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Trobada amb l’alcaldessa a el Guinardó 

Barri: el Guinardó 

 

Districte: Horta-Guinardó 

 

Data: 16.02.18 

 

Lloc: Escola Torrent d’en Melis 

 

Horari: de 18.30 a 21:00 hores 

 

Difusió: http://lameva.barcelona.cat/horta-guinardo/ca/noticia/trobada-amb-lalcaldessa-al-
guinardze 

 

 
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 16 de febrer de 2018 va tenir lloc una nova Trobada amb l’Alcaldessa de Barcelona, 
Ada Colau, concretament la corresponent al barri d’el Guinardó. 
 
El desenvolupament d’aquests temes principals i altres que es tracten durant la sessió es 
resum de la següent forma: 

 
Associacionisme i identitat 

- Esperit de barri 
• Manifestació que al Guinardó no hi ha esperit de barri. 
• Intervenció d’una persona que s’identifica com a membre de l’Associació de 

Veïns i Veïnes del Guinardó, convidant els assistents a la Trobada a entrar a 
l’entitat veïnal. 

 
Accessibilitat 

- Comentaris generals 

• Queixa que al barri i a la ciutat hi ha, en general, barreres arquitectòniques 
que actuen d’obstacles. 

- Ascensors del carrer Telègraf 

• Queixes de constants i llargs períodes d’avaria dels ascensors del carrer 
Telègraf. 

• Queixa de deficient neteja dels ascensors 

 
Comerç i activitats econòmiques 

- Comerç en perill 



 
 

 

2 
 

• Queixa que el comerç al Guinardó viu un moment d’extrema complicació, amb 
la desaparició de les botigues de proximitat. 

• Petició de més ajudes al comerç de proximitat. 
- Afectacions al comerç 

• Queixa que la configuració circulatòria de l’av. Mare de Déu de Montserrat 
està perjudicant el comerç del barri. 

- Supermercats 

• Petició d’un gran supermercat per al barri. 

• Petició que les associacions de comerciants del barri creïn una aliança contra 
els grans supermercats al Guinardó. 

- Llicències de nous comerços 

• Petició que no s’atorguin llicències a comerços que no tinguin a veure amb la 
cultura catalana. 

- Locals buits 

• Queixes relatives als establiments comercials del barri que estan tancant. 

• Petició que s’autoritzin noves places d’aparcament en locals comercials buits al 
barri del Guinardó 

• Petició que s’autoritzi la reconversió de les botigues tancades en habitatges. 
- Ordenança de terrasses 

• Una de les persones assistents a l’acte vol denunciar que l’acord al qual es vol 
arribar entre l’Ajuntament i el Gremi de Restauració en relació a l’ordenança 
de terrasses ha fet que la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de 
Barcelona hagi abandonat les taules de negociació. Aquesta persona fa una 
valoració negativa d’aquest fet. 

 
Convivència 

- Parc del Guinardó 

• Queixes de manca de civisme al parc amb gossos que campen lliurament i 
embruten el Parc i presència de xeringues. 

- Manca de civisme 

• Queixa per actituds de mala educació de grups de turistes al barri. 

• Queixes de problemes de sorolls a la plaça del Nen de la Rutlla, especialment 
amb motiu de festes que es fan fins a altes hores de la matinada. Es demanen 
que aquestes festes acabin com a màxim a les 12 de la nit i que es controli 
millor els decibels dels equips de so d’aquestes activitats. 

• Queixes sobre les festes que se celebren al Mas Guinardó. Es diu que generen 
brutícia i molèsties al veïnat. 

- Gossos: Brutícia i molèsties 

• Queixes generalitzades amb relació a les molèsties al barri per la presència de 
defecacions i orins de gossos. Es diu que hi ha excrements a les portes de les 
escoles. 

• Petició que se sancioni amb multes els propietaris que no controlen els seus 
gossos. 

• Queixes que als parcs del barri els gossos van solts, atemorint la ciutadania. 

• Petició que s’asseguri que els gossos vagin lligats pels carrers del Guinardó. 

• Queixa per la presència de gossos als ascensors del carrer Telègraf. 

• Una persona manifesta el seu agraïment que els gossos puguin anar en els 
ascensors del carrer Telègraf. 
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• Proposta que els amos dels gossos portin ampolletes amb aigua per netejar els 
pixums dels seus animals de companyia. 

• Proposta que els gossos, per eliminar les molèsties que generen, vagin amb un 
bolquers especials. 

