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Consell de Barri del Baix Guinardó 

ACTA 

Dimarts,  28 d’octubre de 2015, a les 19 h 

Seu del Districte, ronda del Guinardó, 49  

 

 
ORDRE DEL DIA 

 

1. Seguiment de les intervencions dutes a terme des del darrer Consell de Barri i de 
les previsions futures 

 
2. Procés participatiu del PAM i del PAD i recollida dels reptes prioritaris al barri 

 Presentació per part de la presidenta de l’AV del Baix Guinardó i 
vicepresidenta del Consell de Barri de la valoració col·lectiva dels reptes al 
barri 

 
3. Avaluació del Consell de Barri del Baix Guinardó 
 
4. Informacions d’interès sobre el barri  

 Informació del carril bici a la a la travessera de Gràcia – passeig de Sant Joan 
fins a l’Hospital de Sant Pau - 

 Demanda ciutadana d'una Taula de Treball per gestionar els espais per a 
gossos 

 
5. Torn obert de paraules 

 
HI ASSISTEIXEN 

 
Presidenta   

 Mercedes Vidal, regidora del Districte d’Horta – Guinardó 
 

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

 
Secretari del Consell 

 Pau Gonzàlez, conseller tècnic 
 
Consellera de Barri 

 Carolina Porta 
 
Gerent del Districte 

 Eduard Vicente  
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Districte 

 Manuel Franco, cap dels Serveis Tècnics 
 Laura Pérez, cap del Departament de Serveis a les Persones i al Territori 
 Núria Rodríguez Yuste, tècnica de Barri 

 
Consellers i conselleres 

 Roser Nogués, Grup Municipal CiU 
 Núria Galán, Grup Municipal PSC-CP 
 Raül Barahona, Grup Municipal ERC-AM 
 Carlos Torrubiano, Grup Municipal PPC 

 
Equips de la Guàrdia Urbana Comunitària  
 
Representants de les entitats 

 Associació de Veïns i Veïnes del Baix Guinardó 
 
Desenvolupament de la sessió 

 
La regidora del Districte, Mercedes Vidal Lago, obre la sessió del Consell de Barri del 
Baix Guinardó, a les 19 h. Dóna la benvinguda als assistents, presenta els membres que 
l’acompanyen a la taula: el conseller tècnic del Districte d’Horta-Guinardó, Pau 
Gonzàlez, que actua com a secretària del Consell de Barri, la consellera de Barri del Baix 
Guinardó, Carolina Porta i el gerent del Districte Eduard Vicente, agraeix la presència de 
la vicepresidenta del Consell, dels consellers municipals del Districte i del públic 
assistent.  

 
La regidora inicia la sessió dient que el govern té l’objectiu de potenciar els espais de 
participació i és per això que proposa reflexionar i revisar el funcionament del Consell de 
Barri com a espai de participació col·lectiva per tractar-hi els temes que preocupen les 
persones que viuen al barri i cal revisar els continguts que s’hi tractin d’una manera 
continuada. Presenta els tècnics de la Cooperativa Raons Públiques que ens 
acompanyen per dinamitzar els grups de treball que es formaran amb els assistents, per 
facilitar-ne l’organització, clarificar els temes de debat, ordenar les propostes i les 
reflexions a partir de dos temes: avaluar el funcionament dels consells de barri i les 
propostes d’intervenció que s’han de fer al barri.    
 
La regidora després de repassar els objectius, l’estructura i la metodologia de la sessió,  
comenta els diferents punts de l’ordre del dia acordats a la Comissió de Seguiment del 
Consell de Barri, reunida el 20 d’octubre de 2015. 
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1. Seguiment de les intervencions dutes a terme des del darrer Consell de Barri i de 
les previsions futures 

 
La regidora cedeix la paraula al gerent del Districte, el qual explica breument  
algunes intervencions que s’han fet per millorar els diferents espais des del darrer 
Consell de Barri. 
 

