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Desenvolupament de la sessió 
 
El conseller tècnic - president en funcions obre la sessió i informa que, en breu, 
s’incorporaran la regidora del Districte i el vicepresident. Comunica que, tot seguit, 
anirà cridant les persones que han enviat propostes o preguntes i diu que ho farà per 
ordre estricte de recepció de la pregunta. 

La senyora Manuela Bartolomé, en nom propi, inicia la seva intervenció demanant quin 
és el número de telèfon al qual hauria de trucar perquè la policia acudeixi quan se la 
necessita, i fa referència a un episodi que va viure uns dies enrere, quan en el parc de 
la Font del Roure, uns homes van posar-se a cuinar carn d’una manera perillosa fins 
que un veí els va advertir. Sol·licita, a més, que es posi un cartell a l’entrada del parc 
que prohibeixi fer foc. 

Després, pregunta en quin estat es troben les millores del parc de la Font del Roure i 
de l’escala dels carrers Costa Pacheco i Cànoves, així com també l’estat dels murs 
dels carrers Saldes, Viver i Sagàs, Olvan, Elies Pagès i Costa Pacheco. Recorda que 
després del número 118 del carrer Costa Pacheco, hi ha uns forats que fan que 
l’autobús salti bruscament, i demana que es netegin els terrenys del carrer Cànoves, 
concretament a l’alçada dels números 86, 88 i 90. 

Finalment, demana quin és el punt de la qüestió sobre el bus 185. 

El senyor Enrique Perea, en nom propi, anuncia que ha presentat diverses queixes en 
diferents ocasions i diu que algunes d’elles encara no s’han resolt, com per exemple la 
que feia referència als terrenys que queden pendents de neteja perquè tenen arbres 
amb molta brossa. També posa com a exemple el fet que el Districte no hagi estudiat 
la possibilitat de fer aparcament al carrer Canovelles, tal com va demanar. 

Fa referència a tres locals que han quedat tancats al carrer Elies Pagès i demana què 
se’n farà, i també recorda que es va acordar que al número 57 s’hi podrien aparcar 
motos, cosa que retreu al Govern perquè, a hores d’ara, no és així. 

Es queixa que el Govern no hagi comunicat la data d’inici de les obres del carrer Olvan 
i pregunta on tenen previst posar les 28 places d’aparcament que van dir que farien. 
Així mateix, recorda que el Govern va dir que retiraria els fanals, els posts de telèfon i 
ho faria tot subterrani, i lamenta que no sigui així. Pregunta on aparcaran els cotxes 
que aparquen actualment en aquest carrer quan comencin les obres. 

El senyor Ricardo Trillo, en nom propi, fa saber que és la primera vegada que assisteix 
a una audiència pública i mostra la seva sorpresa al veure’n el funcionament perquè 
pensa que no és gaire diferent a la presentació d’una instància. 

Tot seguit, exposa que al carrer Amílcar, entre plaça Catalana i el carrer Segle XX, la 
vorera dels números parells sempre està ocupada per motos. Assenyala que tenint en 
compte que fa tres metres, les motos ocupen molt d’espai, i afegeix que com que 
també hi aparquen cotxes que fan de pantalla, molta gent aprofita per passejar-hi els 
gossos. 

Explica que ha parlat amb els guàrdies municipals i els han dit que hi ha permissivitat, 
per la qual cosa pregunta a què és deguda. A més, destaca que des de fa poc s’han 
posat noves places d’aparcament de motos a menys de dues illes, com per exemple a 
l’avinguda Verge de Montserrat o a la plaça Catalana. 
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La senyora M. Teresa Cervelló Rodon, en nom propi, expressa que el seu dubte 
s’adreça directament a la regidora del Districte i fa referència a l’enuig que tant ella 
com altres persones grans del districte tenen després de saber que l’Ajuntament traurà 
alguns dels autobusos del barri del Guinardó. 

Mostra la seva preocupació per la supressió de línies de bus i diu que la gent gran del 
Guinardó agraeix i necessita molt aquest mitjà de transport per fer coses tan habituals 
com anar a comprar o anar al metge, i també perquè les estacions de metro no tenen 
ascensor. Creu que el Govern es pensa que sap millor que ningú què convé als barris i 
fa saber que els veïns estan molt molestos. 

Després, pregunta al Govern en què preveu gastar els 100 milions d’euros que tenen 
en superàvit. 

El senyor Lluís Cairell Tortosa, en nom de l’Associació de Veïns la Taxonera, explica 
que uns dies enrere, a la reunió del grup impulsor del Pla de barris, el gerent va dir que 
ja no hi havia diners, i mostra la seva preocupació per aquest fet, ja que a aquestes 
dates només s’està iniciant el projecte. 

Critica el fet que s’hagin celebrat diverses reunions per detectar les necessitats del 
barri de la Teixonera però que no s’hagin començat les actuacions, i pensa que el Pla 
de barris no hauria de dir el mateix que el PAM o el PAD, sinó afegir noves actuacions. 

Canta una cançó adaptada que està de moda, que és d’un tal Fonsi, en la qual critica 
que en el barri totes les millores arribin tard i es facin molt a poc a poc, com ara 
l’escola bressol o les actuacions que preveuen la resolució de les desigualtats. 

Després, fa saber que a Teixonera li corresponen 7.920.000 euros i pensa que en el 
PAD del districte li hauria de correspondre més perquè les necessitats i desigualtats 
que té són molt grans. 

Opina que les dates del projecte que s’ha presentat als veïns són molt tardanes i 
demana que s’accelerin, així com també els projectes, les licitacions i les respostes de 
l’Ajuntament davant les necessitats. 

En darrer lloc, confirma que l’Associació de Veïns han comprat un telèfon de 300 euros 
i diu que, tot i que pugui semblar car, cal tenir en compte que abans feien servir 
telèfons personals com el seu i, a més, no disposen d’altres serveis més cars com ara 
una pàgina web. Ho explica perquè ho posa en relació amb les crítiques que ha rebut 
pel fet d’haver fet aquesta despesa amb diners derivats d’una subvenció del Districte. 