 
Drets Socials 

- Persones amb discapacitat física 
• Petició de més places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda a la 

zona de l’Hospital de Sant pau amb el carrer Mas Casanovas. 
• Queixa sobre les condicions d’accés als busos per part de persones amb 

discapacitat a les parades. 
- Sensellarisme 

• Petició que es millori l’atenció a les persones sense llar i que viuen al carrer. 
- Persones Grans 

• Petició d’una millor atenció vers les Persones Grans del barri. 
• Petició de més bancs en certs trams de carrer per al descans de les persones 

grans. 
- Infants i Joves 

• Queixa de molta calor als parcs i zones infantils amb l’arribada de l’estiu. 
• Queixa d’un ús molt limitat de les pistes de petanca del Mas Guinardó. Es 

demana s’hi facin altres usos, especialment per la presència dels infants que 
juguen en espais propers. 

• Queixa relativa als elements de la Cavalcada de Reis de Barcelona, en el sentit 
que l’imaginari que hi desfila infon amenaces als infants, per tal que rebin 
regals. 

• Petició de més indrets per a les famílies, com ara ludoteques o espais familiars. 
• Informació de Can Nadó, a la parròquia del Crist Rei, com a espai d’intercanvi 

familiar extrapolable a altres barris. 

 
Educació 

- Escoles de proximitat 
• Petició que al barri hi hagi més “escoles de proximitat” 

- Escola Torrent d’en Melis 
• Petició de reformes per a l’Escola, especialment a les zones de la Cuina i els 

lavabos. 
- Escoles Bressol 

• Queixes per la dificultat d’accés a les escoles bressol pública. 
• Petició de noves escoles bressol públiques per al barri. 

- Plataforma per l’Educació 
• Una de les persones assistents esmenta l’existència d’una Plataforma que 

vetlla per l’educació que el 5 de març de 2018 farà una roda de premsa. Es 
convida l’Alcaldessa a aquest acte. 

 
Esports 

- Preus de les instal·lacions esportives 
• Queixa sobre els preus per poder fer pràctica esportiva a les instal·lacions 

municipals. 
- Codi de pràctiques 
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• Petició d’un codi de bones pràctiques sobre la presència d’infants a les 
instal·lacions esportives. 

- Pistes de skate i similars 
• Petició de pistes de skate al Guinardó, per tal de no haver de practicar-ho a la 

Mar Bella o a la Guineueta. 
• Petició que siguis instal·lada una pista de skate als Jardins d’Hiroshima o als 

espais lliures dels antics Talleres Muñoz. 

 
Habitatge 

- Desnonaments 
• Queixa pel fet que l’Ajuntament no actua amb celeritat i eficàcia quan es 

tracta de desnonaments a edificis privats i a edificis de titularitat municipal. 
- Assetjament immobiliari 

• Queixa d’una persona que parla de “màfies” que es lucren fent assetjament 
immobiliari als residents a habitatges del barri i de la ciutat 

- Preus dels lloguers 
• Diverses queixes sobre la constant pujada dels preus dels lloguers, que es diu 

que estan en nivells desorbitats. 
• Peticions de més ajudes de l’Administració per aturar l’escalada constant dels 

preus dels lloguers. 

 
Medi ambient 

- Reciclatge 
• Queixa sobre els residents al barri que fan un mal reciclatge de les seves 

restes. 
- Parc del Guinardó 

• Queixes per l’estat del Parc del Guinardó 
• Petició que es cuidi més i s’inverteixi en el Parc. 

- Arbres 
• Queixa genèrica d’exemplars arboris que van morint i no són replantats. 
• Queixa de mal estat dels arbres a la zona dels carrers Amèrica i Trobador 
• Peticions que siguin plantats arbres a una de les voreres del carrer Amílcar, on 

no n’hi ha. 

 
Mobilitat 

- Preu del transport 
• Queixa per la pujada del transport públic. Es diu que en el pagament del 

transport s’hauria de discriminar per rendes i el poder adquisitiu dels usuaris. 
• Queixa pel fet que les persones que fan turisme a Barcelona paguen el mateix 

que els residents a la ciutat. 
• Queixa pels sous dels directius de TMB 

- Excés de Velocitat i altres incidències de circulació de vehicles privats 
• Queixa sobre la zona dels carrers Bisbal i Varsòvia, que no se cedeix el pas als 

vianants, cosa que genera accidents. Es demana un semàfor per evitar 
aquestes situacions. 

