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Resum Trobada de l’Alcaldessa a Horta  

 

 Barri: Horta 

 

 Districte: Horta-Guinardó 

 

 Data: 20.09.2022 

 

 Lloc: Centre Cívic Matas i Ramis 

 

 Horari: de 18.30 a 21:00 hores 

 

 Difusió: 
- Notícia: https://ajuntament.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/noticia/retrobada-de-

lalcaldessa-amb-el-veinat-dhorta_1209809 
- Imatges: https://www.flickr.com/photos/barcelona_cat/albums/72177720302297981 
- Youtube: pendent. 

 

 
Aquestes trobades estan pensades com un espai per mantenir el contacte amb els veïns i 
veïnes de Barcelona, des de la màxima proximitat i amb via directa a les seves preocupacions. 
La intenció és que hi hagi un diàleg directe entre veïnat i alcaldessa. S’anima a participar per 
fer demandes concretes sobre el barri, com per exposar qüestions de política municipal o fins i 
tot més general. Dit això, cal recordar que aquest espai no substitueix els òrgans de debat, 
participació i decisió dels quals ja disposa el districte. 
 

El passat 20 de setembre de 2022 va tenir lloc una nova Trobada amb l’Alcaldessa de 
Barcelona, Ada Colau, concretament al barri d’Horta. 
 

En aquesta trobada aquests van ser els temes que es van tractar:  
 

Comerç i Economia  

 Comerç de proximitat 
- Queixa per part d’una persona que diu que els establiments comercials del barri no 

poden sobreviure. 

 
  Convivència  

 Okupacions d’habitatges 
- Queixa d’una de les persones assistents de l’okupació de pisos. Diu que ho va patir al 

barri de la Trinitat Vella i demana ajuda als propietaris en aquestes circumstàncies i 
quan es produeix la desokupació. 

 Terrasses d’establiments de restauració 
- Queixa relativa a les terrasses de bars del carrer Tajo. Es diu que tenen més aforament 

del permès i que funcionen fins a altes hores de la matinada. També es comenta que 
davant les queixes, no assisteix la Guàrdia Urbana. Finalment es demana un major 
control dels aforaments. 

 Guàrdia Urbana 
- Algunes queixes de manca d’efectius de la Guàrdia Urbana un cop és requerit aquest 

servei. Es diu que no es presenten agents, especialment al carrer i plaça Santes Creus en 
què es diu que es dóna una situació insuportable els caps de setmana. 

- Queixa relativa al conjunt d’agents de la Guàrdia Urbana que es destinen al Districte són 
insuficients per atendre les incidències del barri. Es diu que els passats mesos de juliol i 
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agost han estat molt difícils per la presència de carteristes als busos del barri i, fins i tot, 
amb un apunyalament. 

- Queixa de sensació d’inseguretat al barri i que no es denuncien certs delictes. 
 Menors no-acompanyats 

- Una de les assistents manifesta que cal una vigilància activa del centre de menors no-
acompanyats de la plaça Santes Creus. 

 Places del barri 
- Algunes queixes relatives a les places Eivissa, Bacardí i Santes Creus, pel que es diu que 

són actituds incíviques d’alguns joves. 

 Gossos i animals de companyia  
- Queixa d’estigmatització dels propietaris de gossos. Es diu que la Guàrdia Urbana els fa 

fora de les zones on també hi ha infants. 
- Diverses queixes genèriques de les molèsties que generen els gossos al barri. Es diu que 

generen excrements i sorolls. 
- Petició que els gossos siguin passejats pels carrers forçosament lligats. 
- Petició d’una persona assistent que una plaça d’Horta, que ara és d’ús de famílies i 

infants, sigui dedicada als gossos. Es comenta d’un espai infantil del carrer del Torrent 
de Can Mariner que és poc utilitzat, que hauria de canviar els seus usos en favor dels 
animals de companyia. 

- Proposta que en una zona propera al poliesportiu del barri es posi una zona per al lleure 
dels gossos. 

- Queixa que, en una zona entre Horta i el Carmel, ha estat vandalitzat una rètol a la via 
pública que informava que en una plaça estava prohibida la presència de gossos. Es 
demana que siguin retirats els bancs d’aquesta plaça, que es diu que és insuportable de 
ser-hi quan els gossos hi són. 