El senyor Christian Arbós Genera, en nom de Solidaritat Catalana per la 
Independència, mostra el suport del seu grup al projecte de recuperació del patrimoni 
que afecta la plaça Bacardí i les Cases dels Periodistes, entre altres espais. Ara bé, 
expressa el seu recel pel que fa a la moratòria d’un any que impedeix fer les reformes, 
i suposa que si hi hagués alguna urgència, es tirarien endavant abans que passés 
aquest any. 

Tot seguit, es queixa del fet que el Govern no tracti tots els barris de la ciutat de la 
mateixa manera, i retreu que prevegi retirar el bus 185 del barri de la Font del Gos. 
Creu que és un barri que té necessitats òbvies i demana que no es retiri aquest servei. 

En darrer lloc, fa referència a la superilla d’Horta i recorda que el seu grup no hi està a 
favor. Per aquest motiu, demana que es faci una consulta popular vinculant, ja que el 
mateix Govern defensa reiteradament les pràctiques democràtiques decisòries i de 
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participació ciutadana. Pensa que negar la consulta significa negar la mateixa proposta 
del programa electoral. 

El senyor Horacio Torres Pocero, en nom propi, informa que uns dies enrere va 
participar a una comissió que tractava els parcs infantils, en la qual van comunicar que 
es preveia posar uns murs al voltant de la zona infantil del parc de la Font del Roure i 
també es preveia elevar-lo, per tal que quedés protegit dels usos indeguts. Demana al 
Govern si això és correcte o no. 

Després, es queixa del fet que no s’hagi netejat la zona que comunica els carrers Viver 
i Cànoves des que es van fer les obres. A més, comenta que reiterades vegades ha 
insistit en la necessitat de neteja dels laterals del parc. Fa saber que, actualment, és 
impossible accedir al parc de la Font del Roure des del carrer Cànoves. 

Comunica que al carrer Olvan passa exactament el mateix, ja que les acàcies estan 
massa altes i els autobusos hi xoquen quan obre les portes. Retreu el fet que no hi ha 
cap tipus de neteja. 

El conseller tècnic inicia la ronda de respostes. En primer lloc, contesta que, pel que fa 
a la senyalització de les barbacoes i el foc, el Govern està treballant amb Collserola 
per millorar-la a l’entrada del parc, i per tant diu que recull la proposta. Respecte al 
telèfon al qual s’ha de trucar per avisar de risc d’incendi, respon que pot ser el 092, 
que és Guàrdia Urbana, o el 080, que és Bombers. 

En segon lloc, respecte al tema de la neteja a la Font del Roure, els murs i els carrers 
Elies Pagès, entre altres mencionats, confirma que és un aspecte que es va tractar a 
la reunió del grup impulsor, deu dies enrere. Explica que el tema dels murs depèn de 
l’adquisició o de l’acord al qual s’arribi amb el privat, amb la qual cosa cal fer aquesta 
feina prèvia abans de posar-se a construir. Afegeix que amb el Pla de barris hi ha una 
sèrie d’intervencions previstes, com per exemple la urbanització integral del carrer 
Olvan, així com també un tros del carrer Elies Pagès. Assenyala que la urbanització 
significarà retirar tots els pals i el cablejat, i recorda que ja es va explicar tot plegat deu 
dies enrere, amb els veïns. 

En tercer lloc, quant al bus 185, informa que s’està treballant una proposta de 
modificació del recorregut per tal de millorar el servei que dona als barris. Indica que, 
actualment, fa un recorregut massa llarg i és molt probable que ningú no l’utilitzi de 
punta a punta fent el recorregut de la línia sencer, i fa saber que la idea del Govern és 
recuperar l’antic 112 i fer que faci el mateix recorregut al barri de Sant Genís i arribi a 
Horta, fent la volta al mercat. Tot i això, matisa que aquest tema encara s’està 
treballant amb les associacions de veïns i subratlla que, quan es tingui una proposta 
més tancada, es compartirà amb la ciutadania. 

En quart lloc, parla de la neteja i comenta que, en el Districte, es fa desbrossades dos 
cops l’any, aproximadament una al maig i l’altra a l’octubre. Especifica que en els 
terrenys privats, l’Ajuntament fa seguiment de la neteja a mesura que detecta 
mancances o que els veïns l’informen, i agraeix aquesta col·laboració. 

En cinquè lloc, fa referència a l’aparcament de motos i anuncia que quan el Govern 
detecta que no respecten les voreres, fa una actuació juntament amb Guàrdia Urbana 
per buidar les voreres de motos. Informa que miraran el tram del qual han informat i 
que, si cal, procediran a actuar amb Guàrdia Urbana. 

En sisè lloc, quant als autobusos del Guinardó, comunica que no s’han suprimit línies 
d’un dia per l’altre, sinó que des del 2008 hi ha hagut un procés d’implantació de la 
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nova xarxa de bus, que ve del mandat anterior, i s’ha treballat en diverses fases. Fa 
saber que, actualment, s’està implantant l’última fase i recorda que l’objectiu és 
racionalitzar el servei de transport en superfície. Destaca que al Guinardó se 
substitueix la línia 32 per la línia D40 que tindrà autobusos articulats amb més 
capacitat i allargant el recorregut fins a Plaça Espanya, i assenyala que la línia H6 
donarà servei per la ronda del Guinardó, una zona del barri molt poblada que 
actualment no té servei d’autobús. 

En setè lloc, pel que fa al PAD, el PAM i el Pla de barris, recorda que el Govern 
treballa algunes actuacions municipals des de l’Ajuntament, altres des del Districte, 
altres les executen operadors municipals i altres es vehiculen a través del Pla de 
barris. També recorda que les línies d’actuació del Districte són fruit del procés 
participatiu que es va fer amb els veïns. 