• Queixa d’excés de velocitat al carrer Teodor Llorente. 
• Queixa d’excés de velocitat al carrer Amílcar, de cotxes i motos que passen 

massa accelerats. 
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• Tot recordant un accident que hi ha hagut darrerament, una de les persones 
assistents es queixa de l’excés de velocitat dels cotxes al carrer Pifarrer. 

- Semàfors 
• Petició que es redueixi el temps d’espera dels vehicles privats davant els 

semàfors per tal que els cotxes contaminin menys. 
- Guals 

• Queixa perquè hi ha massa guals a la ciutat 
- Bicicletes 

• Queixa de l’existència de massa carrils bici a la ciutat 
• Queixa de perillositat de l’emplaçament del carril-bici de l’av. Pare Claret amb 

la Rambla Volart. 
- Metro 

• Petició que el Metro funcioni totes les nits. 
• Queixa de manca de neteja al Metro, amb la presència de rates i pixums als 

ascensors. 
• Petició que els gossos no pugui anar en metro, ja que embruten amb els seus 

orins. 

• Manifestació d’agraïment d’una de les persones assistents a la Trobada per la 
possibilitat que els gossos puguin anar en el Metro. 

• Queixa sobre la situació actual de les obres de la Línia 9 davant les noves 
instal·lacions de l’Hospital de Sant Pau. Es demana que s’arregli la situació 
actual que genera brutícia i greus problemes de circulació. Es demana també 
que s’elimini la xicana existent. 

• La Regidora Mercedes Vidal comenta que s’està treballant amb la Generalitat 
per tapar, el que es pugui del forat de maniobres de les obres. També fa saber 
que el Banc Europeu d’Inversions ha fet un préstec de 700 milions d’euros per 
acabar la Línia 9, moment en què es podrà assegurar el tancament del forat. 

• Petició que l’estació de Metro “Maragall” sigui accessible. 
- Aparcament de vehicles 

• Petició de major control de les llicències d’aparcament per a persones amb 
discapacitat, que es diu que de vegades són utilitzades per persones que no 
són les titulars de les places. 

• Queixes de manca de places d’aparcament de vehicles privats al barri. 
• Proposta que es generin places d’aparcament de vehicles a les instal·lacions de 

l’antiga Clínica Quirón. 
- Àrea Verda 

• Petició de Àrea Verda per al carrer Benet i Valldosera 
- Control del parc de vehicles privats 

• Petició que els vehicles sotmesos a restriccions de circulació contribueixin 
menys en el pagament de l’impost de circulació. 

• Queixes sobre el sistema de control de circulació de vehicles en casos de 
puntes de contaminació i a partir de l’any 2020. Es parla d’injustícia i 
s’expressa que el criteri de control hauria de ser el que imposi la Inspecció 
Tècnica de Vehicles-ITV i no el fet de l’antiguitat dels cotxes. 

- Busos 
• Petició de major sincronització entre el pas dels autobusos i els semàfors. Es 

diu que els dispositius GPS dels busos ho poden possibilitar. 
• Queixa per la desaparició de la línia 20 d’autobús 
• Queixa que ja no es pot anar a la platja amb els busos 39 i 55. 
• Queixa de sobreocupació del bus 117. 
• Queixes sobre les línies D-40 i H-6, que es diu que tenen poca freqüència de 

pas. 
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• Queixes per l’eliminació del tram de recorregut del bus H6, que passava pel 
carrer Cartagena i empalmava amb l’av. Mare de Déu de Montserrat. 

• Queixes del nou recorregut del bus H-6 per la seva circulació per la ronda del 
Guinardó. 

• Manifestacions també congratulant-se pels canvis en el recorregut del bus H-6 
• Peticions que el bus H-6 torni a passar per l’av. Mare de Déu de Montserrat. 
• Petició que es reforci la freqüència de pas del bus D-40 en horaris punta, com 

ara les sortides de les escoles. 
- Voreres 

• Petició de més neteja de les voreres del Guinardó. 
• Queixa pel fet que al carrer Budapest els cotxes aparquen damunt les voreres. 
• Queixa que van desaparèixer les indicacions de canvi de voreres d’aparcament 

al carrer Bisbal el passat mes d’octubre. El qui ho explica diu que es van 
emportar el seu cotxe i demana que se li anul·li la multa imposada. 

