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Consell de Barri del Baix Guinardó 

ACTA 

Dimarts,  28 d’abril de 2015, a les 20 h 

Casal de la Gent Gran del Baix Guinardó, carrer de la Marina, 380 

 

 

ORDRE DEL DIA 

 

1. Seguiment de les intervencions realitzades des del darrer Consell de Barri i de les 
previsions futures 

 
2. Procés participatiu per a la millora dels jardins Príncep de Girona 

2.1. Presentació dels resultats dels procés participatiu  
2.2. Intervencions de manteniment i millora als jardins 

 
4.   Torn obert de paraules 
 

HI ASSISTEIXEN 

 

Presidenta   

� Francina Vila Valls, regidora del Districte d’Horta - Guinardó 

Vicepresidenta 

� Maria Rodríguez, presidenta de l’AV del Baix Guinardó 

Secretària del Consell 

� Susanna Porcar Portela, consellera tècnica 

Consellera de Barri 

� Roser Nogués, GMDCiU 
 

Tècnica de Barri  

� Núria Rodríguez Yuste 
 

Districte 

� Carles Mas, gerent 
� Manel Ferrer, Serveis Tècnics 

 

Consellers i conselleres 

� Núria Galán, PSC 

� Antonio Salado, ICV-EUiA 

� Rafael Sánchez, PPC 
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Equips de la Guàrdia Urbana Comunitària  

 

Representants de les entitats 

� Associació de Veïns i Veïnes del Baix Guinardó 
� Associació Defensa dels passatges de Sant Pere i Boné 
� Associació Amics de la Revetlla 
� Casal de la Gent Gran del Baix Guinardó 

 

Desenvolupament de la sessió 
 

La regidora del Districte, Francina Vila, obre la sessió del Consell de Barri del Baix 
Guinardó, a les 20 h. Dóna la benvinguda als assistents, presenta els membres que 
l’acompanyen a la taula: la consellera tècnica del Districte d’Horta-Guinardó, Susanna 
Porcar que actua com a secretària del Consell de Barri, la consellera de Barri del Baix 
Guinardó, Roser Nogués i a la tècnica de Barri Núria Rodríguez Yuste, agraeix la 
presència de la vicepresidenta del Consell, dels consellers municipals del Districte i del 
públic assistent.  
 

1. Seguiment de les intervencions realitzades des del darrer Consell de Barri i de les 

previsions futures 

 
La regidora explica breument les intervencions que s’han fet per millorar els 
diferents espais des del darrer Consell de Barri i les previsions futures. En destaca 
les següents:  

• Reparació paviment de vorera al carrer de Praga, 12 

• Reparació d’escocells i del paviment de la vorera al carrer de Cartagena, 321 

• Reparació del paviment de la vorera al carrer de Padilla, 339 

• Recobriment asfàltic amb paviment sonoreductor al carrer de la Marina – 
carrer de Taxdirt 

• Adequació del solar del passatge de Sant Pere, 8 

• Execució subsidiària. Adequació i neteja del solar privat del passatge de Sant 
Pere, 35-41  

• Es preveu instal·lar jocs  per a la gent gran a la ronda del Guinardó 

• Obres a la plaça de Sanllehy. La intervenció inclou la cobertura del pou de 
l’estació, la urbanització de la plaça i la millora de la mobilitat dels vianants i 
vehicles mitjançant l’ampliació del carrer de Ramiro de Maeztu 

• Instal·lació d’un semàfor a la cruïlla dels carrers de l’alcalde de Móstoles i de 
l’Encarnació 

• Petanques a la ronda del Guinardó – Obres al local que hi ha al Parc de les 
Aigües per adaptar-lo com a WC i la millora de l’enllumenat 

• Pla de civisme – campanya per sensibilitzar els propietaris sobre la correcta 
tinença d’animals de companyia, convivència a l’espai públic i recollida 
d’excrements. Zones d’intervenció: Jardins d’Hiroshima, Jardins Príncep de 
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Girona, carrer de l’Encarnació – passatge de Lligalbé – passatge de Sant Pere 
– Lepant – 

