
 

 
ACTA DEL CONSELL CIUTADÀ 

 

 

Identificació de la sessió 
Núm.: 2 

Data: 9 d’abril de 2016 

Caràcter: ordinari  

Horari: de 10.25 h a 12.14 h 

Lloc: Consell de Districte d’Horta-Guinardó 

 

Assistents 
 

Mercedes Vidal Lago, regidora (GMPSC-CP) 
Joan Cela Ollé (GMDBComú-E) 
Fernando Marin Blanco (GMDBComú-E) 
Elsa Plaza Müller (GMDBComú-E) 
Víctor Valls Andrés (GMDComú-E) 
Pau González Val (GMDBComú-E) 
Roser Nogués Alonso (GMDCiU) 
Albert Pérez Garro (GMDCiU) 
Susanna Porcar (GMDCiU) 
Gonzalo Puelles Garcia (GMDCiU) 
Júlia Calonge Coch (GMDC’s) 
Nicolás Ortiz Cuevas (GMDC’s) 
Raül Barahona Ferré (GMDERC-AM) 
Xavi Reig Robledo (GMDERC-AM) 
Núria Carmona Cardoso (GMDPSC-CP) 
Núria Galán Orriols (GMDPSC) 
Manuel Conde García (GMDPPC) 
Carlos Torrubiano Blanco (GMDPPC) 
 
Lluís Cairell Tortosa, AV Taxonera 
M. José Colomo, AV Taxonera 
Miguel Hernández, AV Can Baró 
Isabel Puig, AV Baix Guinardó 
Tony Mateo, AV Montbau 
Joaquim Cama Llena, AV Vall d’Hebron 
Xavier Rodríguez, AV Vall d’Hebron 
Sacramento Burgos, AV Sant Genís 
Miguel (...) AV Sant Genís 
Enric Alijo, AV Font del Gos 
Carme (...) AV Joan Maragall del Guinardó 
Joan Romero Sastre, Coordinadora d’Entitats del Guinardó 
Jordi Mitjana, Club de bitllets Cop 
Ricard Farin, JERC Horta-Guinardó 
Gerardo (...) Associació del Parc de la Vall d’Hebron 
Carina Agustin Rebull, CUP-Capgirem 
Pau Castelló Gil, CUP-Capgirem 
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Mercedes Vidal Lago, regidora 
Joan Cela Ollé (GMDBComú-E) 
Fernando Marín Blanco (GMDBComú-E) 
Elsa Plaza Müller (GMDBComú-E) 
Víctor Valls Andrés (GMDBComú-E) 
Pau González Val (GMDBComú-E) 
Roser Nogués Alonso (GMDCiU) 
Albert Pérez Garro (GMDCiU) 
Susanna Porcar Portela (GMDCiU) 
Gonzalo Puelles García (GMDCiU) 
Júlia Calonge Coch (GMDC’s) 
Nicolás Ortiz Cuevas (GMDC’s) 
Raül Barahona Ferré (GMDERC-AM) 
Xavi Reig Robledo (GMDERC-AM) 
Núria Carmona Cardoso (GMDPSC-CP) 
Núria Galán Orriols (GMDPSC-CP) 
Manuel Conde García (GMDPPC) 
Carlos Torrubiano Blanco (GMDPPC) 
 
Excusen la seva abscència 
Jaume Collboni Cuadrado, president del Districte (GMPSC-CP) 
Ariadna Gàlvez Rifà (GMDCUP-PA) 
 
Absents 

Carmen Andrés Añón, regidora adscrita (GMPSC-PC) 
Ángeles Esteller Ruedas, regidora adscrita (GMPPC) 
M. José Lecha González, regidora adscrita (GMCUP-PA) 
Santiago Alonso Beltrán, regidor adscrit (GMC’s) 
Maite Fandos Payà, regidora adscrita (GMCiU) 
Jordi Coronas Martorell, regidor adscrit (GMERC-AM) 
Carolina Porta Pacín (GDMBComú-E) 
 
Cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria 
Núria Munell Casadesús 
 
Gerent 
Eduard Vicente Gómez 
 
 

Desenvolupament de la sessió 
 
El vicepresident obre la sessió i dóna la benvinguda als assistents. Excusa l’absència del 
president del Districte, el senyor Jaume Collboni, i explica que per motius d’agenda no ha 
pogut assistir a l’acte, per la qual cosa el substituirà ell mateix. 