 S’ha encarregat la revisió de la instal•lació dels ancoratges de contenció dels 
contenidors dels carrers Pi i Margall, de la Marina, Sant Antoni Maria Claret i 
Taxdirt 

 S’ha tramitat la retirada de les càmeres de vigilància instal·lades a la façana 
de la Biblioteca Mercè Rodoreda 

 S’ha arranjat l’àrea de gossos dels jardins del príncep de Girona  

 Informa de la reunió mantinguda amb una representant dels propietaris de 
gossos, la qual va presentar una proposta d’intervenció als jardins 
d’Hiroshima i la de compartir l’ús, en l’horari de 19 a 8 h. El Districte va 
proposar l’ampliació i el condicionament de l’àrea de gossos existent. 

 Juntament amb l’AV del Baix Guinardó s’han recorregut els diferents punts 
del barri i s’hi han recollit les demandes. Es va visitar l’estat dels passatge de 
Lligalbé, de Sant Pere i de Boné i es va donar resposta a les diferents 
demandes que plantegen els veïns: la reforma integral, l’arranjament de les 
voreres, la insalubritat dels solars privats... El solar és propietat d’una 
empresa immobiliària que ha fet fallida i té càrregues, està pendent de 
resolució judicial, paral·lelament el Districte tramitarà el Projecte de 
reparcel·lació urbanística. 

 

2. Procés participatiu del PAM i del PAD i recollida dels reptes prioritaris al barri.  
Presentació per part de la presidenta de l’AV del Baix Guinardó i vicepresidenta 
del Consell de Barri de la valoració col·lectiva dels reptes al barri 

 
3. Avaluació del Consell de Barri del Baix Guinardó 

Els punts 2 i 3 de l’Ordre del Dia es van treballar simultàniament. 
 
La regidora cedeix la paraula al conseller tècnic, Pau Gonzàlez, el qual explica 
que a l’inici d’un mandat municipal es dota de dos instruments: el PAM (Pla 
d’actuació municipal) i el PAD (Pla d’actuació de districte), que recull les 
aportacions de la ciutadania i de les diferents visions del barri.  
 
El conseller explica el procés participatiu del PAD que s’inicia avui recollint les 
propostes i definint les prioritats del barri que sorgeixin en aquest Consell de 
Barri. La voluntat és que el debat del procés participatiu del PAD es traslladi als 
diferents espais de participació i de treball per definir les prioritats i els reptes 
que cal afrontar als barris, amb el màxim consens possible. 
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El conseller informa que el govern està redactant un document inicial que 
recollirà propostes tècniques, demandes de les entitats, propostes dels diferents 
grups polítics... Al gener es presentarà aquest document inicial i fins al març 
s’obrirà un procés obert a tota la ciutadania per recollir les propostes amb la 
voluntat d’arribar a la màxima participació possible. A partir del mes de març, hi 
haurà una fase de valoració de la viabilitat, per arribar a la fase final amb la 
negociació política per aprovar aquests plans als plenaris tant del Districte com 
de Ciutat.  
 
El conseller convida a les persones assistents a col·laborar també en la detecció 
de nous col·lectius per arribar a la màxima participació ciutadana i perquè les 
seves propostes es puguin recollir i incorporar al procés.   
 
El conseller passa la paraula als dinamitzadors que expliquen breument la 
metodologia de treball d’aquesta sessió. Els assistents es dividiran en dos grups 
rotatoris en diferents espais de la sala. Un grup debatrà el funcionament i les 
propostes de millora del Consell de Barri, i l’altre grup recollirà les propostes 
d’intervenció al barri, les quals s’incorporaran com a punt de partida del procés 
per a l’elaboració del nou PAD.  Al cap de 20 minuts, els grups s’intercanviaran 
perquè tots els assistents puguin participar en ambdós debats. Finalitzat el 
treball dels grups es torna al format de plenari.  
 