 Porcs senglars 
- Queixa genèrica de l’acció dels porcs senglars als carrers d’Horta. 

 
  Drets socials  

 Residències de persones grans 
- Queixa respecte a que cal reduir el nombre de residències privades a Horta. 
- Algunes peticions de més places públiques de residències per a persones grans al barri. 

 Serveis Socials 
- Queixa relativa als Serveis Socials del barri que es diu que no reaccionen de forma 

adequada pel gran nombre d’usuaris existent. 

 Targes Cuidadora 
- Es demana informació sobre les targes Cuidadora i si aquest ajut està vinculat amb el 

programa VilaVeïna. 

 Espai El Caliu 
- Una persona que diu representar l’Espai El Caliu comenta que aquests darrers temps ha 

triplicat el nombre d’usuaris que s’adrecen al Menjador Social i Espai d'Acolliment El 
Caliu d’Horta. Tot i que es reconeix la tasca de l’Ajuntament en relació amb drets socials, 
es diu que es fa necessari un major ajut de l’administració a l’entitat. 

 
Educació i Infàcia  

 Escola Àngels Garriga 
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- Una persona demana per l’àmbit de la “muntanyeta” de l’Escola Àngels Garriga. Demana 
si hi ha algun projecte previst per aquest espai a curt termini. 

 Escoles bressol 
- Queixa de la ràtio actual relativa als usuaris nadons en relació amb les persones que els 

cuiden. Es demana que es vetlli més per la petita infància. 

 Atencions educatives especials 
- Es demana més persones de suport per a les persones que tenen unes necessitats 

educatives especials. 

 
Equipaments  

 Centre Esportiu Municipal (CEM) d’Horra 
- Queixa que l’equipament té una quota d’ús massa alta (es diu que és de 60 euros al mes). 

 
Esports  

 Instal·lació de piscina 
- Algunes peticions d’una piscina descoberta a la Unió Esportiva d’Horta. 

 
Mobilitat  

 Vehicle privat 
- Es reivindica l’ús del vehicle privat per deficiències del transport públic en relació a 

diversos carrers del barri. 

 Semàfors 
- Queixa que els semàfors del carrer Tajo no estan sincronitzats, de forma que s’ha de fer 

aturades que es considera innecessàries. 

 Càrrega i descàrrega 
- Queixa que, arran la proliferació de vehicles de repartiment, es veuen col·lapsades les 

zones de càrrega i descàrrega existents al barri. 

 Ronda de Dalt 
- Es demana si és previst ampliar la Ronda de Dalt. 
- Es demana si hi ha un projecte per millorar la circulació d’autobusos per la Ronda de 

Dalt. 

 Radars 
- Es demana si és previst de posar un radar al carrer d’Horta. 

 Transport públic interurbà 
- Es demana si hi haurà mesures per millorar el transport públic interurbà. 

 Autobusos 
- Queixa respecte a la línia H6 que es diu que cal millorar-la mentre la línia 9 del Metro no 

es pot finalitzar. 
- Algunes queixes de la manca de servei de l’anterior línia de bus 45, que es diu que ja no 

dona servei. 
- Queixa de la línia 39, que es diu que ja no arriba a Horta. 
- Queixa d’incomoditat que representa haver de canviar d’autobús en els desplaçaments 

per la ciutat. 

 Zones verdes 
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- Petició d’alguns aclariments sobre el desplegament de les zones verdes d’Horta. 
- Queixa de saturació d’algunes zones verdes i que, en canvi, d’altres no ho estan. Es 

demana que es resolgui aquesta situació. 
- Es demana si hi ha un estudi sobre l’impacte de les zones vendes a Horta. 
- Petició que al carrer sigui implantada la zona verda d’estacionament als carrers dels 

Consorts Sans Bernet, Salses i Sant Tomàs 
- Petició que persones que comparteixen vehicle, encara que visquin a diferents domicilis, 

tinguin estacionament prioritari en zona verda als diferents àmbits de residència. 

 Camions 
- Queixa relativa al pas de camions pels carrers del barri. 

 Circulació 
- Queixa de circulació per sobre dels 10 Km/hora al carrer d’Horta, quan està prohibit. 
- Queixa de manca de passos de vianants al carrer d’Horta. 

