
ACTA DEL CONSELL DE BARRI 
DEL CARMEL 16-4-2015 
DATA: Dijous, 16  d’abril de 2015, a les 19:00 hores. 

LLOC: Biblioteca El Carmel-Juan Marsé.  

 

La Regidora del Districte, Francina Vila, dóna la benvinguda als assistents, 
representants dels grups polítics del Districte, veïns i veïnes i representants 
d’entitats del barri del Carmel. A continuació presenta als integrants de la taula 
que ella presideix: Gonzalo Puelles, conseller del Carmel; Susanna Porcar, 
consellera tècnica d’Horta-Guinardó i secretària del Consell de Barri; Martí 
Arasanz, Frank Pérez, Vice-president del Consell de Barri del Carmel; i Tere 
Torres, tècnica de barri del Carmel. 

Prèviament a iniciar l’ordre del dia, la Regidora recorda que enguany es 
compleixen 10 anys de l’esvoranc del Carmel (27-01-2005). Frank Pérez ha 
realitzat un curtmetratge on es fa un recordatori dels fets a través d’una 
narració en forma de conte a càrrec de nens de l’escola Santa Teresa. Es 
visiona el video i, posteriorment, l’autor fa una breu explicació al respecte. 

La Regidora inicia l’ordre del dia recordant que els assistents disposen de còpia 
en paper del power-point que es projectarà com a suport al seu informe sobre 
les actuacions efectuades des de l’anterior sessió del Consell i sobre altres 
informacions destacades. Finalment, explica que en els punts a tractar 
s’incorpora el treball de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri.  

 

SEGUIMENT DE LES ACTUACIONS REALITZADES DES DEL 
CONSELL DE BARRI D’OCTUBRE DE 2013 I PREVISIONS 
FUTURES 

La Regidora fa un repàs d’aquestes accions, tot destacant: 

1. Millores a la via pública, amb exemples de treballs de manteniment 
realitzats amb la contracta de les Brigades de manteniment de via 
pública als carrers Dr. Bové, Rambla del Carmel i Conca de Tremp. 

2. Obres d’arranjament de guals a la Carretera del Carmel i als carrer Dr. 
Bové, Pantà de Tremp i Sigüenza.  



3. Dins l’estratègia d’entorns segurs a les escoles, eixamplament de la 
vorera davant l’accés al parvulari de l’escola Teixonera i col.locació 
d’una barana de seguretat. 

4. Arranjament del solar situat a Llobregós 100 a través d’execució 
subsidiària. 

5. Creació del Pla Compromís per l’Ocupació a Barcelona, que fomenta la 
contractació de persones majors de 40 anys amb més de 12 mesos en 
situació d’atur i de persones amb especials dificultats d’inserció o en risc 
d’exclusió social. 

6. Creació d’un Servei d’informació i assessorament en matèria d’ocupació 
a la OAC del Districte, de dilluns a divendres de 8:30 a 14:30 (sense cita 
prèvia). 

7. Obres de remodelació del pavelló municipal de la Rambla del Carmel, 
per solucionar les deficiències de seguretat i condicions generals  de les 
instal.lacions. Les obres estan temporalment aturades perquè s’ha 
detectat existència de fibrociment i cal abordar aquest problema abans 
de continuar. 

A continuació, i donat que es tracta del darrer Consell de Barri d’aquest 
mandat, la Regidora passa a destacar les principals actuacions de la 
legislatura: 

• Urbanització de la Plaça Salvador Allende. 

• Adequació de la Plaça Margarida Fort i de la cruïlla Llobregós-Batet: 
adequació  dels espais pendents d’urbanitzar de la Plaça, així com 
resolució de les mancances que afectaven a l’àmbit de la sortida del 
Metro de Batet i a l’accessibilitat dels espais de circulació de 
vianants. Aquesta actuació es va presentar i debatre en el marc de la 
Comissió de Seguiment, que va treballar aportacions que es van 
recollir en el redactat final del projecte.  

• Reforma i millora del Centre Cívic del Carmel, tot creant una nova 
sala d’informàtica. 