 

• Pla de compromís per a l’Ocupació a Barcelona  

• Servei d’Informació i Assessorament en matèria d’ocupació a l’OAC 
 

Principals actuacions de la legislatura i actuacions futures 

• Arranjament i millora dels Jardins del Príncep de Girona. Ampliació del parc 
amb l’alliberament dels terrenys que ocupava l’antiga caserna militar al 
carrer de Lepant  
Actuació 3 fases: 

• Condicionament de la part superior dels jardins – millores als 
paviments, rampes i accessos, hort urbà lligat al Casal de la Gent 
Gran 

• Arranjament del llac  

• Propostes del procés de participació 

• Adequació de la zona verda del carrer de Padilla, 383-397 i resolució de 
patologies 

• Remodelació de la Biblioteca Mercè Rodoreda 

• Millora de l’enllumenat del carrer de l’alcalde de Móstoles 

• Millora de l’enllumenat del carrer de los Castillejos 

• Adquisició del solar Talleres Muñoz i enderrocament 

• Arranjament de l’espai públic del carrer de Lepant, cantonada passatge de 
Sant Pere 

• Pistes poliesportives del carrer de Sardenya – proper mandat - 

• Aprovació del Pla especial urbanístic del recinte modernista de San Pau 
 

2. Procés participatiu per a la millora dels jardins Príncep de Girona 

2.1. Presentació dels resultats del procés participatiu  

2.2. Intervencions de manteniment i millora dels jardins 

 
La regidora fa un resum del procés participatiu i de les aportacions 
 

• Tres sessions del Grup Motor i de Seguiment   

• Comissió de Seguiment, 2/10/2014 

• Consell de Barri del Baix Guinardó, 22/10/2014 

• Jornada lúdica i participativa, 26/10/14. Total d’aportacions recollides durant 
la jornada: 1.509 

• Sessió de retorn a la Comissió de Seguiment del Baix Guinardó, 24/11/2014 

• Sessió participativa al Casal de Gent Gran, 16/12/14 

• Treballs amb l’EMB Marina (amb l’AMPA i la Direcció) 

• Sessió de retorn amb la Comissió de Seguiment del Baix Guinardó, 11/03/15 

• Sessió de retorn, Comissió de Seguiment, 11/3/2015 
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Fruit del procés de participació, en què van prendre part 855 persones, es van 
extreure una sèrie de conclusions les quals es poden agrupar en les peticions i 
mesures correctores següents: 
 

• Diversificar per edats i ampliar la zona de jocs infantils.  
o Noves zones de joc a Travessera-Lepant 

• Fer-hi una pista poliesportiva i equipament de la pista de ciment que hi ha 
actualment  

o Construcció d’una pista de bàsquet 3x3 i pintat de línies de la pista amb 
porteries 

• Ampliació i millora de l’àrea de gossos per evitar problemes d’incivisme.  
o Ampliació i millora de l’àrea de gossos amb un increment de 440 m2,  

amb una  superfície total de 780 m2 
 

3. Torn obert de paraules 

 
Carles Pascual Ruiz pregunta si està previst instal·lar pistes de petanques als Jardins 
del Príncep de Girona, atès que ho va plantejat en el procés de participació. 
 
Resposta de la regidora. Al procés participatiu, no hi ha hagut altres aportacions en 
aquest sentit. Es pot estudiar aquest punt, però en aquest moment no està previst 
instal·lar pistes de petanques als Jardins del Príncep de Girona, ja que es va acordar 
traslladar-les i concentra-les a la ronda del Guinardó. 
 

Paolo Monzani demana – per escrit – participar en alguna reunió de treball que es 
faci sobre l’àrea de gossos dels jardins d’Hiroshima. 
 