 SúperIlla d’Horta 
- Algunes peticions d’aclariment del desplegament de la SúperIlla d’Horta 
- Queixa que, arran el desplegament de la SúperIlla d’Horta, han augmentat els nivells de 

contaminació ambiental i acústica de l’Escola Mare Nostrum. 
- Petició que tot el centre d’Horta sigui zona exclusiva de vianants i que siguin retirats els 

vehicles d’aquest àmbit del barri. 
- Es demana si hi haurà una nova fase de desplegament de la Súperilla d’Horta. 
- Diverses queixes respecte al carrer Campoamor, que es demana que es torni a la 

situació circulatòria anterior al desplegament de la SúperIlla d’Horta. 
- Queixa que, al no circular pel carrer Campoamor, s’ha expulsat els vehicles per altres 

carrers de les immediacions. 

 Carris-bici 
- Es valora positivament el nou carril de la Ronda del Guinardó. 
- Petició que sigui implantat un carril-bici al passeig Maragall. 

 Bicicletes i vehicles de mobilitat personal 
- Queixa de manca de bicicletes als estacionaments del Bicing. 
- Diverses queixes d’assistents a la Trobada relatives a la permissivitat en la circulació de 

bicicletes, patinets i altres vehicles de mobilitat personal per les voreres. Es demana que 
siguin retirats de les voreres. 

- Es demana que la Guàrdia Urbana actuï contra bicicletes i vehicles de mobilitat personal, 
doncs no tenen assegurança 

 
Neteja  

 Queixes genèriques 
- Diverses queixes sobre la brutícia i manca de neteja al barri. 
- Una persona assistent recorda el telèfon del Civisme, que serveix, com diu, per a 

denunciar qüestions de neteja. 

 Contenidors 
- Queixa que al barri els contenidors de recollida de paper estan a vessar. 
- Es demana sobre la possibilitat que siguin soterrats els contenidors del barri. 
- Queixa que estan desapareixent contenidors al barri 

 Arbrat 
- Queixa relativa a arbres petits al barri d’Horta, que no donen prou ombra. 
- Es demana que es plantin més arbres a Horta. 
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- Queixa dels fruits dels arbres situats a la via pública. Es diu que cauen i embruten els 
carrers. 

 
Salut  

 Programa “Konsulta’m” 
- Queixa respecte al programa Konsulta’m per manca de continuïtat. 
- Es demana informació si serà ampliat el programa Konsulta’m de salut mental per a 

adolescents i joves. 

 Centre d’Atenció Primària (CAP) d’Horta 
- Queixa d’una persona assistent en relació al CAP d’Horta, del qual es diu que s’hi dona 

un tracte inhumà. 
- Una altra persona lloa la tasca dels professionals del CAP d’Horta, tot dient que no és 

cert que hi hagi maltractaments. 

 
Urbanisme  

 Afectacions 
- Una de les persones assistents parla d’unes afectacions relatives a edificis del carrer 75-

77 i del carrer Ciències. Diu que es tracta d’una situació molt incòmoda per a la qual 
demana que hi hagi una resolució en forma de desafectació o compensació econòmica. 

 Escocells d’arbres 
- Diverses queixa de l’estat dels escocells del carrer Feliu i Codina, i del barri en general, 

que es diu que són perillosos. 

 Plantes al carrer 
- Queixa sobre l’estat de les plantes a la via pública al passeig Sant Joan, que es diu que no 

se’ té cura i es moren per manca de reg. 

 Escales mecàniques 
- Queixa d’una persona que diu viure al Carmel, relativa a unes escales mecàniques que 

diu que fa 3 mesos que són avariades. Diu que per aquest motiu es fa molt difícil accedir 
al carrer Murtra des del carrer Calderón de la Barca. Acaba indicant que no s’acaba 
d’aprovar un pressupost perquè aquestes escales mecàniques siguin arreglades. 

 Nous ascensors 
- Es reclama un estudi per a la instal·lació d’un ascensor per a un àmbit del barri proper al 

carrer Martí Alsina. 
- Algunes manifestacions d’agraïment pel nou ascensor a la via pública que s’ha 

d’instal·lar al barri. 