• Millores al camp de futbol del Carmel: s’ha refet el mur de contenció, 
s’ha reparat la coberta del bar i dels serveis públics, s’ha 
confeccionat un canal de drenatge d’aigües pluvials, s’han netejat i 
desbrossat els talussos perimetrals i s’han efectuat petites 
reparacions de la fusteria interior i remats de pintura. 

• Línia 86: millora de la freqüència de pas de la línia i del servei. 



• Impuls a la creació del Parc dels Tres Turons: bateria antiaèria 
(arranjament i museïtzació), urbanització dels carrers Marià Labèrnia 
i Labèrnia, i del carrer Mülhberg. 

• Programa PEUS: arranjament de l’espai públic a la cruïlla de la 
Carretera del Carmel  i el carrer Mühlberg. 

• Aprovació inicial del projecte de reurbanització del carrer Mühlberg. 
L’obra està pendent de licitació i es preveu iniciar-la a setembre-
octubre de 2015. 

• Remodelació de l’equipament del carrer Llobregós, 113: des de 
primers d’abril de 2014 aquest local municipal que va ser seu de 
l’Agència de Promoció del Carmel i entorns fins a l’estiu de 2013, va 
tornar a obrir portes per acollir el nou Centre Obert ADSIS-Carmel i el 
Pla de Desenvolupament Comunitari Carmel Amunt. D’aquesta 
manera s’ha donat un nou ús al local i s’ha guanyat un espai per a 
les entitats i veïns i veïnes del Carmel.  

• Remodelació de l’antic parc auxiliar de neteja (segona fase del 
projecte de remodelació del local de Llobregós 113): es preveu 
actualitzar els espais i les instal·lacions per a poder donar cabuda a 
activitats d’entitats del barri. S’ha començat a treballar aquest 
projecte que s’haurà de concretar en la propera legislatura. 

 

 

Informació sobre el procés participatiu per a la millora de la 
Rambla del Carmel 

El conseller del Carmel, Gonzalo Puelles, explica que, amb la comissió de 
seguiment del Consell de Barri con a grup motor, a primers d’enguany s’ha 
endegat un procés participatiu per a definir millores i nous usos de la Rambla 
del Carmel, tal com estava marcat en el Full de Ruta del Carmel. El 27-4-2015 
es realitzarà una sessió oberta a totes les entitats del barri per a treballar el 
tema. La idea és culminar el procés amb una jornada participativa a la Rambla 
a primers de juliol, en el marc de la Festa Major, el moment de l’any on la 
Rambla esdevé el centre neuràlgic del Carmel. 

 

 



Informació sobre l’adequació i obertura del solar “El Ranxo” 
(carrer Bernat Bransi 22) i altres informacions d’interés 

Han finalitzat les obres d’adequació a aquest pati interior d’illa, que ja resta 
obert en el següent horari: de 10 a 19 hores (horari de tardor-hivern) i de 10.00 
a 21:00 hores (horari de primavera-estiu). L’obertura de l’espai, que podrà ser 
utilitzat per tots els veïns i veïnes, obre també un procés participatiu que té com 
a objectiu el disseny conjunt d’usos i activitats de dinamització, procés que serà 
liderat pel Pla de Desenvolupament Comunitari Carmel Amunt. 

La Regidora, finalment, informa d’altres informacions d’interès al barri: 

-El Concurs Internacional de Piano Maria Canals va tornar al Carmel per tercer 
any consecutiu el passat 15 de març, en el marc del Plaçar’t (activitat periòdica 
a la Plaça Pastrana organitzada pel Círculo Artístico Sinatrahem. 

-Concurs de Micropoesia Sinatrahem 2015: el 25 d’abril es lliuraran els premis 
a la Biblioteca El Carmel-Juan Marsé. 

-La revista “La botiga del Carmel” canvia de nom. Amb la incorporació dels 
Comerciants Teixonera la revista passa a anomenar-se “La Botiga del Barri). 

-Comerç al Carrer a Dante el 18 d’abril, organitzat per Carmel Comerç, Mercat 
del Carmel i Comerciants Teixonera. 