La regidora cedeix la paraula a la presidenta de l’AV del Baix Guinardó, Maria 
Rodríguez que presenta les demandes, les prioritats i els reptes del barri: 
 

 El soterrament dels cables elèctrics del carrer de l’Encarnació 

 La reforma dels passatges Torrent d'en Lligalbé, Sant Pere i de Boné 

 La construcció de les pistes poliesportiva al carrer de Sardenya 

 L’arranjament dels carrers perpendiculars al carrer de Padilla – Mas 
Casanova, Rosalía de Castro - 

 L’arranjament dels carrers per sobre de la ronda del Guinardó  

 Recuperació de l’itinerari del bus 114  

 L’arranjament  del drenatge de la font dels jardins príncep de Girona es 
tapés o s’hi faci alguna modificació que sigui del gust de tothom  

 Millorament de la Il·luminació dels carrers de l’alcalde de Móstoles, 
Sardenya i Pi i Margall  

 

Les propostes que sorgeixen en el marc del Grup que treballava el PAD i el 
PAM es recullen a l’Annex 1 d’aquesta acta amb el resum de les aportacions 
recollides al mural. Les propostes que sorgeixen en el marc del Grup que 
treballava les propostes de millora del Consell de Barri es recullen a l’Annex 2 
d’aquesta acta amb el resum de les aportacions recollides al mural. 

 
El conseller agraeix, als dinamitzadors que han facilitat el debat i la recollida de 
propostes, a l’AV del Baix Guinardó i als participants als grup de treball les seves 
aportacions. 
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4. Informacions d’interès sobre el barri  

Informació del carril bici a la travessera de Gràcia – passeig de Sant Joan fins a 
l’Hospital de Sant Pau - 

 
La regidora informa la construcció del carril bici a la travessera de Gràcia en el tram 
entre el passeig de Sant Joan i el carrer Cartagena, que es farà abans del proper 
Consell de Barri i s’emmarca dins de l’estratègia del Pla de mobilitat urbana (PMU). 
La regidora explica la necessitat de reduir els nivells de soroll, la contaminació 
atmosfèrica, la sinistralitat... es tracta de potenciar una mobilitat més eficient i més 
econòmica, impulsar els trasllats a peu o amb bicicleta.  
 
El Pla de mobilitat preveu que la ciutat tripliqui d’aquí al 2018 la longitud de la xarxa 
de carrils bici, això significaria passar dels 116 km actuals de carril bici als 308 km.  El 
nou mapa inclou una llista de fins a 100 carrers on es faran nous carrils per a bicis o 
se’n milloraran els que hi ha actualment. D'acord amb aquest pla, si es desplega 
completament, el 95% dels veïns tindran un carril a menys de 300 metres de casa, 
tal com preveu el Pla de mobilitat urbana (PMU) aprovat en l'anterior mandat. 
L'objectiu final és que els desplaçaments amb bicicleta passin de l'1,5% del total al 
2,5%. De 118.000 al dia a 200.000 desplaçaments. 
 
Torn obert de paraules  

 
Un veí pregunta com es controlarà les bicis perquè no passis per les voreres 
 
La regidora respon que es tracta de facilitar l’estructura ciclista dotant-la d’espais 
més adequats i que treballem per pacificar els carrers i les voreres, i controlar que 
les bicis no passin per les voreres. 
 
Un veí considera que s’hauria de complementar el servei amb bicis elèctriques 
 
Raül Barahona demana que s’informi de les obres als veïns. Pregunta com es 
distribuirà el trànsit en acabar el carril al carrer de Cartagena 
 
La regidora contesta que l’Ajuntament de Barcelona treballarà per incrementar 
nous models d’aparcaments segurs per a les bicicletes  
 

Demanda ciutadana d'una Taula de Treball per gestionar els espais per a gossos 

La regidora cedeix la paraula al conseller tècnic, el qual comenta que la gestió 
d’espais per a gossos és una de les qüestions que es tracta per a tota la ciutat.  
Benestar Animal és qui marca els criteris generals. 
 