Raül Barahona fa diferents demandes i preguntes:  
 
Considera que no s’ha avançat gens quant als òrgans de participació. 
 
Demana instal·lar els ancoratges de contenció dels contenidors dels carrers Pi i 
Margall, de la Marina, Sant Antoni Maria Claret i Taxdirt. 
 
Considera que s’ha endarrerit la instal·lació del semàfor de la cruïlla dels carrers de 
l’alcalde de Móstoles i de l’Encarnació. 
 
Pregunta perquè no ha obert la Biblioteca Mercè Rodoreda a la data prevista i s’ha 
prolongat una setmana més la previsió inicial d’obertura. Es queixa que malgrat que 
s’havia anunciat que es podien retornar tots els documents a la xarxa de 
Biblioteques, només han acceptat el retorn de llibres i no de tots els documents, i 
que s’ha penalitzat el fet de no retornar els documents a la Biblioteca. Demana que 
s’actuï d’ofici i que s’anul·lin  els punts de penalització als usuaris perquè puguin 
utilitzar la xarxa amb normalitat.  
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Demana que es retirin les càmeres instal·lades a la façana de la Biblioteca, o bé que 
s’hi instal·lin d’acord amb la normativa vigent. 
 
Pregunta el cost que ha suposat el suport tècnic que l’empresa ha donat al procés 
participatiu del Jardins del Príncep de Girona. També pregunta el cost de la bomba 
de neteja del llac. Vol saber qui n’és el propietari: l’Ajuntament o Parcs i Jardins. Al 
pipicà quan plou fa un bassal d’aigua i no hi poden passejar els gossos. Es queixa de 
la manca de manteniment. 
 
Es queixa que a la parada del bus H6, del carrer de Cartagena, hi ha un banc que 
molesta els usuaris quan han de pujar al bus.  
 
Es queixa que no s’ha presentat a tots els Consells de Barri, l’Estudi de Mobilitat. 
 
Pregunta sobre els recursos assignats al Districte i demana la inversió que s’hi ha 
fet. 
 
Esmenta l’acord de tots el grups polítics quant al cobriment de la ronda de Dalt, que 
representa 400 milions d’inversió fins al 2025, i que hem de ser conscients que si 
fem això, no tindrem inversions en altres coses. 
 
Resposta de la regidora  

 

Les inversions que s’han fet a Horta-Guinardó són de 150 milions d’euros fruït 
d’acords amb les diferents forces polítiques. Màxima transparència en els 
pressupostos que es poden consultar al web.  
 
S’ha promogut la participació als espais reglamentaris: l’Audiència Pública, el 
Consell Ciutadà, les Comissions de Seguiment dels Consells de Barri i els Consells de 
Barri, hem anat ampliant la participació creant grups de treball específics en funció  
d’una obra o d’un projecte concret, com ha estat el procés de participació dels 
Jardins del Príncep de Girona. 
 
El semàfor s’ha instal·lat després del procés administratiu que dura fins que es licita 
l’obra. 
 
El procés participatiu dels Jardins Príncep de Girona ha tingut un cost mínim, gràcies 
a la participació i implicació de les entitats del barri que van organitzar activitats a la 
jornada festiva i quant al les despeses pel suport i acompanyament tècnic del 
procés, es van assumir des del Comissionat de Participació. La instal·lació de la 
depuradora del llac ha tingut un cost de 100.000 €, amb l’arribada de la primavera. 
Parcs i Jardins han reforçat diàriament el manteniment del llac.  
 