-Carmel Amunt obre un punt d’informació sobre subministrament energètic i 
estrena web. 

-Tercera edició de la Ruta Literària De Marsé a Mercè el dissabte 25 d’abril, per 
celebrar la diada de Sant Jordi, organitzada pel Centre Cívic del Carmel, la 
Biblioteca Juan Marsé i l’Espai Jove Boca Nord, conjuntament amb 
equipaments de Can Baró i del Guinardó. 

-Dia del Joc a la Rambla del Carmel, el 16 de maig. 

 

TORN OBERT DE PARAULES 

• Mercè Rodríguez i Pau Torrents (veïns del carrer Marsans i Rof): el Pau 
pregunta perquè no es poden ampliar les seves vivendes i perquè 
l’Ajuntament no té vivendes per allotjar a les persones a qui se’ls pot 
caure la casa. La Mercè comenta que li sembla molt bé que s’estigui 
sanejant el Turó de la Rovira, però pregunta perquè s’oblida el Turó del 
Carmel. Agraeix l’atenció dels serveis del Districte. La Regidora contesta 
que ara s’està treballant la fase zero, donat que es va optar per posar 
ordre primer als solars municipals i atendre els casos socials de forma 



personalitzada. Després s’ha definit la fase 1 i les diferents situacions 
dels afectats. Les cases no poden créixer per normativa.  

 

• José Antonio Lacasa (veí del carrer Alcalde de Zalamea 19): diu que al 
seu carrer no s’ha fet cap millora en 30 anys, que el Servei de Neteja no 
actua en aquest carrer i que s’hi permet l’aparcament indegut, amb la 
qual cosa és intransitable per persones amb mobilitat reduïda. Comenta 
que han formulat diverses queixes a l’Ajuntament, sempre amb la 
mateixa resposta: que és un problema de civisme. També han acudit al 
Síndic de Greuges. La Regidora respon que es pren nota de les 
demandes per canalitzar-les als serveis corresponents i que es valorarà 
la possibilitat de posar fitons per evitar l'incivisme dels vehicles. 

 

• Maria Esther Rubio (veïna del carrer Mühlberg): diu que volia preguntar 
en primer lloc per les obres al carrer i que es dóna per contestada amb 
l’explicació que ha realitzat la Regidora en la primera part del Consell. 
Seguidament pregunta que es farà amb les finques 43-45 i 27. Demana 
que no es faci res sense comptar amb els veïns i que es solucioni el 
problema de l’aparcament abans d’iniciar l’obra. Finalment, demana 
reforç del bus 92, que és fonamental per la mobilitat a la zona. La 
Regidora explica que els solars han estat adquirits per l’Ajuntament i que 
la idea és que s’integrin a l’urbanització com zona verda. Comenta que 
queden recollides les demandes i assegura que el procés continuarà 
amb la participació dels veïns, com fins ara. 

 

• Ángeles García  (veïna del carrer Mühlberg): es queixa de problemes de 
“botellón” al Turó de la Rovira i de comportaments incívics de grups de 
gent que pugen i baixen de la Bateria Antiaèria, sobretot en horaris 
nocturs i de matinada. Altres veïns de la zona presents a la sala 
corroboren aquesta situació i demanen accions al respecte. La Regidora 
contesta que es pren nota de totes les demandes. 

 

• Julio Centeno  (veí del carrer Mühlberg): corrobora la intervenció 
anterior. 

 

• Montserrat García  (veïna del carrer Mühlberg): manifesta preocupació 
pels solars que no es netegen i pels problemes d’higiene i salubritat que 



es poden generar amb les obres. Demana un millor servei de bus a la 
zona i comenta que els veïns estan cansats dels problemes derivats del 
“botellón” al Turó de la Rovira i que estan disposats a prendre mesures 
si no se solucionen. La Regidora respon que es donarà resposta sobre 
la neteja de solars i que es treballarà la seguretat i el civisme a l’entorn. 
La Montserrat torna a intervenir per preguntar perquè està tancat un 
solar que hi ha a la carretera del Carmel (sobre el número 20), impedint 
el pas i trànsit dels veïns. Gonzalo Puelles contesta que es mirarà com 
està el tema. 