En vuitè lloc, quant a la crítica del senyor Cairell, comenta que deu dies enrere es van 
reunir amb els veïns per exposar les decisions preses, com ara l’obertura de Saturnino 
Calleja o la recuperació del forn de la Bòbila, entre altres, i treballar-les conjuntament. 
Assenyala que el Districte ha intentat comprar un local per construir una escola bressol 
però hi ha problemes per fer-ho. Fa saber que la intenció del Govern és executar tot el 
que s’ha compromès en el Pla de barris en el termini més breu possible i garantint tots 
els terminis administratius. 

Finalment, indica que no coneix bé el tema de les subvencions i diu que, en tot cas, ho 
poden parlar amb la tècnica de barri. 

La regidora del Districte demana disculpes per haver arribat tard i diu que tot el Govern 
està pendent de les necessitats d’Horta-Guinardó. Es mostra a disposició dels 
assistents tot el temps que calgui. 

Respecte al superàvit, matisa que n’hi ha hagut més del que s’esperava perquè el 
mercat immobiliari ho ha facilitat, ja que al haver-hi més transaccions d’immobles, es 
cobren més impostos. Indica que a l’Ajuntament li agradaria destinar els diners del 
superàvit a altres coses, però comenta que la Llei d’estabilitat pressupostària els obliga 
a destinar-los a retornar crèdit als bancs, independentment de la salut financera que 
tingui l’administració. Diu que per aquest motiu cal treballar una proposta de canvi de 
llei a la Cambra dels Diputats de Madrid i que, per la seva banda, l’Ajuntament 
intentarà sempre gastar tot els diners que tingui per tal de generar el superàvit mínim. 

Pel que fa a la suspensió de llicències de protecció del casc antic, informa que és una 
mesura que respon a la necessitat de protegir alguns espais patrimonials del districte i 
diu que és una forma de guanyar temps per estudiar el patrimoni abans que inversors 
comprin o enderroquin edificis. Explica que algunes de les Cases dels Periodistes es 
van tirar a terra i que, precisament perquè això no torni a passar, s’ha optat per la 
suspensió de llicències. 

Quant a la manca d’autobús al barri de la Font del Gos, explica que la intenció del 
Govern és arreglar el camí que connecta el barri amb la ciutat i després veure si és 
possible que hi passi un autobús. Especifica que les proves que s’han fet amb el 185 
és que tot i ser un bus de mida mitjana no passa adequadament per la zona. 

Respecte a la superilla d’Horta, comenta que hi ha un grup impulsor en el qual 
participen les principals entitats del barri i hi donen opinió i seguiment. Pensa que tot el 
procés que s’està duent a terme és molt enriquidor i que hi ha idees molt interessants. 
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Finalment, pel que fa als comentaris sobre els murs del parc i les neteges, subscriu el 
que ha dit el conseller tècnic. Afegeix que el carrer Olvan és un dels carrers que 
figuren com a prioritaris i pressupostats per arreglar amb el Pla de barris. 

El vicepresident es disculpa per haver arribat tard i procedeix a donar el torn de 
paraules. 

La senyora Conchita Navarro Hernández, en nom propi, anuncia que hi ha un tram de 
vorera del carrer Lledoner que s’ha renovat i pregunta si es renovaran altres voreres 
del barri. 

El senyor Miguel Giner Bermejo, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Genís, fa 
referència a una reunió en la qual el Govern va explicar als veïns on tenia previst posar 
alguns equipaments, com ara el centre de Serveis Socials, que anirà a la Llosa. Ara 
bé, demana que fins que no s’acabin les obres d’aquest centre, que serà el 2022, es 
busqui una solució per tenir un centre més a prop. 

Després, retreu que el Pla de barris prevegi actuacions petites i no més grans, i es 
queixa que el Govern prometés que es contemplarien inversions en el PAD i no sigui 
així. 

Demana que el bus de barri que finalment quedi no perdi els horaris actuals, ni el 
trajecte ni la freqüència. 

Tot seguit, fa saber que estan esperant la convocatòria de les comissions de 
seguiment per parlar de la ronda de Dalt. Retreu que no hi hagi una data prevista. 

I, en darrer lloc, demana que es faci una neteja més intensa i que el desbrossament 
sigui més ràpid. 

El senyor Joaquim Cama Llena, en nom de l’Associació de Veïns de la Vall d’Hebron, 
recorda que el dimecres anterior el Govern va informar als veïns sobre els usos de la 
Llosa i aquests van demanar que la Llosa tingués servei de residència de l’Hospital de 
la Vall d’Hebron. Ara bé, es queixa perquè diu que a la reunió el Govern només va 
anar a informar, no a fer participar els veïns, ja que havien decidit prèviament quins 
usos donar a l’espai. 

Demana que la propera reunió no sigui informativa i es pregunta si la Vall d’Hebron es 
convertirà en un barri d’habitatges dotacionals. També demana que convidin als altres 
grups del districte, perquè creu que poden aportar coses molt interessants. 

Finalment, retreu que el president del Districte mai assisteixi als actes i considera que 
s’hauria de preveure que una persona no ocupi tants càrrecs perquè després es 
demostra que és inviable poder respondre-hi. 

El senyor Isidro López, en nom propi, insisteix en la importància que té el parc de 
Collserola com a pulmó de la ciutat. Explica que ell és el veí que va alertar a través del 
112 del risc d’incendi per la barbacoa que feien uns homes al parc. Fa saber que 
després de trucar, no va aparèixer ningú de Guàrdia Urbana, amb la qual cosa 
qualifica el telèfon d’inútil. 

Demana que es posin cartells que prohibeixin fer foc a la muntanya i després pregunta 
si s’està estudiant la continuació de la carretera de les Aigües, ja que fa anys que està 
estancada. 
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En darrer lloc, parla de la despesa de l’Ajuntament i diu que, tot i no tenir les xifres del 
pressupost al davant, sap que la partida destinada a despesa social és el doble que la 
de l’any anterior. Creu que el Govern faria bé d’exposar les xifres perquè els ciutadans 
estiguessin informats correctament. 