- Av. Mare de Déu de Montserrat 
• Peticions de doble sentit de circulació per a l’av. Mare de Déu de Montserrat 

- Passeig Maragall 
• Queixa de contaminació i soroll excessiu al passeig Maragall. 
• Petició d’eliminació de carrils de circulació al passeig Maragall. 

 
Neteja 

- Recollida hidràulica 
• Petició d’un sistema de recollida d’escombraries de tipus hidràulic per al barri, 

a semblança del que hi ha al carrer Gran de Gràcia. 
- Neteja selectiva 

• Queixa perquè al barri del Guinardó no s’està fent correctament la neteja 
selectiva de plàstic. 

• Petició que millori la neteja general del barri. 
• Queixa sobre la neteja als parcs del Guinardó, en comparació amb una neteja 

més correcta al Parc Güell. 

 
Salut 

- Consum d’alcohol 
• Queixa d’un excessiu consum d’alcohol a les festes. Es demana més control en 

relació al consum de joves. 
- Problemes de salut per causa d’excrements 

• Queixa relativa als problemes de salut que provoquen els excrements 
d’animals a la via pública. 

- Erugues 
• Queixa sobre la presència d’un gran nombre d’erugues processionàries al Parc 

del Guinardó. 

 
Seguretat 

- Guàrdia Urbana 
• Queixa per un suposat afany recaptatori de la Guàrdia Urbana. 
• Queixa sobre l’existència de casos de robatori i delinqüència al Guinardó. 

- Seguretat a la Font d’en Fargues 
• Petició d’increment de la seguretat al barri de la Font d’en Fargues. 
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Urbanisme 
- Paviments 

• Queixa de mala situació del paviment a la zona dels carrers Amèrica i 
Trobador. 

• Queixa perquè rellisquen les pintures dels passos de vianants. 
• Queixa genèrica sobre el paviment de la ciutat. Es diu que caldria revisar-lo i, 

en certs llocs, evitar que sigui relliscós. 
- Voreres 

• Queixa de mal estat de les voreres de la zona de l’Escola Pit-roig. 
- Il·luminació 

• Petició que millori la il·luminació al barri de la Font d’en Fargues. 
- Jardins Mas Ravetllat 

• Petició que es faci un procés participatiu per a la definició dels Jardins Mas-
Ravetllat. 

- Solar “La Jungla” 
• Petició sobre la situació actual del solar desocupat anomenat “La Jungla” del 

carrer Arc de Sant Martí i sobre la possibilitat que s’hi instal·lin equipaments 
municipals. 

- Placeta Passeig Maragall/segle XX 
• Queixa perquè aquest espai del barri està molt deteriorat. 

- Zona “Talleres Muñoz” 
• Petició d’informació relativa a un ampli espai del Guinardó on anteriorment hi 

havia els “Talleres Muñoz” d’automoció. Es diu que cal regularitzar l’espai on 
hi ha tota mena d’activitats (skate, jocs de pilota, gossos, etc), solucionar la 
situació d’un mur de contenció que està caient i assegurar la situació de 
seguretat de l’espai amb xarxes. Es demana de posar alguns arbres, unes 
cistelles de bàsquet i taules de ping-pong. 

 
Diversos 

- Jordi Sánchez 
• Una persona assistent a l’acte evoca la figura del president de l’ANC i veí del 

Guinardó, Jordi Sánchez, pel fet que no pot assistir a l’activitat de la Trobada 
de l’Alcaldessa. 

- 1 d’Octubre 
• Una persona assistent a l’acte reivindica la validesa de la votació de l’1 

d’Octubre, dient també que l’Alcaldessa hauria d’haver estat al barri durant 
aquella jornada. 

- Malbaratament d’aliments 
• Queixa sobre el malbaratament d’aliments a Barcelona. 

- Trobades de l’Alcaldessa 
• Diverses persones indiquen que estan contentes per la presència de l’Alcaldessa 

al barri i per la celebració de la Trobada del Guinardó. Alguns dels assistents 
indiquen que aquesta presència denota la preocupació de l’Alcaldessa pel barri. 

- WC’s a la via pública 
• Petició que l’ajuntament es repensi millor la presència de WC’s als carrers de 

Barcelona. 
- Serveis d’enquestes municipals 

• Petició que les enquestes que són impulsades per l’Ajuntament de Barcelona 
siguin gestionades directament pel mateix Ajuntament i no per empreses 
privades que subcontracten aquests serveis. 

- Gestió municipal 
• Una de les persones assistents manifesta la seva conformitat amb l’actual 

Govern i valora com a positiva la gestió Municipal. 