Abans de procedir amb l’ordre del dia, demana als assistents que s’identifiquin quan parlin 
amb el micròfon per a poder fer l’acta amb precisió i també comenta que es farà el Consell 
sense cap pausa. 
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1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior 

Comenta que els assistents disposen de l’acta en les carpetes que se’ls ha lliurat i que 
també s’ha enviat per correu electrònic. Diu que, a partir d’aquest dia, es mirarà de penjar 
l’acta al web, tot i que no estigui aprovada, perquè tothom la pugui consultar un cop 
estigui redactada. 

S’aprova per unanimitat. 

2. Recull i priorització de les propostes del procés participatiu del PAD/PAM 
decidim.barcelona a Horta-Guinardó 

La regidora del Districte saluda els assistents i menciona que alguns d’ells també eren 
presents en l’acte que es va fer el dia anterior amb l’alcaldessa. 

Seguidament, apunta que la celebració d’aquest Consell Ciutadà és important perquè s’hi 
presenta la valoració de les propostes que han sorgit en el procés participatiu del PAD i 
del PAM. Recorda que el procés del PAD, que és un pla que marca les prioritats del 
districte durant el mandat, es va obrir als consells de barri i es va presentar al Consell 
Ciutadà, on s’hi va exposar la metodologia. 

Comenta que s’han fet moltes cites presencials, algunes amb més èxit que altres, i diu 
que n’hi ha hagut de sectorials i, també, de territorials. Considera que l’important de les 
propostes que han anat sorgint rau en l’ordre i la priorització de les mateixes, ja que la 
diagnosi sobre els problemes i mancances del districte està feta des de fa anys. 

Fa saber que la participació no s’acaba amb aquest procés i apunta que els diferents 
espais de què disposa l’Ajuntament continuaran en marxa al llarg del mandat. 

El senyor Pau González Val, conseller tècnic del Districte d’Horta-Guinardó, comunica que 
l’acte es dividirà en dues parts: primer, compartirà amb les entitats i persones del Consell 
les dades relatives a les propostes i cites presencials que s’han fet durant el procés 
participatiu, per la qual cosa demana que si tenen aportacions, en facin, i després, tenint 
en compte que és el darrer dia del procés participatiu, planteja fer un debat més centrat en 
el contingut de les propostes. 

Respecte al primer punt, apunta que, segons les dades de què disposa en el moment de 
l’acte, a Horta-Guinardó s’han fet unes 586 propostes, de les quals 97 vénen del 
document inicial presentat pel govern, i 380 són propostes presentades per la ciutadania. 
Informa que s’han celebrat 19 cites, en les quals han sortit 109 propostes més. 

Concreta que, en l’àmbit de ciutat, a la plataforma digital hi ha unes 8.700 propostes, 
131.000 suports, 8.000 comentaris i s’han fet unes 300 cites presencials. 

Pel que fa a les cites d’Horta-Guinardó, explica que n’hi ha quinze que han estat 
dinamitzades per la Fundació Desenvolupament Comunitari i altres que s’han dinamitzat 
amb equips de ciutat, com per exemple les d’habitatge o les de salut. Quant als eixos de 
debat, matisa que s’han fet set cites per a l’eix «En una Barcelona diversa que asseguri el 
bon viure», set més per «La Barcelona més humana en transició ecològica», tres per 
«Una Barcelona amb empenta i per una economia plural», una per «Una Barcelona 
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participativa que garanteixi el bon govern» i cap per l’eix «Barcelona oberta i compromesa 
amb el món». 

Concreta que en les quinze cites hi han participat 337 persones i explica que, en la 
valoració que feien els assistents després de cada una d’elles, s’ha vist que el 22% deien 
que la cita era indispensable, el 25%, que era molt útil; el 35%, que era útil; el 15%, poc 
útil, i només un 3% deien que no era gens útil. 

Tot seguit, demana als assistents que opinin i mostrin la seva visió sobre aquest procés i 
sobre les cites perquè diu que la voluntat del govern és seguir utilitzant la plataforma 
digital com a eina de participació, per la qual cosa espera poder-la millorar. 