La senyora M. Nieves Fernández, en nom propi, inicia la seva intervenció parlant del 
mur del carrer Viver i diu que es troba en un estat molt perillós, ja que és baix i deixa 
que saltin els porcs senglars de Collserola i, a més, va deixant anar pedra que pot 
caure en qualsevol moment damunt d’algú. 

En aquest sentit, comenta que les clavegueres estan plenes de pedres de les 
muntanyes i això provoca que, quan plou, l’aigua entri a les cases. 

Després, fa saber que hi ha un problema molt seriós amb els excrements dels animals 
i explica que, molt sovint, els veïns han de recollir-los i netejar els carrers perquè no ho 
fa ningú. 

Tot seguit, es queixa del fet que els nous autobusos que han posat al barri tingui tres 
escalons i demana als veïns i polítics que provin d’anar amb aquests autobusos i 
s’adonin de totes les incomoditats que suposen. I, pel que fa al 185, insisteix en la 
necessitat de fer-lo més accessible, ja que és essencial per a la gent gran. 

El senyor Joan Melendrón Soria, en nom propi, explica que fa dos mesos i mig es va 
cremar la casa ocupada «La Jungla», del carrer Arc de Sant Martí, i que un mes 
enrere es va desallotjar per part dels Mossos d’Esquadra, i diu que amb la mort del 
propietari, la torre històrica ha passat a ser de titularitat pública, amb la qual cosa, 
qualsevol cosa que passi és responsabilitat de l’Ajuntament. 

Pensa que tal com està ara, l’espai presenta diferents perills i pregunta si hi ha algun 
projecte per a l’espai. Indica que s’ha assabentat de la idea de fer que el refugi de la 
Guerra Civil que contempla sigui visitable i obert al públic, cosa amb la qual mostra el 
seu acord. 

En últim terme, expressa la seva preocupació per l’especulació immobiliària i demana 
a l’Ajuntament que informi sobre els projectes que té a la zona. 

La senyora Concepció Sevilla Alexandre, reivindica que es facin unes escales al carrer 
Viver, números 14 i 16, que des de fa anys s’han demanat i farien possible l’accés al 
carrer Costa Pacheco. 

Després, mostra el seu acord amb la intervenció anterior i demana que s’aixequi el 
mur d’aquest carrer perquè, tal com està ara, és indecent. 

Seguidament, demana que l’autobús del barri de Sant Genís pugui tenir una última 
parada a Santes Creus perquè diu que molta gent ha d’anar a comprar a Bon Àrea i al 
Mercadona, i si el bus acaba al mercat, encara hi queda un bon tros fins arribar-hi. 
Respecte a la parada que hi ha davant del carrer Viver, 16, sol·licita que posin una 
plataforma perquè no hi ha vorera i es fa difícil pujar i baixar dels vehicles. 

El senyor Josep M. Hosta Pascual, en nom del Col·lectiu Agudells, comenta que la 
carretera de les Aigües està acabada des de fa anys, excepte el tram 5, que passa per 
Sant Genís i va des del Vallparc fins al «revolt de la paella». Recorda que el Govern 
anterior va fer un projecte que preveia un pont gegant, el qual el seu col·lectiu va 
criticar durament presentant al·legacions i recorrent a la síndica de greuges municipal. 
Tot i això, assenyala que es va aprovar. 
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Felicita l’actual Govern perquè hagi manifestat que no durà a terme el projecte però 
creu que hauria de derogar-lo i aprovar-ne un de nou i alternatiu que aprofités els 
camins vells i fer una petita passera per sobre l’arrabassada. En aquest sentit, explica 
que el dijous anterior el consell consultiu del Consorci del Parc de Collserola es va 
reunir amb el seu col·lectiu i va anunciar que el projecte aprovat s’executaria. 

La regidora respon per temes. Respecte a les voreres de Sant Genís, assenyala que 
no les poden arreglar totes durant el mandat però diu que el Govern s’està centrant en 
les que estan pitjors dels diferents barris. Comunica que actualment s’ha treballat a 
Lledoner. 

Pel que fa al Pla de barris, respon que es preveu arreglar el carrer Olvan, que és dels 
que estan més malmesos al barri de Sant Genís, i també la part superior d’Elies 
Pagès, així com l’avinguda del Jordà, entre Nínive i la ronda de Dalt. 

Especifica que la despesa social no s’ha doblat però sí que ha crescut un 50%, cosa 
de la qual se sent orgullosa. Creu que tot i que aquesta inversió vagi a parar a 
projectes poc visibles, afavoreix a molta gent, i permet dur a terme la política social i 
urbanística que el Govern vol. 

Tot seguit, respon al senyor Cama que el Govern ha pensat seriosament els usos que 
plantejaven els veïns per a l’espai de la Llosa i diu que encara no hi ha una proposta 
definitiva, amb la qual cosa es pot anar parlant al llarg del mandat. En aquest sentit, 
destaca que la veu de l’Associació de Veïns de la Vall d’Hebron tindrà un espai 
preferent. 

Respecte a «La Jungla», aclareix que és un espai d’un privat i té qualificació 
d’equipament, amb la qual cosa no s’hi pot construir habitatge. Comenta que arran de 
la intervenció, el Govern està treballant amb el propietari perquè defineixi quin tipus 
d’equipament se li donarà. 

Així mateix, aclareix que si hi ha qualsevol element patrimonial que es pot conservar, 
miraran de parlar-ne amb el propietari per aconseguir-ho. 

Pel que fa al mur, especifica que amb el Pla de barris miraran si es pot construir. 

Respecte als vehicles dels busos, comenta que quasi el cent per cent de la flota són 
busos adaptats, però que n’hi ha alguns que encara no ho estan. A més, afegeix que 
els busos petits que han de ser per als barris s’han de fer quasi a mida. Recorda que 
el Govern actual ha recuperat el ritme d’inversió que durant els darrers anys s’havia 
abandonat pel que fa a la compra i renovació de vehicles de bus, i especifica que hi ha 
invertit 30 milions d’euros, cosa que no es feia des d’abans del 2012. Fa saber que la 
intenció de l’Ajuntament és que tots els busos estiguin adaptats. 

