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Trobada amb l’alcaldessa al Carmel 

Barri: el Carmel 

 

Districte: Horta-Guinardó 

 

Data: 8.04.2016 

 

Lloc: Biblioteca Juan Marsé  

 

Horari: de 18.30 a 21:00 hores 

 

Difusió: Nota al web del districte http://lameva.barcelona.cat/horta-

guinardo/ca/noticia/els-vezns-del-carmel-es-troben-amb-lalcaldessa 

 

 

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 8 d’abril va tenir lloc la Trobada amb l’alcaldessa, Ada Colau, al barri del Carmel. 

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

Identitat 

- Vivència del barri 

o S’interpel·la els veïns i veïnes a treballar pel barri a través de les diferents 

associacions que hi ha o altres que es puguin crear. 

o Demana sobre quin model de ciutat i de barri es vol, de forma que hi hagi 

raons objectives per a la transformació dels territoris. 

 

Comerç i activitats econòmiques 

- Mercat del Carmel 

o Es demana si són certs els rumors de desaparició del Mercat del Carmel. 

- Recursos per als paradistes 

o Demanda de més recursos per als mercats municipals i molt especialment per 

als paradistes, molt necessitats d’ajudes per poder seguir endavant amb el seu 

negoci. 

 

Convivència 

- Plaça Pastrana 

o Queixes sobre molts problemes de convivència a la plaça Pastrana. Queixa per 

manca de presència policial en aquest indret del barri que demana més 

atencions que altres.  

- Plaça de La Cosmos 

o Queixes en relació al joc de pilota a la plaça de la Cosmos. 

- Gossos 
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o Queixes diverses sobre la presència d’excrements de gossos al carrer i sota els 

contenidors (espais on es diu que no es neteja), entre d’altres al carrer Doctor 

Bové. 

 

Drets socials 

- Recursos per a qüestions socials 

o Demanda que els recursos de l’Ajuntament de Barcelona es destinin 

bàsicament a afers socials per a la inclusió de diversa índole (persones amb 

discapacitat, residències de gent gran, espais per a infants, etc.) 

- Demanda de treball 

o Una de les dones qui intervenen manifesta una situació de fragilitat personal, 

davant una situació de maltractament i ordre d’allunyament de la seva parella. 

Diu que necessita un treball per poder tirar endavant amb el seu fill. 

- Retirada de targeta rosa 

o Queixa de retirada de la targeta rosa a les persones vídues, única i 

exclusivament per criteris d’ingressos. Diu que s’ha de tenir present que hi ha 

persones jubilades que s’estan fent càrrec d’altres familiars. 

- Centres de serveis socials 

o Queixes sobre la divisió administrativa entre barris que fa que s’hagi d’anar a 

oficines més allunyades d’unes altres que són més properes, segons diu en 

relació a les oficines del Carmel i la Teixonera. 

- Beques-menjador 

o Manifestacions d’agraïment pels ajuts que s’estan donant a les beques-

menjador. 

 

Ecologia Urbana 

- Afectacions Tres Turons 

o Demandes diverses sobre què es pensa fer en relació a la situació d’afectació 

del Parc dels Tres Turons. Es diu que les persones que viuen en l’àmbit afectat 

se senten indefenses i amb una perspectiva incerta de futur. 

Es demanen solucions i que, si cal, que se’ls desafecti. 

o Demanda d’una veïna dels carrers Marsans Rof i Font Rúbia qui demana 

solució als seus problemes. 

- Afectacions MPGM Carmel  

o També diu que al mes de maig es revisaran cas per cas les afectacions de la 

MPGM del Carmel i entorns. 

- Afectació de vial Font de la Mulassa 

o Es demana sobre l’afectació de vial al carrer Font de la Mulassa. 

- Parc dels Tres Turons 

o Demanda de lavabos i més fonts al Parc dels Tres Turons 

- Plaça de la Font d’en Fargues 

o Demanda sobre si es faran millores necessàries a la mateixa plaça. 

- Murs de contenció 

o Queixes sobre determinats murs de contenció que presenten una situació de 

deteriorament, en especial al carrer Doctor Bové. 