S’ha mantingut una reunió  amb la representant dels propietaris de gossos i se li ha 
presentat una proposta d’ampliació del pipicà dels jardins d’Hiroshima. Es tracta 
d’arribar a un punt de concòrdia amb els veïns i els propietaris dels gossos.  
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Anna Font intervé per demanar una taula de treball política per revisar els espais 
destinats a l’esbarjo dels gossos. La voluntat és arribar a consensos que millorin la 
convivència. 
 
Pau Gonzàlez proposa una taula de treball en el marc de la Comissió de Seguiment 
del Consell de Barri  específica per tractar aquest tema en la qual hi hagi 
representació del veïnat i dels propietaris de gossos. 
 
Un veí diu que el districte d’Horta-Guinardó és el districte amb més gossos censats i 
proposa la creació d’una taula de treball per a qui vulgui participar en el debat i 
solucionar aquesta problemàtica. 
 
La regidora comenta que si és prioritària la demanda es tractarà al Districte, però ha 
de ser un procés paral·lel que es desenvolupi amb criteris de ciutat.  
 
 

5. Torn obert de paraules 

 
Una veïna pregunta si el geriàtric es rehabilitarà per fer-ne un hotel, pregunta 
també per l’ús que tindrà el solar del carrer de Lepant/passatge Torrent del Lligalbé, 
si serà un jardí o un pipicà. En aquest cas, mostra la seva preocupació perquè està 
situat a sota de casa seva.  
 
Josefina Fernández demana desbrossar i podar dels arbres – plens de mosquits -de 
la finca del carrer de Cartagena amb av. Verge de Montserrat, núm. 22. També es 
queixa dels fums que provoquen en cremar les branques que cauen dels arbres. 
 
La regidora contesta que la finca és de titularitat pública, i que s’està obrint la casa 
com a Museu del Moble. És un projecte d’aquest mandat. La finca és molt gran, i el 
projecte és costós en temps i en recursos econòmics. S’hi faran unes primeres 
tasques de neteja, el projecte pretén que el parc que és un espai selvàtic es 
converteixi en un jardí.  
 
Raül Barahona intervé per demanar una solució quant al drenatge del parc de les 
Aigües. També demana la neteja del fons del llac, la reposició i el manteniment de 
les plantes dels jardins príncep de Girona. Pregunta quan es posarà en marxa l’hort 
urbà del Casal de la gent gran del Baix Guinardó. Suggereix que la residència de gent 
gran del carrer de Lepant que ha tancat, es reobri com a residència pública per a la 
gent gran.  
 
La regidora informa que l’hort urbà es començarà a treballar després de Nadal. 
Quant a la residència, el Districte no té propostes del promotor. 
 
Pau Gonzàlez comenta que s’hauria de definir en el PAD i anima a fer aquesta 
reflexió, ja que es voluntat del Districte revisar la dotació d’equipaments. 
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Esteban Vicente demana control de velocitat dels cotxes i dels motos que surten 
del túnel de la Rovira, al carrer de Lepant amb la ronda del Guinardó. Demana, 
també el control del soroll i l’arranjament de la tanca del solar del carrer de Lepant. 
 
La regidora respon que es traslladaran les peticions a la Guàrdia Urbana i als Serveis 
Tècnics.  
 
Pilar Berenguer demana informació del projecte del jardí del passatge Sant Pere i 
del Torrent del Lligalbé. 
 
El gerent ja havia respost aquesta pregunta en la seva intervenció al primer punt de 
l’ordre del dia. 

 
Un cop finalitzades les intervencions, la regidora agraeix la presència als assistents i com 
que no hi ha més assumptes per tractar, a les 21:45 h, aixeca la sessió. 