Es traspassarà a Medi Ambient la revisió dels ancoratges dels contenidors.  
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La regidora passa la paraula a la directora de la Biblioteca Mercè Rodoreda, Isabel 
Minguillón, la qual explica que es va informar de les obres de l’ampliació de la 
Biblioteca mitjançant diferents materials de comunicació, es va informar i lliurar 
fulls informatius quan es feia un préstec, a cada persona se l’explicava que la 
Biblioteca estaria tancada fins al dia 13. Finalment, es va obrir el dia 20, a causa de 
l’endarreriment del subministrament dels materials, i pel que implicava integrar 
tota la Biblioteca -netejar els espais, prestatgeries, reubicació de llibres –. No es va 
tornar a imprimir cartells, però es va comunicar el canvi de data a través dels webs 
de la Biblioteca, de Biblioteques de Barcelona, del Districte, de Facebook... es va 
intentar informar al màxim amb els recursos que teníem.   
 

Es va tancar la Biblioteca en el període de Setmana Santa per causar les mínimes 
molèsties als usuaris. Hi ha el pacte que quan una biblioteca tanca, la resta de 
biblioteques han de recollir tots el documents. Pel que fa a la  penalització,  s’esta 
anul·lant.   
 
Es mirarà la situació de les càmeres i es donarà resposta. 
 
L’Estudi de Mobilitat i d’Accessibilitat és un estudi que s’ha elaborat i s’ha presentat 
a totes les comissions de seguiment, les quals i han decidit com es podria treballar. 
Hem tingut en compte les dinàmiques de cada barri. Tenim uns barris complexos 
quant a la mobilitat i l’accessibilitat, a causa de l’orografia del terreny, barris 
envellits, l’accessibilitat és una demanda generalitzada. Se’n va fer un estudi rigorós 
incloent-hi la diagnosi. Tenim una fotografia global barri per barri. En el marc de la 
Comissió de Seguiment, es pot definir quines seran les prioritats i les inversions 
durant el proper mandat. 
 
Montserrat Carrió pregunta si està previst arranjar el carrer de les Camèlies des de 
la ronda del Guinardó, fins la plaça de la Font Castellana. 
 
Resposta de la regidora. No hi ha projecte però es un tram que cal tenir en compte. 
En prenc nota. 
 

Anna Font Andrés parla en representació dels propietaris de gossos i exposa les 
demandes per tenir un entorn adequat a les necessitats físiques i psíquiques dels 
animals.  
 
Comenta que malgrat que s’hagi ampliat la zona de gossos als Jardins del Príncep de 
Girona, és un espai insuficient atesa la quantitat de gossos censats al districte 
d’Horta-Guinardó. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 7 

Districte d'Horta-Guinardó 

Rda. Guinardó, 49 

08025  Barcelona 

 

 

 

Proposa que als Jardins del Príncep de Girona i als d’Hiroshima es consensuïn 
horaris per tal de compartir els espais  - respectant l’àrea de jocs infantils -, perquè 
els gossos puguin estar-hi sense lligar.  
 
Exposa la necessitat de trobar acords, abans que acabi la moratòria de la nova 
ordenança de tinença d’animals. 
 
Es queixa de les deficiències en el drenatge de l’àrea de gossos als Jardins del 
Príncep de Girona.  
 
Resposta de la regidora. La voluntat de redactar la nova ordenança per a la tinença 
d’animals, és per avançar en el benestar animal, per millorar i ampliar els espais 
d’esbarjo. L’ordenança s’ha d’anar aplicant a poc a poc per garantir que es faci bé. 
Hi ha hagut un procés de participació, la gent que hi ha vingut s’ha expressat i  fruit 
d’aquest procés s’ha acordat ampliar la zona d’esbarjo per als gossos. 
 
La regidora explica que en aquest districte els espais d’esbarjo per a gossos, supera 
en escreix, els espais dels Tres Turons, el parc del Guinardó i el dels Jardins del 
Príncep de Girona on hem habilitat i ampliat l’àrea de gossos, amb un increment de 
superfície, ja que dels 340 m2 que tenia, ara en té 780 m2. S’hi ’instal·laran tres 
elements de jocs per a gossos, homologats, que formen part del circuit amb un 
circuit Agility. S’han recollit propostes dels Jardins d’Hiroshima, i s’entén que no tots 
els gossos surten a la mateixa hora. Hem millorat espais, cal veure com funciona i 
després cal analitzar i valorar propostes.  
 