 

• Imma Vicente (AMPA Escola Mare de Déu del Coll): s’està treballant un 
Camí Escolar amb el Districte de Gràcia, però caldria unes millores a la 
zona de Ceuta-Tirso-Portell que impliquen al Districte d’Horta-Guinardó. 
També manifesta preocupació per l’antena que es pretén instal·lar a 
Fastenrath. Finalment, comenta que Batet-Hortal ha esdevingut un 
pàrquing de motos i que a la Plaça Margarida Fort falta la placa. La 
Regidora comenta que es mirarà el tema del camí escolar i el problema 
amb les motos, i que la intenció és posar la placa en breu, possiblement 
als entorns de la Festa Major del Carmel. Respecte a l’antena, contesta 
el conseller Gonzalo Puelles, que explica als assistents que no és 
competència del Districte donar la llicència, però que s’està fent una 
tasca facilitadora i d’acompanyament als veïns. Un veí intervé per 
assegurar que ha rebut una carta de l’AAVV del Carmel dient que 
l’antena no es posarà. 

 

• Mercè Rey: es queixa perquè s’ha arreglat el tram de vorera al 110 de 
Rambla del Carmel i que s’han deixat 3 metros per arranjar. Explica que 
té una disminució d’un 80% i que ja ha caigut un parell de cops en 
aquest tram. La Regidora contesta que es revisarà aquest tema amb el 
Serveis Tècnics del Districte. 

 

• Jordi Mitjana (Coordinadora d’Entitats del Carmel i Comissió de 
Seguiment del Consell de Barri): manifesta preocupació per l’afectació 
que poden suposar les obres del pavelló poliesportiu de la Rambla del 
Carmel de cara a la Festa Major. Gonzalo Puelles li respon que es 
parlarà en una reunió ja convocada amb la Comissió de Festes per 
aquest tema. 

 



• Conrado Ramos: comenta que, a través de l’AAVV del Carmel, s’han 
recollit signatures i s’ha sol·licitat una reunió amb el Districte per tractar 
els problemes i les millores necessàries al carrer Coves d’en Cimany. La 
Regidora contesta que s’està tancant una data i que, en breu, se’ls 
convocarà. Altres veïns presents a la sala es queixen del deteriorament 
de la zona i de l’absència de papereres. 

 

Després de les paraules demanades, la Regidora convida a parlar a qui ho 
desitgi. Un veí es queixa de l’estat del paviment al carrer Segimon i un altre es 
queixa de la il·luminació nocturna del nou espai del Ranxo. Gonzalo Puelles 
respon que es pren nota de la demanda relativa a Segimon i també explica que 
la il·luminació del Ranxo, previ acord amb els veïns de l’espai, es tancarà a 
partir de les 11 de la nit i que s’està gestionant per tal que es faci efectiu aquest 
tancament el més aviat possible. 

La Regidora dóna la paraula al Vice-president del Consell (Frank Pérez). En 
primer lloc contesta a la pregunta d’un veí sobre la conveniència de què 
apareguin menors en el vídeo sobre l’esvoranc: explica que s’han gestionat les 
autoritzacions pertinents. Seguidament convida als veïns i veïnes a participar 
de la Comissió de Seguiment del Consell de Barri per poder canalitzar 
col·lectivament les peticions individuals que escoltem Consell rere Consell. 
Continua fent un repàs dels temes pendents: l’itinerari del bus 87, la il·luminació 
insuficient  i l’escaló de la Plaça Pastrana, l’adequació dels jocs infantils i el 
nom pendent de posar a la Plaça de l’esvoranc. Finalment, agraeix la feina de 
l’equip de govern, especialment la del conseller del Carmel (Gonzalo Puelles) i 
la de la consellera de Comerç (Lina Huélamo). 

 

Sense més temes a tractar, la Regidora dóna per finalitzat el Consell a les 
21:00 hores. 

 

  

 

 

 