Quant a la carretera de les Aigües, indica que el Govern ha desestimat el projecte que 
es va presentar perquè el considera insostenible, i mostra el seu acord en repensar un 
projecte nou. Ara bé, comenta que l’antic projecte s’havia fet amb l’acord de la resta de 
municipis per on passa Collserola i recorda que, per tant, no és una decisió 
estrictament de l’àmbit municipal. Aclareix que el projecte actual no s’executarà i diu 
que el cost que preveu és molt elevat. 

El conseller tècnic afegeix que, respecte a les actuacions del PAD al barri de Sant 
Genís dels Agudells, l’actuació a Sidó Lledoner va quedar partida en dues fases que 
han quedat repartides en els dos mandats, la segona de les quals va ser executada 
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durant el present mandat, i comenta que durant el mandat actual també s’ha fet un 
camp de futbol i un casal de gent gran. 

Recorda que la data de la convocatòria per començar a parlar sobre la ronda de Dalt 
és el 17 de juliol. 

Quant a les desbrossades a l’entorn de Collserola, admet que enguany s’han 
endarrerit una mica i diu que miraran que no torni a passar l’any següent, ja que és 
una situació no desitjable. 

Pel que fa a la Llosa, recorda que no hi ha cap projecte tancat i que el Govern volia 
compartir la proposta que havien fet des de l’Associació de Veïns de la Vall d’Hebron 
amb altres entitats per anar treballant el tema. Pensa que cal estudiar com es 
mantindrà l’equilibri entre equipaments de ciutat i equipaments de barri que donin ús a 
Sant Genís, Montbau, Vall d’Hebron i Teixonera. Afegeix que a la reunió que es va fer 
amb els veïns per parlar d’aquest tema van dir que a partir del setembre es 
començarien a fer trobades per a discutir els usos de la Llosa. 

Tot seguit, opina que és un honor que el president del Districte sigui el segon tinent 
d’alcalde i informa que assisteix a tots els plenaris i fa molta feina, tot i que de vegades 
l’agenda no li permeti assistir a algunes trobades. 

Després, comenta que Guàrdia Urbana sí que actua en l’àmbit forestal quan li pertoca i 
assenyala que a la nit de Sant Joan va actuar a la zona forestal de Collserola on es 
tiraven coets. Respecte als cartells, reconeix que són de paper i es trenquen. 

Subratlla que el Districte té pendent fer una trobada oberta amb els veïns per donar 
indicacions sobre com actuar en cas d’incendi i com prevenir-los. 

Fa saber que tot el que té a veure amb els problemes de pedres al clavegueram i les 
plataformes que falten a les parades d’autobús són temes que es traslladaran a 
Serveis Tècnics per a consulta. Ara bé, recorda que un any enrere es van fer unes 
quantes plataformes. 

Pel que fa a les caques de gos, comenta que és un tema que surt a totes les 
audiències i a tots els consells de barri, i recorda que s’està fent una campanya al 
districte que consisteix que vuit persones van caminant pels barris i fan informes de les 
situacions que detecten com a problemàtiques en l’àmbit de la convivència, l’incivisme, 
els serveis públics o altres. Afegeix que Guàrdia Urbana també fa campanyes de 
detecció d’animals perillosos que van deslligats i que el Districte mira de treballar amb 
la gent que té gossos perquè es comportin de forma cívica. 

Finalment, respecte al bus 112, diu que recull la proposta, que ja havia sortit altres 
vegades, i matisa que encara no s’ha traslladat una proposta definitiva de canvi de les 
línies d’autobús, amb la qual cosa, encara s’hi pot treballar. 

El senyor Ramón Camuñas Vecín, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Genís, 
felicita l’Ajuntament per les obres que ha fet a l’inici del carrer Cànoves però demana 
que es netegi la grava que ha quedat en el ciment per evitar que es converteixi en un 
espai lliscant. 

Tot seguit, mostra la seva preocupació pels veïns que ocupen el camp de futbol de 
Penitents i explica que des de fa dies que hi van a dormir i hi cuinen i tot. Diu que ho 
ha comentat amb els veïns i que ha sabut que Guàrdia Urbana hi va anar a mirar però 
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no van ni sortir del cotxe per dir-los res, amb la qual cosa demana que es faci alguna 
actuació al respecte per evitar aquesta situació de càmping. 

A més, diu que falta enretirar la caseta on hi havia el bar del camp de futbol, i pregunta 
si finalment s’ha tallat l’aigua, ja que uns dies enrere va veure un home a la part alta 
del camp, on hi ha els vestuaris, fent servir una mànega, cosa que el va sorprendre. 

Opina que l’actuació del camp de futbol hauria pogut servir per enretirar la porqueria 
que ha quedat al camp i la gespa artificial, ja que és contaminant. 

En darrer lloc, demana què està passant amb la freqüència dels autobusos i explica 
que moltes vegades el bus 19 triga més de 33 minuts però després en venen dos de 
seguits, cosa davant la qual no hi troba sentit. 

La senyora Tania López Edo, en nom propi, pregunta com quedarà el tema de les 
escales que van del carrer Cànoves al carrer Costa Pacheco i si hi ha alguna actuació 
al respecte que es contempli en el Pla de barris. 

El senyor Enrique Asín, en nom propi, mostra la seva satisfacció pel fet que s’estiguin 
fent millores en el barri però pensa que la part més vella no deixa de ser denigrant i 
demana si es pot fer alguna cosa al respecte. Posa com a exemple la manca de servei 
de jardineria i que els balcons estiguin en mal estat, fins i tot pitjors que els del barri de 
la Mina. Pensa que les actuacions que demana no són especialment costoses i creu 
que amb els diners que té l’Ajuntament, ho hauria de poder fer sense cap problema. 