El senyor Enric Alijo, en nom de l’Associació de Veïns de la Font del Gos, creu que la 
participació ha estat positiva en el seu barri perquè, entre altres aspectes, s’ha aconseguit 
crear una mena de consell que reuneix totes les forces polítiques, cosa que li ha aportat 
confiança i il·lusió. Considera molt positiu el procés endegat i manifesta l’esperança per 
continuar per aquest camí de diàleg i d’actuacions al barri de la Font del Gos. 

El senyor Lluís Cairell, en nom de l’Associació de Veïns de la Taxonera, aprofita el seu 
torn de paraula per denunciar la deshumanització del Govern d’Espanya i la Comunitat 
Europea expressada en el pacte que han signat amb el Govern de Turquia. Es mostra 
indignat pel rebuig que estan donant als refugiats siris, iraquians i de qualsevol 
nacionalitat, i considera que és important no oblidar fets tan esgarrifosos com la mort 
d’Aylan Kurdi, un nen refugiat de tres anys. Menciona la tasca del senyor Oscar Camps, 
guardonat com a millor català de l’any i director de l’ONG Proactiva Open Arms, dedicada 
a rescatar refugiats de les illes gregues des de fa més de mig any. 

Seguidament, comenta el procés participatiu a la Teixonera i considera que ha estat 
positiu, tot i que creu que hi ha participat poca gent. Posa com a exemple que en algunes 
sessions només hi havia sis persones i opina que és un tema important sobre el qual cal 
pensar-hi i veure en què s’ha fallat i com es pot millorar. 

Pregunta com es valorarà tota la participació i com es recolliran les propostes i, 
concretament, demana què passarà amb la proposta de cobriment de la ronda de Dalt, ja 
que, a hores d’ara, té gairebé 1.700 persones que hi donen suport. 

El senyor Joaquim Cama Llena, en nom de l’Associació de Veïns de la Vall d’Hebron, 
informa que veu amb escepticisme el procés participatiu, i posa com a exemple el fet que 
el govern informés que posaria murals al pont que hi ha entre la Vall d’Hebron i Montbau, 
a l’alçada del carrer Narcís Monturiol, i ho fes sense demanar opinió als veïns sobre quins 
murals serien, com se seleccionaven o quin cost suposarien. 

Creu que actuacions d’aquest estil evidencien que els veïns no participen i demana 
l’expedient que recull la informació sobre el pont esmentat. 

El senyor Xavier Rodríguez, en nom de l’Associació de Veïns de la Vall d’Hebron, agraeix 
a la ciutadania de Barcelona el suport que ha donat a la proposta de cobriment de la 
ronda de Dalt al seu pas per la Vall d’Hebron i, després, demana al Districte que, ja que 
ha estat la proposta més votada, es congratuli de l’esdeveniment i pressioni a Casa Gran 
perquè el projecte es dugui a terme. 
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El senyor Tony Mateo, en nom de l’Associació de Veïns de Montbau, es mostra crític amb 
el procés participatiu perquè no està d’acord amb el fet que la plataforma digital sigui el 
resultat del procés del PAM i del PAD. 

També es queixa que en els documents entregats durant la sessió no quedi reflectit que la 
proposta de cobriment de la ronda de Dalt al seu pas per la Vall d’Hebron és una proposta 
del Districte d’Horta-Guinardó. 

Respecte a la participació, discrepa amb l’opinió del senyor Cairell i diu que, en el cas de 
Montbau, les decisions són preses mitjançant assemblea de veïns, que són qui marca les 
prioritats. 

Després, retreu el fet que no surtin previsions del pressupost 2016 per al barri de Montbau 
i també es queixa que no s’hagin recollit propostes per al mateix barri, com per exemple 
acabar la tercera fase de les placetes de Montbau, abordar els problemes de mobilitat, 
rampes i escales, o valorar la mancança d’equipaments. Creu que això hauria de quedar-
hi reflectit d’alguna manera perquè són temes que els veïns han discutit moltes vegades i 
els han presentat a l’Administració. 

Constata que de les 100 propostes més votades a la plataforma, 35 han estat introduïdes 
per l’Administració local, i demana que en aquestes s’hi reflecteixin els temes esmentats. 
Creu que aquesta mancança denota una falta d’interès per part del govern envers el barri i 
es queixa que no s’hagin posat nous testos al parterre del carrer Lírica, número 1, on des 
de fa anys es diu que es posaran i el mateix president i la regidora del Districte ho han 
pogut comprovar. 