 



PENSEM EN TOT EL BARRI:  BAIX GUINARDÓ
 PROPOSTES I REIVINDICACIONS COL.LECTIVES-PER TREBALLAR PAM-PAD 

MIG-LLARG TERMINI  

TEMES DE 
MANTENIMENT/NETEJA 

PUNTUALS
CURT TERMINI
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A
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BG07 REPLANTEJAMENT DEL RECORREGUT DEL 
114 I RETORN AL FUNCIONAMENT EN DIUMENGES 
I FESTIUS

BG08 REVISIÓ DE VORERES EN MAL ESTAT I NO 
ACCESSIBLES A LA ZONA SUD DEL BARRI

BG20 CONTROL DEL SOROLL I VELOCITAT 
C/LEPANT - RONDA GUINARDÓ

BG21 ADEQUACIÓ SOLAR SANT PERE 8, 35 I 41 
EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA
BG22 ARRANJAR C/CAMELIES DES DE RONDA 
FINS A PLAÇA CASTELLANA

BG23 VEURE ESTAT DE PETANQUES A LA 
RONDA GUINARDÓ

BG24 OBRES PLAÇA SANLLEHY, AMPLIACIÓ 
C/RAMIRO DE MAEZTU

BG25 PI I MARGALL AMB SARDENYA,  
ALCALDE DE MÓSTOLES, PROBLEMES D’
IL·LUMINACIÓ.

BG26 MAL ESTAT DE CARRERS: 
- MAS CASANOVAS, 
- LLORENS I BARBA
- ROSALÍA DE CASTRO 
- SANTA CAROLINA

BG27 ABANDONAMENT DE CARRERS. CAL 
ARRANJAMENT: RONDA GUINARDÓ, CARTAGENA, 
MARE DE DEU DE MONTSERRAT

BG02 MANTENIMENT DEL TORRENT DE LLIGALBÉ 
MENTRE ES TREBALLA EL PROJECTE DE 
REPARCEL·LACIÓ.

BG09 VORERES EN MAL ESTAT: PRAGA 
12/CAMÈLIES/PADILLA 339/CARTAGENA 321

BG10 PAVIMENT QUE RELLISCA: CASTILLEJOS 
ENTRE RONDA / MAS CASANOVAS

BG11 TANCA SENSE ARREGLAR AL CARRER 
LEPANT.

BG12 REVISAR DRENATGE EN PARC DE LES 
AIGÜES

BG13 PODA ARBRES C/CARTAGENA AMB 
MONTSERRAT FINCA 22

BG15 MAL ESTAT DE TANCA DE PROTECCIÓ: 
CASTILLEJOS/RONDA

BG14 MANTENIMENT JARDINS PRÍNCIPE DE 
GIRONA - MÉS FONT

BG16 REPARACIÓ RECOBRIMENT ASFÀLTIC 
C/MARINA/TAXDIRT

BG05 MOLÈSTIES AL PARCDEL  PRÍNCEP DE 
GIRONA

BG06 REVISAR ESTUDI DE MOBILITAT BG17 OBRES AL LOCAL EN PARC DE LES AIGUES I 
MILLORA DE LA IL·LUMINACIÓ

BG04 TAULA GESTIÓ D’ESPAIS PER A GOSSOS. 
VINCULACIÓ CIUTAT - DISTRICTE
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BG30 PROBLEMA D'IL·LUMINACIÓ AL 
C/PRAGA, CAMÈLIES, PLAÇA ALFONS X

BG29 BANCS SOBRE LA PARADA DE BUS EN 
LEPANT/RONDA GUINARDÓ. DIFICULTA 
SORTIDA DEL VEHICLE

BG28 MOLÈSTIES I DENÚNCIA DE CÀRREGA I 
DESCÀRREGA LEPANT/ENCARNACIÓ

BG03: RESIDÈNCIA GENT GRAN AL CARRER 
LEPANT:

- USOS 
- QUE SIGUI RESIDÈNCIA PÚBLICA
- NO HI HA PROPOSTES DEL PROMOTOR

BG01: POLIESPORTIU SARDENYA - CESSIÓ D’
ESPAI REIVINDICACIÓ URGENT.