El senyor Antonio Tejero, en nom propi, opina que la part alta del barri de Sant Genís 
necessita una reestructuració important. També proposa que es doni sortida al carrer 
Cànoves a l’alçada del número 104 amb ús prioritari per al vianant. 

Pensa que hi hauria d’haver un compromís per part de l’equip de Govern que comporti 
fer un balanç cada any sobre el que es fa i el que no. Creu que això evidenciaria que 
cada vegada que entra un govern nou diu que faran actuacions a la part alta i després 
se n’obliden. 

Després, llista un conjunt de temes sobre els que volia parlar tot i que no hi 
aprofundeix perquè han sortit anteriorment, com són les qüestions del carrer Viver, les 
plataformes perquè les persones puguin circular, els murs per evitar l’accés dels porcs 
senglars o la qüestió dels roures mal plantats. 

Aclareix que demana que es facin actuacions a mesura que es tinguin diners 
disponibles. Creu que s’hauria de començar pel carrer Cànoves i la sortida proposada. 

La senyora Emeka Okpala González, en nom propi, mostra la seva preocupació i la 
dels veïns del carrer Tiro que estan a prop del nou camp de futbol perquè recentment 
han detectat que hi ha persones que salten la porta i es posen a jugar quan està 
tancat, provocant molèsties de convivència i fent que alguna pilota entri a casa seva. 
Explica que alguna vegada els veïns els han cridat l’atenció però demana com haurien 
de procedir per evitar que això passi. 

Després, expressa la necessitat d’estudiar la possibilitat de fer voreres més amples en 
el carrer Tiro, ja que actualment no són accessibles. 

La senyora Margarita Domènech Perelló, en nom propi, mostra la seva preocupació 
per la nova xarxa de bus i la manca d’accés a la plaça Catalana. Explica que ha parlat 
amb diferents veïns i que ningú no s’havia assabentat de la reunió que va fer el 
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Govern per presentar el projecte de la xarxa de bus i insisteix en la necessitat de donar 
un servei de bus per a la gent gran, perquè no quedi aïllada. A més, comenta que amb 
el problema de la freqüència que ha sortit abans, encara es queda més preocupada. 

Mostra la seva indignació perquè a la reunió esmentada es va donar tot per fet i 
informa que tots els veïns s’han alarmat quan ha sabut que la línia 55 desapareix. 

En darrer lloc, demana què cal fer per assabentar-se de les reunions i decisions de 
l’Ajuntament i també fa saber que està interessada en què les plantes de la plaça 
Catalana estiguin tan cuidades com les d’altres places com la de Joanic o la de 
Sanllehy. 

La senyora Feli Biete Montoya, en nom propi, comunica que parla en nom de molts 
veïns de la zona alta del Guinardó que estan preocupats perquè tot i que el bus nou 
passarà per la ronda del Guinardó, saben que hi haurà carrers que quedaran 
desatesos, com ara Mascaró, Amílcar, Arc Iris, Pedrell o Aguilar, entre altres. Recorda 
que la mitjana d’edat de la gent de la zona alta, que és la zona afectada, és de vuitanta 
anys i escaig, i s’afegeix a la crítica de la senyora Domènech sobre la manca 
d’informació per convocar la reunió on es va presentar la nova xarxa de bus. 

El conseller tècnic respon per temes i diu que, pel que fa a l’ocupació del camp de 
futbol antic, s’està treballant amb Neteja i Guàrdia Urbana per desmuntar els mòduls 
que hi ha, amb la qual cosa espera resoldre el problema en breu. 

Respecte a la freqüència dels autobusos, indica que la nova xarxa vol millorar-la i per 
fer-ho implanta mesures de prioritat a la via pública, com per exemple carrils bus o 
prioritats semafòriques, entre altres. Pensa que el bus 19 té l’inconvenient que 
acumula tots els petits impediments que es va trobant al llarg del recorregut. Comenta 
que, actualment, aproximadament el 10% del recorregut dels autobusos es fa a través 
del carril bus, i diu que aquest és un dels punts que es vol millorar. 

Quant a les qüestions de manteniment i arranjaments, assenyala que el Districte ho 
treballa i escolta totes les peticions que es fan en els consells de barris i se’n fa 
seguiment. Reconeix que hi ha una trobada monogràfica amb Parcs i Jardins que està 
pendent, i creu que es pot reprendre per plantejar neguits i dubtes, i alhora veure 
actuacions que s’estiguin duent a terme. 

Pel que fa a la sortida del carrer Cànoves, indica que es va recollir la proposta però 
que el problema és que la part del carrer que es vol obrir no és pública. Fa saber que 
l’Ajuntament està treballant per arribar a un acord amb els titulars. 

Respecte als balanços anuals, opina que és una bona proposta i creu que els consells 
de barri són un espai idoni per fer-los. En aquest sentit, recorda que l’Audiència 
Pública no és un òrgan de barri sinó de tot el districte, i diu que per aquest motiu no es 
fa un balanç inicial de totes les peticions de barri que van apareixent. 

Quant al camp de futbol nou i els problemes del seu ús fora de l’horari, informa que 
amb un grup de veïns el Govern ha establert espais de treball per mirar com 
s’enjardinarà l’entorn que ha quedat pendent, i afegeix que s’ha creat una taula per 
treballar amb l’Institut Municipal d’Esports i els gestors del camp per fer seguiment de 
tots els problemes que apareguin.  

Anuncia que es recull el tema de les voreres del carrer Tiro però diu que no està 
previst actuar al respecte durant el present mandat. 
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Pel que fa la reforma de la xarxa ortogonal, recorda que es van celebrar dues sessions 
diferents que van comptar amb un anunci de la convocatòria a les porteries de la zona 
baixa del districte quan tocava al centre cívic del Guinardó, i més tard, a les de la zona 
alta. Afegeix que la segona sessió es va fer a la zona nord i diu que, amb tot, les 
propostes es van valorar i tenen el retorn disponible a la plataforma decidim.barcelona, 
on també s’hi poden consultar els processos participatius oberts. Recorda que les 
sessions que es van fer al districte van tenir molt èxit de participació i fins i tot va 
quedar-hi gent dreta. 

