dels col·lectius de joves del barri (Apostem per una gestió 
comunitària de l’espai a l’estil de can Batlló o la Flor de Maig.. Entenem que Can 
Querol seria un espai obert a la plaça Farigola que complementés les activitats que 
es duguin a terme a l’exterior).

2- Mantindre i protegir la tipologia edificatòria i el teixit urbà del barri – 
paralitzar la destrucció dels pocs edificis que queden i paralitzar els desnonaments 
de la zona afectada.

3- Patrimoni immaterial: respectar i preservar la cultura popular i moviments 
socioculturals que es promouen al barri - no persecució de les iniciatives culturals 
(Forn, AFMAV, La Riera, APV, Old School...)

4- Poder fer ús d’alguns espais comuns determinats (hort, Pl. de la Farigola) 
sense haver de demanar permís, respectant uns mínims de convivència que 
hagéssim consensuat entre totes les associacions i col.lectius del barri deixant de 
banda el seu nivell d’institucionalització. (relació amb la comissió de festes)

PUNT 4. D’EQUIPAMENTS SOCIO-CULTURALS I 
ASSOCIATIUS, COMUNITÀRIS I DE SERVEIS.

1. Existeix una necessitat de tenir un espai polivalent per fer Sala de Concerts, 
auditori i teatre. Projecte associatiu cultural d’arts escèniques… Entitat sense ànim 
de lucre que autogestioni l’espai, sostenible econòmicament.



Exemples ja existents: Casal de Joves de Roquetes, Ateneu de Nou Barris, 
Can Batlló.

O construir un espai de zero i fer-ho a mida,. O reaprofitar un espai ja existent 
i adaptar-ho. Es valora que amb el soroll existent a la av. Vallcarca seria un bon lloc 
per no acabar de molestar al veïnat.

2. Tallers i lloguer d’espais per associacions. Activitats obertes per tothom, no 
elitistes. Escola de teatre, taller circ.
Bucs d’assaig. (es pot unir al espai polivalent anterior).

3. Espais lúdico-esportius al aire lliure gratuïts. Més pistes de baquet, Volei, petanca, 
ping-pong, tarima per fer actes a l’aire lliure Una bona zona és la pista de 
basquet, lloc on menys molesta.

4. En la pista de petanca, o mantenim la pista de petanca o el millorem, amb 
habitatge cooperatiu.

5.Habilitar més places de parking gratuït on concentrar els cotxes, mitjançant 
concessions. (recordeu que a l’assemblea hi van aparèixer reticències cap a aquest 
punt)

&. Plaça de Farigola gestionada pels veïns per experimentar com a espai públic 
comunitari amb opcions a: zona ajardinada, lloc d’esbarjo i xarrera de veïns fora dels 
actuals problemes de les places de Barcelona (són bancs individuals on no es 
poden ni reunir els veïns per xerrar). Un exemple a imita són les grades ajardinades 
com les que hi han al Turull. 

7. Fer en el solar del principi de carrer Farigola  a mà dreta petits comerços, darrera 
d’aquests es poden fer vívers de cooperatives. O convertir-ho tot en un projecte 
integral de vivers de cooperatives: generar oportunitats laborals, com a forma de 
reactivar la economía de vallcarca.

8. En el rocòdrom, edificis de equipaments o vivendes cooperatives amb una plaça 
interior on es pugui fer un bullder, un mirador, etc.

9.Parets on es puguin organitzar tallers de graffitis: atractiu cultural i artístic.

10. Solar Mare Déu del Coll amb carrer Medes, habitatges amb espais interiors 



comunitaris: espais verds, etc.

11. Tornar a utilitzar l'IES Bosch i Gimpera com a equipament educatiu (institut pels 
matins, classes particulars i tallers per les tardes. Recordar que en Josep Maria ja 
va dir que està en tràmit de trasllat per part de l’escola Montseny)

12. Accés lliure a les TIC (places amb Wi-fi).

13. WC públics. (estaria bé recordar que al juny del 1931, el Boletín del Centro de 
Propietarios y Vecinos de Vallcarca y Penitentes ja ho reivindicava)

14.No se li negui el dret a ningú a la Sanitat Pública. ja que Equipaments Sanitaris 
és de lo únic que hi ha.