Anna Font Andrés intervé per manifestar que els 780 m2 no són suficients perquè 
els gossos censats puguin córrer i esplaiar-se amb altres gossos deslligats i per 
presentar-se com un col·lectiu de propietaris de gossos que s’està unint amb altres 
districtes de la ciutat, per ser escoltats i que Barcelona sigui una ciutat amiga dels 
animals. 
 
Comenta que majorment els gossos surten a la mateixa hora a causa dels horaris 
laborals de les persones i pregunta què passarà quan s’acabi la moratòria. 

 
Resposta de la regidora. Hem creat un grup de treball per trobar-nos, tenir el diàleg 
obert i hem de valorar com funciona. 
 
Kenca Súnico es queixa del funcionament del grup de treball i afirma que a la 
primera sessió del grup de treball s’havien rebutjat les propostes que havien fet els 
interlocutors propietaris de gossos sobre els Jardins d’Hiroshima i del Príncep de 
Girona, concretament la proposta de col·locar-hi tanques que encerclin els Jardins 
perquè sigui una zona d’esbarjo pels gossos.  
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Resposta de la regidora. La voluntat del districte sempre ha estat la de dialogar i 
proposa una nova reunió de treball per aclarir i avançar en el desenvolupament de 
l’ordenança. 
 
La regidora passa la paraula a la tècnica de barri per respondre la intervenció 
anterior. La tècnica fa un resum del procés participatiu per millorar els Jardins del 
Príncep de Girona, dient que un dels punts que suscitava més controvèrsia i interès 
pels veïns, era la presència de gossos deslligats als jardins. Per una banda havíem 
recollit les queixes reiterades dels usuaris dels jardins i per un altra, les demandes 
dels propietaris del gossos que reivindicaven més espai d’esbarjo pels gossos. La 
voluntat del Districte ha estat la d’arribar a acords i és per això que es va proposar 
debatre aquesta problemàtica i treballar conjuntament per trobar solucions 
consensuades, fruit d’aquest procés es va acordar ampliar la zona de gossos.  
 
En el darrer Consell de barri, la Kenca Súnico va plantejar diverses qüestions quant 
a l’aplicació de la nova ordenança de tinença d’animals i la regidora va proposar la 
creació d’un grup de treball amb els interlocutors dels propietaris de gossos dels 
jardins Príncep de Girona i dels jardins d’Hiroshima, les tècniques del Districte i de 
l’Oficina de protecció d’animals, del Departament de Benestar animal.  
 
El grup es va reunir per primera vegada el passat 15 d’abril, atès la dificultat de 
trobar interlocutors dels Jardins del Príncep de Girona. La reunió es va plantejar  
com un espai per debatre, treballar el març normatiu i per arribar a consensos per 
desenvolupar la nova ordenança de tinència d'animals de companyia al districte. Es 
tractava d'una primera trobada per fer una posada en comú, resoldre dubtes, 
identificar mancances, recollir demandes, i proposar espais d'esbarjo, es tractava de 
trobar un equilibri entre els drets dels gossos, l'aplicació de la normativa i la 
convivència en l’espai públic. Es va fer un repàs de la normativa i del dossier de 
premsa on consta que els Jardins d'Hiroshima com una futura zona d'esbarjo, que 
passaria dels 374 m2 actuals a una possible ampliació de 700 m2.  
 
La Kenca Súnico en aquella reunió va explicar que tenia un projecte d’intervencions 
als Jardins d'Hiroshima i vam quedar que ens el faria arribar. Va fer un resum de les 
demandes: la tanca del pipicà és molt baixa, entre pal i pal, hi ha un espai on els 
gossos petits s'escapen, col·locar més bancs, plantar més arbres... Proposava 
instal·lar una tanca que cerqués els jardins d'Hiroshima des de la plaça de la Font 
Castellana fins el carrer Thous, i així a més serviria de barana per a la gent gran.  
 