A més, recorda que la setmana anterior l’Associació de Veïns Joan Maragall del 
Guinardó va organitzar una altra sessió informativa sobre la xarxa ortogonal per als 
veïns, amb la qual cosa incideix en el fet que sobre aquest espai l’Ajuntament no hi té 
responsabilitat directa. Confirma que hi van assistir una setantena de veïns i que el 
paper del Districte era de donar suport a l’associació que l’organitzava per aclarir 
dubtes. 

Concreta que a la plaça Catalana hi passaran més autobusos amb la nova xarxa, 
perquè hi deixarà de passar el 55, però hi passarà el V23 amb una freqüència d’entre 
5 i 10 minuts i la Plaça Catalana serà el final de la línia 39, que tindrà modificacions 
però seguirà passant per aquest indret. 

Aclareix que el procés de la nova xarxa s’ha fet amb la premissa que cap zona perdi 
servei d’autobusos. Reconeix que a l’avinguda Verge de Montserrat es perd alguna 
línia però diu que el nou D40 passarà més sovint que l’actual 32 i, a més, serà doble i, 
per tant, no es perd servei. 

Mostra la seva comprensió davant el neguit expressat pels veïns perquè diu que és 
propi de qualsevol canvi però demana paciència per veure el servei de la nova xarxa. 

El gerent aclareix que, després de la reunió que es va fer sobre el Pla de barris uns 
dies enrere, es va optar per desestimar com a prioritaris la urbanització dels afores del 
casal de gent gran i, per tant, es va optar per dedicar la partida econòmica que preveia 
aquesta actuació a altres temes com ara l’escala del carrer Cànoves i l’avinguda 
Jordà, el tema dels arbres mal plantats o l’Escola d’Idiomes, entre altres. Ara bé, 
informa que sí que es farà una mínima intervenció als afores del casal de gent gran i 
diu que a la propera sessió del Grup Impulsor del Pla de Barris se n’informarà al 
respecte. 

La senyora Bartolomé pregunta a la regidora si el Govern està comprant autobusos 
petits perquè pensa que darrerament se n’espatllen molts i no es reposen, cosa que 
considera necessària. 

El senyor Camuñas demana què pot durar el temps que triga l’Ajuntament a desallotjar 
les persones que ocupen el camp de futbol antic i mostra la seva preocupació pel risc 
d’incendi que suposen les seves activitats, ja que hi tiren molts petards. 

La senyora Cervelló aclareix que anteriorment no es queixava tant sobre la manca 
d’ascensors a les estacions de metro com sobre el fet que toquin el bus 55, que 
considera necessari per a un barri amb molts pendents. Informa que, al barri, al 55 li 
diuen «el bus dels iaios» perquè sempre hi ha gent gran que l’agafa ja sigui per donar 
una volta com per anar al mercat de l’Estrella. 

Reconeix que té part de responsabilitat de no haver-se assabentat de les reunions que 
ha convocat l’Ajuntament per informar sobre la xarxa ortogonal i fa saber que la gent 
gran s’ha assabentat dels canvis gràcies a les farmàcies, on els han informat. Afegeix 
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que estan recollint firmes perquè el Govern tingui en compte les dues línies de bus que 
afecten la part alta i comenta que la gent gran no té un problema de temps sinó 
d’accessibilitat, amb la qual cosa creu que esperar no és un problema, però pujar o 
baixar a peu, sí. Creu que els transbords no estan pensats per a la gent gran, ja que 
pujar i baixar de l’autobús ja els suposa un gran esforç. 

El senyor Arbós pensa que el problema del bus 185 a la Font del Gos es podria 
solucionar sempre que hi hagués voluntat política. Retreu al Govern que proposi 
normes de participació ciutadana que després no compleix i mostra la seva 
incomprensió davant la no acceptació de la consulta popular sobre la superilla d’Horta. 
Pensa que el Govern té por dels resultats. 

El senyor Enrique Perea, en nom propi, pregunta on es destinen tots els diners que 
surten del cinema que s’organitza entre l’escola Montserrat i la residència de 
pensionistes. 

La senyora Trinidad Edo, demana disculpes en cas que repeteixi un tema que ja ha 
sortit i pregunta si s’ha concretat alguna cosa sobre l’espai de la Llosa i l’acord al qual 
hauran d’arribar en algun moment l’Ajuntament i l’Hospital de la Vall d’Hebron. 

Després, passa a parlar de les obres del carrer Cànoves i pregunta si es podria posar 
una barana a tota la banda que queda pendent, perquè considera que seria molt útil. 
Demana que es faci servir una bona pintura i fa saber que la que hi ha a la barana 
actual li provoca al·lèrgia a ella i a altres persones. 

La senyora Domènech pregunta al conseller tècnic què posava als cartells dels quals 
ha parlat anteriorment. 

El senyor Mateo pensa que l’actualització de les Normes de Participació Ciutadana 
comporten un canvi cap a pitjor respecte al que hi havia perquè, per exemple, 
l’audiència pública només serà possible si la regidora ho decideix unilateralment o es 
compta amb un nombre de consellers determinat que volen fer-la o mitjançant una 
iniciativa ciutadana. 

Després, retreu que a la plataforma decidim.barcelona no es recullin les mateixes 
versions sobre els acords presos segons si es consulta la versió catalana o la 
castellana, i diu que això ja ho va denunciar en el Consell de Barri de Montbau celebrat 
el 23 de maig. Pensa que és una manca de transparència cap a la ciutadania. 

Informa que les associacions de veïns han anat a totes les audiències públiques que 
han pogut i han confirmat que cap regidor ha llegit les Normes de participació 
ciutadana. 