15. Tractar el tema dels romanesos. Donar-lis una sortida digne ja que viuen en 
condicions infrahumanes.

16. INSTITUT PÚBLIC VKK

Al punt 2 afegim (espais lliures i vials): 
-Millorar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda a nivell de barri 
recalcant que s’adecui l’accés de les sortides del metro de vallcarca.
-No encimentar cap més solar i permetre la recuperació temporal (com per exemple 
a partir de praxis de autoconstrucció) d’aquests espais per tal d’aturar-ne la seva 
degradació.

Al punt 3 afegim (patrimoni):
-Poder fer ús d’alguns espais comuns determinats (hort, Pl. de la Farigola) sense 
haver de demanar permís, respectant uns mínims de convivència que hagéssim 
consensuat entre totes les associacions i col.lectius del barri deixant de banda el 
seu nivell d’institucionalització. (relació amb la comissió de festes)
3.1.1 Consulat:  Que el Consulat pugui acollir necessitats culturals i socials no 
cobertes actualment en el barri decidides en processos consuencuats entre tots i 
totes.
3.1.2 Can Querol: Apostem per una gestió comunitària de l’espai a l’estil de can 
Batlló o la Flor de Maig.. Entenem que Can Querol seria un espai obert a la plaça 
Farigola que complementés les activitats que es duguin a terme a l’exterior. 



5/6. HABITATGE + COMERÇ, USOS I ACTIVITATS

1-Substitució del model de construcció, per un de cooperatiu tant en el sentit 
de construcció i com de la gestió. (exemple ja existent de la Cooperativa 
d’Habitatge LaBorda de Can Batlló).

2-Els dos camins per a la cooperativa és o adquirirla al privat, o que l'estat el 
permuti, expropii o el compri per tal de pasar-li a la cooperativa via cessió.

3.Tendir a una recuperacio de la parcel·lació antiga del barri.

4 Modificacio del MPGM:

Volem una modificació de la modificacio del PGM fet des de Vallcarca, 
el barri participarà en cadascun dels passos que es donguin i es tindra una 
incidencia en tot proces que es faci. (concursos per a la construcció)

Les unitats d'actuació tindrien una clàusula que obligarà a cedir un 
porcentatge del terreny al barri.

4.1 Models d'habitatge:

-Alçada maxima 2,3 o 4 pisos depenent de la zona del barri.
-Planta baixa+2 carrer farigola; Planta baixa+4 carrer Gustavo 

Becker.
-Cases adosades
-Comerços/vivers d'empreses als baixos.
-Amb espais comuns entre els veíns.
-Jardíns/parcs comuns.
-Edificis construïts amb energies lliures i alimentariament 

auentosustentable
-Recollida d'aigues, horts a les teulades.
-Incorporacio de materials alternatius en la construció 

(bioconstrucció)
-Gestió cooperativa tant en cas de lloguer com de propietat.



-Tres models d'habitatge, de propietat de per vida, de lloguer i de 
lloguer d'us temporal. (diversitat de tipologies per respondre a diversitat de 
formes de vida)

-Exemple: Carrer Farigola de cases adosades amb comerç als 
baixos, hort als sostres usant el desnivell que genera el carrer Medes. Els 
edificis proxims al hort haurien de tenir en consideració la ombra que 
projecten per tal de no interferir amb l'hort.

4.2Cooperativa d'habitatge:

4.2.1Usos mixtes:

-Que les cooperatives gestionin el turisme dins les seves 
vivendes enlloc de permetre la construcció de macrohotels, per tal de que 
beneficiin a la població de vallcarca directament i no a macroempreses 
foranees. (possibilitat de pagar un canon al ajuntament). (Recordar que 
aquest punt va ser conflictiu perquè hi han companyes que defensen NO AL 
TURISME A VALLCARCA rotund).

5. Altres.

5.1 Ascensor al metro per a la gent amb cadira de rodes. Falta de 
adaptació dels carrers del barri (moltes escales mecaniques pero els carrers 
tenen massa pendent), i dels comerços, que tots tenen escales, es nota la 
orientació cap al turisme.

5.2 Demanar explicacions sobre els pressupostos de cinc milions 
d'euros en expropiacions

PUNT FINAL

Ens adonem que aixó no es un procés que es pot dur en un més, sinó 
que es força llarg, tenint clar la macrovisió de com volem que sigui el 
barri i, a nivell de microactuacions, tenim moltes propostes.