Per tot plegat, opina que l’eina digital ha funcionat bé però no ha significat res de rellevant, 
ja que el govern segueix donant la informació que vol però, al final, no compta amb la 
participació veïnal. 

El senyor González matisa que el buidatge de dades respon a les propostes que fan 
referència a Horta-Guinardó, però no contempla totes les que afecten el districte. 

La senyora Sacramento Burgos, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Genís, diu que 
s’ha emocionat sentint parlar al senyor Mateo sobre els refugiats i opina que som molt 
hipòcrites posant pancartes de benvinguda als refugiats perquè no n’hi ha cap a la ciutat. 

Procedeix a comentar el procés participatiu del PAM i del PAD, i retreu el fet que la 
plataforma digital dificulti la participació de gent que no té correu electrònic o que és 
analfabeta digital, que és, sobretot, gent gran. Opina que aquest problema ha provocat 
una participació esbiaixada. 

El senyor Miguel, en nom de l’Associació de Veïns de Sant Genís, creu que caldrà valorar 
el procés participatiu d’aquí uns mesos, quan es vegi què ha fet el govern respecte a les 
propostes més votades de la ciutadania. Fa referència a la proposta de cobriment de la 
ronda i es pregunta què significarà la votació mitjançant la plataforma digital. Demana al 
govern que prengui com a mesura prioritària el cobriment de la ronda de Dalt perquè és el 
que la ciutadania vol. 

El senyor Ricard Farin, en nom de les JERC Horta-Guinardó, pregunta si es publicarà la 
valoració de cada una de les cites. 
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La regidora respon que, de moment, es presenten les dades de totes les cites en global i 
diu que, si es creu convenient, es poden desglossar les valoracions per a cada una 
d’elles. 

Seguidament, contesta a la senyora Sacramento Burgos que la voluntat del govern ha 
estat oferir els dos tipus de participació, presencial i digital, precisament per a no excloure 
a ningú. 

Creu que hi ha hagut cites presencials que tractaven temes molt semblants i pensa que és 
esgotador participar a diversos espais per dir el mateix, cosa que pot haver estat una de 
les raons de la poca participació. Ara bé, reconeix que hi ha hagut sessions molt 
profitoses que han generat diferents propostes i diu que, algunes d’elles, s’han bolcat a la 
plataforma digital. 

Considera que hi ha un cert paral·lelisme entre les propostes que han sorgit en les cites i 
les que han sorgit a la plataforma, i conclou que això evidencia que els temes que 
preocupen a la gent són els mateixos. 

Finalment, agraeix la menció del senyor Cairell als refugiats i recorda que Barcelona és 
una ciutat preparada i compromesa amb la causa. 

El senyor González respon que traslladarà la proposta de publicació de les dades de les 
cites presencials a l’àmbit de ciutat i apunta que algunes ja són públiques, com per 
exemple la fotografia on es recull el nombre de participants i se segreguen per sexe i edat. 

Respecte a la fractura digital que ha comentat la senyora Burgos, recorda que des del 
primer dia aquest tema ha anat sortint reiteradament a les sessions del Consell i respon 
que la voluntat de crear una plataforma digital era precisament ampliar els canals per 
arribar a més gent. Reconeix que qualsevol tipus de participació sempre tindrà una 
barrera, com per exemple el fet de trobar-se en el Consell un dissabte al matí o ubicar-se 
en un punt geogràfic de la ciutat i no, en un altre. 

Tot i això, agraeix l’esforç dels assistents emprat en explicar el funcionament de la 
plataforma, i apunta que l’eina digital també recull les propostes fetes en el carretó que hi 
va haver al districte durant uns dies. 

Seguidament, passa la paraula al gerent perquè respongui la qüestió plantejada sobre el 
pont i les pintures murals. 

El gerent informa que el govern del Districte ha proposat pintar el mur sense consultar-ho 
amb els veïns per motius d’agilitat, ja que la zona estava tancada i calia obrir-la al públic al 
més aviat millor. Recorda que tot això s’ha fet amb una entitat ubicada al Boca Nord, i que 
el pressupost era de 6.000 euros, que ha assumit l’àrea central d’infraestructures. 
Comunica que la demanda de rapidesa en la presa de decisions venia d’aquesta àrea 
perquè necessitaven intervenir en el pont, ja que era necessari evitar que es fes malbé la 
capa de pintura que s’havia fet per manteniment. 