- Voreres 

o Queixa que les voreres de certs carrers del barri són massa estretes 

(especialment per a cotxets i cadires de rodes) o estan en mal estat. 

S’esmenten els carrers Doctor Bové i Lluís Marià Vidal, a més de l’espai de la 

cruïlla dels carrers Lorda/Llobregós/Pg. Mare de Déu del Coll. 

- Baranes 
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o Demanda d’una barana per al carrer Conca de Tremp, del carrer de Queixans 

al de Gran Vista. 

- Bancs 

o Demanda de revisió d’un banc públic mal orientat a la zona entorn del carrer 

Penyal. 

o Demandes de nous bancs públics a la zona de l’Institut Ferran Tallada i el 

carrer Penyal, per tal que els joves no se seguin al terra. 

- Contenidors 

o Queixa de la proximitat dels contenidors d’escombraries a determinats 

habitatges, generant molèsties per males olors, en espacial al carrer Conca de 

Tremp. 

- Accessibilitat al barri 

o Demandes de solució al problema d’accessibilitat del barri. 

- Baldeig 

o Queixa de manca de baldeig als carrers del barri. 

- Pipi-cans i zones d’esbarjo de gossos 

o Demanda de pipi-cans i zones d’esbarjo de gossos al Carmel, per tal que els 

carrers del barri no estiguin tan bruts. 

o Queixa de la necessitat de millorament d’aquestes zones de lleure de gossos. 

o Oferiment d’una persona per realitzar un pipi-can al barri. 

- Múrids 

o Queixes sobre la presència de rates a una finca abandonada del carrer del 

Doctor Bové. Demanda que s’entri a la finca i es liquidi aquest problema. 

o Queixa també de rates a la plaça de la Cosmos 

o Queixa sobre rates als Jardins de Jaume Planas i Alemany  

- Plaça de la Cosmos 

o Demana d’una tanca a la plaça de la Cosmos per impedir que els infants 

arrisquin les seves vides quan han intenten recuperar pilotes que queden 

penjades a lloc inaccessibles. 

- Manteniment de les places del barri 

o Demanda d’un millor manteniment de les places públiques del barri 

- Rambla del Carmel 

o Queixes d’abandonament i de poc aprofitament de l’espai. 

o Demandes d’un projecte de remodelació de la Rambla del Carmel, que 

contempli infraestructures per a la gent jove. 

- Escales Gran Vista 

o Queixes pel tall d'unes escales al Carmel, les escales que comuniquen els 

carrers del Doctor Bové i Gran Vista. 

- Solars desatesos de manteniment 

o Queixes de manca de manteniment de certs solars del barri, on creix la 

vegetació de forma descontrolada. 

- Patrimoni singulars 

o Demanda de protecció a certs edificis d’interès patrimonial, impedint que es 

tirin a terra. 

 

Educació 

- Camins Escolars 

o Es demana si es pensa millorar el camí escolar de l’Escola Font d’en Fargues 

 

Equipaments 

- Local carrer Llobregós 107 
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o Demandes de l’associació “40 parriba 40 pabajo” i del Grupo Skout 

“Makarenko” de més espai per a diferents entitats del barri per al 

desenvolupament de les seves activitats. Reivindicació de l’espai del carrer 

Llobregós número 107 per concretar un nou equipament del barri que pogués 

donar resposta a aquestes demandes. 

- La Clota 

o Demanda de més equipaments al barri de La Clota. Es diu que està abandonat. 

 

Habitatge 

- Accés a l’habitatge social 

o Demandes diverses d’accés a l’habitatge social. 

- Tarifes abusives 

o Queixa de preus elevats dels serveis d’electricitat. 

 

Mobilitat 

- Connexió Tramvia a l’avinguda Diagonal 

o Demanda sobre què es pensa fer en relació a les obres que possibilitin la 

connexió del tramvia per l’avinguda Diagonal, tenint present que el resultat de 

la consulta de la Diagonal de l’any 2010 es va demana de no fer res. 

- Bus 92 

o Queixa per la retirada del bus 92.  