BG19 SOTERRAMENT DE CABLEJAT EN 
C/ENCARNACIÓ

BG18 ANCORATGES EN MAL ESTAT: PI 
MARGALL, SANT ANTONI MARIA CLARET, 
TAXDIRT, DE LA MARINA

BG37 PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ 
URBANÍSTICA: LLIGALBÉ, SANT PERE, BONÉ

BG36 ARRANJAMENT CARRERS SOBRE LA RONDA 
GUINARDÓ

BG33 CARRIL BICI EN: PSG SANT JOAN I CARRER 
CARTAGENA

BG35 CONTROL DE BICICLETES A VORERES

BG34 AMPLIAR PARC DE BICING ELÈCTRIQUES

BG32 USOS SOLAR C/LEPANT - LLIGALBÉ

BG31 POSADA EN MARXA L’HORT URBÀ DEL 
CASAL GENT GRAN GUINARDÓ

MOBILITAT MILLORA ESPAI PÚBLIC: ACCESIBILITAT, 
PAVIMENTACIÓ I MOBILIARI



MILLOREM EL CONSELL DE BARRI (CB) BAIX GUINARDÓ 
A

VA
LU

A
CI

Ó

DURANTABANS

PR
O

PO
ST

ES

LA GENT NOMÉS INTERVÉ SOBRE 
ALLÒ  QUE LI PREOCUPA

ARRIBAR A MÉS GENT DEL BARRI

DESPRÉS

FER L'HISTÒRIC DE PROBLEMÀTIQUES DELS 
CONSELLS DE BARRI I DONAR RESPOSTA

CONÈIXER BE QUINS SON ELS MEMBRES I LA 
NORMATIVA DEL CONSELL DE BARRI I 

COMISSIÓ DE SEGUIMENT
POSAR L’ORDRE DEL DIA A LA 

CONVOCATÒRIA

NO REBEM INFORMACIÓ DELS CANVIS DEL 
CONSELL DE BARRI

OPTIMITZAR LA INFORMACIÓ DELS 
CONSELLS DE BARRI I LES COMISSIONS 
DE SEGUIMENT, ORDENADA I EFICIENT

NO ES RESPECTA L’HORARI

FER ARRIBAR LA INFORMACIÓ A LA GENT

NECESSITEM TEMPS SUFICIENT ENTRE COMISSIÓ 
DE SEGUIMENT I CONSELL DE BARRI PER 

PREPARAR MILLOR LES RESPOSTES.

PROTECCIÓ DE DADES

NO SABEM QUE PASSA AMB ELS PROJECTES 
QUE PLANTEGEM

NO REBEM CAP CONTESTACIÓ DE LES 
NOSTRES DEMANDES

COM ES TRANSMETEN LES CONCLUSIONS- 
FEEDBACK

EL CONSELL DE BARRI PER INFORMAR 
SOBRE EL TREBALL DE TAULES 

TEMÀTIQUES

UTILITZAR SUPORTS GRÀFICS

CONÈIXER EL FUNCIONAMENT DELS ESPAIS 
DE PARTICIPACIÓ, TANT DEL CONSELL DE 

BARRI COM DE LA COMISSIÓ DE SEGUIMENT

LES PERSONES QUE ASSISTEIXEN AL 
CONSELL DE BARRI, NO CONEIXEN 

EXACTAMENT LES FUNCIONS DE LA 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT

POTENCIAR LES FUNCIONS DE LA COMISSIÓ 
DE SEGUIMENT

MILLORAR LA CONVOCATÒRIA, 
COMUNICACIÓ, ALTRES CANALS

MILLORAR L’ORGANITZACIÓ 

ÉS DIFÍCIL TROBAR LA INFORMACIÓ

UTILITZAR BÚSTIES PER RECOLLIR 
INFORMACIÓ

MILLORAR LA INFORMACIÓ SOBRE LES 
TAULES DE TREBALL

MILLORAR L’ORGANITZACIÓ 