 Passatge i carrer Sigüenza 
- Queixa relativa al passatge i carrer Sigüenza, que es diu que es viu una situació 

insuportable que l’Ajuntament ha incrementat pel fet que està obligant al pagament 
d’un justi preu.  Es comenta que viu en un bloc en ruïna i que un altre finalment va ser 
enderrocat. Demana que l’Ajuntament sigui conscient de la situació i no imposi la taxa 
per l’acte d’esfondrament controlat, doncs acabaran essent 20 els blocs a enderrocar. 

 Carrer Granollers i entorns 
- Es diu que aquest àmbit del barri està abandonat. 

 Carrer Baix de Mariner  
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- Una de les assistents aporta un seguit de documentació, retalls de premsa i signatures 
que, segons es diu, indiquen la situació d’abandonament del carrer Baix de Mariner des 
de l’any 2003, malgrat les denúncies hagudes en tots aquests anys. 

- Queixa relativa al carrer Baix de Mariner que es diu que ha empitjorat la situació. A més 
es diu que té voreres petites i forats a la calçada. Es presenta un informe sobre aquesta 
qüestió. 

 Carrer d’Horta 
- Queixa respecte al carrer d’Horta, que es diu que hi manca un fragment de vorera. 

 Superfícies toves 
- Queixa respecte a les superfícies toves o de cautxú als parcs. 

 Voreres al Baix Guinardó 
- Queixa respecte a les voreres del barri del Baix Guinardó, que es diu que fan pena. 

 Voreres a Horta 
- Queixa respecte a determinats carrers d’Horta (se citen Baix de Can Mariner i Consorts 

Sans Bernet, entre d’altres), que es diu que tenen voreres estretes o que no tenen 
voreres (se citen els carrers d’Horta i Sant Tomàs). 

 Línies d’alta tensió 
- Es diu que al carrer Fàtima hi ha línies d’alta tensió fixades a edificis privats, que arriben 

a entrar als habitatges i fan que entrin a les llars càrregues electromagnètiques. Es 
demana el soterrament d’aquestes instal·lacions 

 Urinaris públics 
- Petició d’urinaris públics al barri, especialment per a les persones grans. 

 
Varis  

 Alcaldessa 
- Algunes persones agraeixen la presència de l’Alcaldessa al barri amb motiu de la present 

trobada. 

 Estudis de Dansa 
- Una persona assistent que diu que tenia un local que va haver de tancar per la crisi 

sanitària, reivindica els estudis de dansa. Esmenta que a l’escola pública Oriol Martorell 
s’ha de possibilitar que es facin estudis de dansa. 

 Sous de representants municipals 
- Una de les persones assistents diu que s’hauria de reduir el sou de la regidora del 

Districte. 

 Professionals autònoms 
- Petició d’ajudes per a persones en règim d’autònoms més enllà del 1r any de tasca 

professional. 

 Torre del Moro 
- Es demana què es pensa fer amb l’anomenada “Torre del Moro” del barri. 

 Horta independent 
- Una persona, alhora que diu que l’Ajuntament actua en general de forma ineficient, 

demana la independència per al barri d’Horta. 
- Una altra persona indica que no vol que Horta sigui un barri independent. 

 Actituds positives 
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- Es demana el foment d’actituds positives al barri, concretant-se en millorar el 
comportament de les persones incíviques, ajudar les entitats que atenen persones 
necessitades i, en general, a fomentar l’empatia entre els residents d’Horta. 

 

Per acabar l’Alcaldessa comenta que s’ha pres nota de tot el que s’ha comentat en aquesta 
Trobada i que se’n farà seguiment. 
També demana que els veïns i veïnes del barri siguin exigents i reclamin el que és de dret. 
Que, en aquest sentit, cal no oblidar l’existència dels òrgans de participació del Districte de 
Gràcia. 
Esmenta que la majoria del que s’ha comentat a la Trobada és prioritari, i que les diverses 
intervencions hagudes marquen la ruta que ha d’assenyalar les fites per aconseguir al barri 
Finalment agraeix de nou l’assistència de tothom i evoca l’estona i l’orgull de barri de la Marina 
perquè els seus residents segueixin lluitant per un barri millor. 
 

Arribats a aquest punt, a les 21:00 hores, es donà per acabada la Trobada. 
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