El Fernando Garrido va plantejar, en la mateixa reunió, que a part d'ampliar l'actual 
zona de gossos als jardins Príncep de Girona, poguessin ser d’ús compartit en 
horaris consensuats, amb més afluència de les passejades de gossos.  
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La tècnica de l’Oficina de prevenció d’animals, va explicar que s'iniciarà un procés 
participatiu per determinar quines serien les àrees d'esbarjo, els espais compartits, 
etc. i que se'ls convidaria a participar. 
 
En cap moment es va donar una negativa, atès que es tractava de recollir propostes, 
demandes i treballar per formular propostes per tal d’arribar a acords. La reunió es 
va desenvolupar amb un clima de cordialitat i va finalitzar amb el compromís de 
seguir amb les reunions de treball. 
 
Posteriorment la Kenca Súnico va fer arribar un document de propostes i demandes 
per als Jardins d’Hiroshima, que Parcs i Jardins i els  Serveis Tècnics del Districte 
estan valorant quines demandes d’intervenció al jardí es poden atendre mentre es 
desenvolupi el Pla de ciutat.   
 

Després de les explicacions de la tècnica de barri, Diverses intervencions 

coincideixen en la demanda de disposar d’espais compartits per tal que els gossos 
puguin gaudir dels jardins deslligats. Demanen formar part del grup de treball per 
tal d’arribar a acords abans de que finalitzi la moratòria i entri en vigor la normativa.  
 
Una veïna diu que no està d’acord en el fet de que comparteixin espais, encara que 
en diferents horaris, argumenta que els gossos faran les seves necessitats pels 
jardins i els nens jugaran a la mateixa zona. 
 
José Luis Maroto pregunta per si després de l’ampliació de l’àrea de gossos, els 
gossos podran jugar lliurement pels jardins com ho fan fins ara, i reitera les 
demandes de compartir els espais. Demana formar part del grup de treball. 
 
Un veí es queixa de l’incivisme d’alguns propietaris dels gossos, usuaris dels jardins 
d’Hiroshima perquè passen pel Parc de les Aigües amb els gossos deslligats, en 
ocasions els gossos fan les necessitats a la gespa i quan ho retreu, en ocasions 
l’insulten. 
 
Resposta de la regidora. Avui s’ha vist que hi ha hagut un malentès en el traspàs de 
la informació entre el grup de propietaris de gossos. És d’interès del Districte 
establir un diàleg fluït,  per això es convocarà una nova reunió, es farà arribar la 
convocatòria a la nova interlocutora dels propietaris de gossos que s’han presentat 
avui, per tal que ho comuniquin a les persones del seu col·lectiu que vulguin 
participar al grup de treball. 
 
Ricard Farin exposa l’aparició d’enganxines de la falange, de moviments feixistes al 
barri i al districte i s’ha estès que s’han instal·lat al barri del Baix Guinardó, a més 
comenta que ha hagut persones agredides per portar una imatge antiracista.  
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La regidora respon que no tenim coneixement que al districte s’hagi instal·lat cap 
grup feixista, quan es detecten enganxines es sanciona a qui signa el missatge.  Si 
algú ha patit una situació de discriminació ho ha de denunciar. L’Oficina per a la no 
discriminació, es dedica a atendre els casos que es denuncien quan a sentir-se 
discriminat o menystingut, que es coordina amb fiscalia i si es dedueix que hi ha 
delicte, o es sanciona, o  mediació entre les parts.  
 
Una veïna denúncia que hi ha una persona que orina al Parc de les Aigües  
 
La regidora respon que la Guàrdia Urbana que està present a la sala prenc nota. 

 
 
Un cop finalitzades les intervencions, la regidora agraeix la presència als assistents i com 
que no hi ha més assumptes per tractar, a les 22.15 h, finalitza la sessió. 

 
 