També comenta que segons les normes noves, es preveu que només es faci un 
consell de barri l’any, amb un màxim de quatre, quan tothom diu a hores d’ara que són 
l’òrgan de proximitat més important i que s’hauria d’augmentar la freqüència de 
convocatòries. També explica que els consells sectorials no apareixen en tot el text i 
critica que el foment de l’associacionisme només tingui un article, a diferència dels 
capítols dedicats amb la normativa del 2002. 

Fa saber que les associacions de veïns de tota la ciutat volen presentar unes 
al·legacions de manera conjunta que comptaran amb el suport d’una trentena 
d’organitzacions. Així mateix, informa que el Consell de Ciutat també està preparant 
al·legacions. Es queixa del fet que les noves normes proposin instruments 
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completament nous i difícils de promoure, com ara la iniciativa ciutadana, que 
necessita entre 1.500 i 2.000 firmes per posar-se en marxa. 

Un veí, en nom propi, pregunta a la regidora quan s’acabarà la vaga de metro. 

La regidora comença responent l’última pregunta i diu que TMB no és una empresa 
fàcil, perquè cada vegada que es negocien convenis, hi ha molts conflictes. Explica 
que entre bus i metro s’han fet més de 350 jornades de vaga en els darrers quinze 
anys, amb la qual cosa significa que hi ha hagut gairebé un any de vaga. Demana 
disculpes per les molèsties ocasionades als usuaris i fa saber que s’està intentant 
arribar a un acord i que fins i tot la Generalitat està intervenint en la qüestió com a 
mediadora. Pensa que s’arribarà a una solució més d’hora que tard i aclareix que la 
plantilla de metro no ha tingut cap reducció salarial durant la crisi. Ara bé, explica que 
els treballadors consideren que no n’hi ha prou amb les millores que proposa 
l’empresa TMB i demanen altres coses que tenen a veure amb un increment de sou i 
també de contractació indefinida. 

Relaciona aquest tema amb la pregunta sobre el cost dels autobusos i respon que 
cada vehicle nou costa uns 300.000 euros. 

Mostra el seu desig de tenir un pressupost il·limitat que li permeti fer més obres al 
metro, augmentar el sou dels treballadors i altres mesures, però reconeix que no és 
així i que s’han de prendre decisions prioritàries. En aquest sentit, fa saber que es 
compraran alguns busos petits però assenyala que el problema que hi ha hagut durant 
els anys de no inversió és que els pocs que s’han comprat eren autobusos grans, amb 
la qual cosa hi ha poca flota per a renovar els petits. 

Expressa la seva satisfacció pel procés participatiu sobre la nova xarxa de bus i 
recorda que hi han anat més de 2.000 persones a tota la ciutat. Reconeix que no s’ha 
pogut respondre a tots els dubtes que han sorgit però creu que la nova xarxa serà més 
equitativa i donarà servei a tothom, i afegeix que una persona jubilada va explicar 
recentment al conseller tècnic que havia provat de fer el recorregut que feia 
habitualment amb les noves línies de bus i, tot i que havia hagut de fer transbord, 
havia guanyat en temps. 

Pensa que serà fàcil adaptar-se al canvi i fa saber que es mirarà que tots els 
autobusos siguin accessibles per a gent gran i per a persones amb mobilitat reduïda, 
inclosos els scooters. 

Pel que fa als talls dels carrers de Sant Genís, informa que responen a l’ús de l’espai 
públic que fa TV3 per rodar la sèrie Merlí, i comenta que el Districte està en contacte 
amb els veïns per saber si hi ha molèsties i treballar-les, quan calgui. 

Respecte a la Llosa, conclou que encara no està decidit què s’hi farà i recorda que 
s’està treballant la remodelació de tot l’hospital. Pensa que al llarg de les diferents 
reunions que queden pendents per tractar aquest tema, s’acabarà decidint-ne els 
usos. 

El conseller tècnic respon en relació amb els temes pendents i manifesta l’esperança 
de resoldre el problema del camp de futbol i els riscs d’incendi al més aviat possible, 
tot i que no pot assegurar que es faci durant la setmana següent. Demana als veïns 
que truquin a Guàrdia Urbana si veuen qualsevol cosa estranya. 

Pel que fa a les baranes, respon que ho mirarà amb Serveis Tècnics i, com a mínim, 
podrà entendre per què no s’ha posat la barana a tot l’espai nou. 
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Respecte als cartells, informa que apel·laven al ciutadà a venir al procés d’informació i 
debat sobre la xarxa de bus, i reitera que es van penjar a les portaries del districte 
dues vegades, una per a la convocatòria del Guinardó i l’altra per a la de Sant Genís. 

Retreu al senyor Arbós que critiqui les normes de participació després de tres hores 
d’audiència pública i diu que encara no estan tancades i que, per tant, es recull l’opinió 
dels veïns sobre la insuficiència de convocatòria de consells de barri. Pensa que entre 
la ciutadania i l’Ajuntament s’aconseguirà disposar d’unes normes que facin possible la 
màxima participació ciutadana. 

Pel que fa al 185, recorda que el Govern va comprometre’s a estudiar si passava un 
autobús o no pels carrers de la Font del Gos, cosa que ja s’ha fet, i diu que actualment 
s’està treballant per tenir una marquesina. 

Quant a la superilla, pensa que el procés participatiu que s’està duent a terme és molt 
més ric que una consulta binària, i destaca que diferents espais, com ara escoles, 
AMPA i entitats juvenils i culturals, han anat dient la seva i l’han enriquit molt. 

El vicepresident informa que el dimecres següent se celebra el Consell Ciutadà a la 
seu del Districte, que tractarà el tema monogràfic de les Normes de participació, i 
dijous següents hi haurà el Plenari. Convida tots els assistents a anar-hi i participar-hi. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el vicepresident agraeix la participació a tots 
els assistents i aixeca la sessió a les 21.35 h. 

 
 
 
 
El cap de Comunicació      Vist i plau  
          El vicepresident 
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