- Ronda de Dalt 

o Demanda perquè es continuï el procés iniciat el passat mandat, i compartit el 

passat mes de gener amb l’alcaldessa per a la definició del projecte de 

cobertura de la Ronda de Dalt. S’esmenta que tots els grups municipals estan 

d’acord i que a la plataforma decidim.barcelona ha estat l’opció amb més 

recolzaments, uns 1.700. 

- Millorament del transport públic a la Font d’en Fargues 

o Demanda de millor connectivitat per transport públic entre el barri del Carmel 

i el de la Font d’en Fargues. 

- Excés de velocitat 

o Queixes d’excés de velocitat a diferents carrers del barri, especialment en 

relació al carrer Conca de Tremp i a l’àrea dels carrers Dante/Lisboa/Sigüenza. 

- Bus al carrer Conca de Tremp 

o Queixa que és perillosa la circulació del bus pel carrer Conca de Tremp, que 

envaeix les voreres, que ja de per sí són estretes, quan hi ha revolts. 

- Aparcament poliesportiu Virolai 

o Queixa en relació a l’aparcament indegut, a zones de pas de vianants, de 

vehicles que estacionen en zones exclusives de pas de vianants. També es diu 

que la Guàrdia Urbana no actua davant d’aquests fets. 

- Projecte de cotxe elèctric 

o Proposta d’un projecte de mobilitat relacionat amb el cotxe elèctric presentat 

a l’Ajuntament ja fa 10 mesos i que no ha rebut resposta.  

Seguretat i Prevenció 

- Queixes d’inseguretat 

o Algunes demandes de major protecció al barri. 

- Ocupacions violentes al passatge Sigüenza 

o Demanda d’una resposta a les ocupacions violentes al passatge Sigüenza. 

- Ocupacions al carrer Queixans 

o Demanda que s’aturin les ocupacions dels pisos antics del carrer Queixans. 

- Sancions per enganxades de cartells 



 
 

 

5 

 

o Queixes d’alguns dels assistents per haver-los sancionat la Guàrdia Urbana per 

una enganxada de cartells que anunciaven un acte feminista. Denuncien 

l’existència d’una repressió policial, especialment de gent jove. 

- Presència de la Guàrdia Urbana 

o Queixa de poca visibilitat de la Guàrdia Urbana pel barri. Es demana més 

presència d’agents d’uniforme i de paisà. 

 

Turisme i lleure 

- Parc Güell 

o Demanda a l’Alcaldessa de si segueix vigent el seu compromís per un ús 

comunitari del Parc Güell . 

o Demanda sobre les empreses privades que gestionen els serveis del Parc Güell. 

- Turó de la Rovira 

o Demanda que s’eviti la massificació turística del Turó de la Rovira. 

 

Diversos 

- Oficina per a persones que s’ofereixen per fer treballs comunitaris 

o Proposta d’un dels assistents de creació d’una oficina que canalitzi l’oferiment 

de persones disposades a fer treballs comunitaris. 

- Deute Generalitat 

o Demanda sobre el retorn del deute de la Generalitat, generat els darrers anys, 

vers l’Ajuntament de Barcelona. 

- Serveis Funeraris 

o Demanda sobre l’estat de privatització dels serveis funeraris de Barcelona. 

- Serveis de Neteja 

o Es demana pels criteris de neteja de l’Ajuntament de Barcelona. 

- TMB 

o Queixa d’una de les persones que intervenen esmentant opacitat a Transports 

Metropolitans de Barcelona (TMB). Esmenta secretisme en els sous creixents 

dels seus directius, mentre la resta de treballadors els han tingut congelats. 

Acaba parlant de l’ús de les hores sindicals a TMB. Acaba dient que hi ha hagut 

falsedats en certes dades publicades de l’Ajuntament en relació amb 

l’empresa.  

- Grans infraestructures 

o Comentaris en relació als recursos de l’Ajuntament de Barcelona per a 

l’execució de grans infraestructures. S’esmenta l’existència d’un superàvit que 

es pot gestionar per a les obres de cobertura de la Ronda de Dalt o la unió del 

tramvia per l’avinguda Diagonal. 

 

 