Conclou que el Districte sempre compta amb les entitats del barri i reconeix que aquest 
cas ha estat una excepció perquè no ha pogut ser així. 
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El senyor Mateo opina que els debats presencials i la plataforma han estat eines 
paral·leles i no alternatives, i creu que hagués estat més oportú organitzar un debat per a 
cada barri del districte d’Horta-Guinardó en el qual el govern plantegés, d’entrada, les 
opcions més votades i demanés propostes als ciutadans. Creu que, així, s’hagués apropat 
la ciutadania al PAM i al PAD. 

El representant de l’Associació de Veïns de la Vall d’Hebron, mostra el seu acord amb el 
senyor Mateo i es queixa del fet que el govern hagi decidit les cites i els temes de què 
tractaven. Després, demana que no es tanqui mai la possibilitat que un veí porti una carta 
al registre i s’incorpori la seva proposta a la plataforma. 

Retreu al govern el fet que no s’hagi fet cap cita al districte sobre el tema del cobriment de 
la ronda de Dalt i, en canvi, sí que n’hagi fet a Sarrià-Sant Gervasi i a Nou Barris. 

El senyor Cairell insisteix amb la seva preocupació sobre la poca participació en les cites 
presencials i diu que, en diverses ocasions, hi havia més polítics que ciutadans. 

Tot i això, opina que les cites han servit per constatar les necessitats dels barris i apunta 
que moltes d’aquestes ja estaven recollides en el programa electoral del govern. 

La senyora Burgos confirma que hi havia sessions amb poques persones i posa com a 
exemple la cita presencial que es va fer a Casa Groga, al barri de Sant Genís, per a parlar 
d’habitatge. Creu que és un tema important i fa saber que esperava que hi acudís més 
gent del districte i d’altres zones de la ciutat. 

La senyora Isabel Puig, en nom de l’Associació de Veïns del Baix Guinardó, anuncia que 
va anar a la cita sobre el tema dels gossos a la Biblioteca Mercè Rodoreda i opina que va 
anar molt bé perquè es va aconseguir un consens força important en un tema molt 
polèmic. 

El senyor González respon per temes. En primer lloc, contesta a la senyora Burgos que a 
la cita de Sant Genís sobre habitatge és normal que només hi anés gent del districte 
perquè s’han fet cites sobre habitatge a tots els districtes. De fet, matisa que se n’han fet 
dues a cada districte. 

En segon lloc, respecte a l’afluència de persones a les cites, respon que li hauria agradat 
que fos més gran però que cal tenir en compte que hi ha una limitació de temps. 

En tercer lloc, pel que fa a la cita de la ronda, recorda que el govern va decidir, de 
conformitat amb els veïns, que en comptes de convocar una cita per a parlar-ne, es 
convocaria directament la taula, que té una reunió pendent de ciutat i de districte. Apunta 
que el dia anterior també es va parlar d’aquest tema i fa saber que Urbanisme, el Districte 
i l’Alcaldia s’estan coordinant per a poder fer la trobada. 

En quart lloc, quant a les cites de barri, assenyala que la idea del procés participatiu era 
complementar els espais de què ja disposa l’Ajuntament de relació amb la ciutadania, 
motiu pel qual es van agafar els temes que s’havien treballat en els consells de barri per 
organitzar i planificar les cites. De tota manera, recull la crítica dels veïns i diu que la 
tindrà present per a properes ocasions. 
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La regidora fa una mica de valoració de totes les intervencions i mostra el seu acord amb 
el que ha apuntat el senyor González sobre la detecció dels temes de les cites presencials 
en els consells de barri, espais que considera de debat més profund que els consells de 
districte. 

Tot seguit, reconeix la importància de recollir les valoracions dels assistents sobre el 
procés participatiu per veure si s’ha encertat en l’elecció de temes, horaris i organització, i 
creu que és un pas necessari per a seguir treballant els espais de participació. 

Després, dóna lloc a l’anàlisi de les propostes que s’han fet i passa la paraula al senyor 
González. 

El senyor González enumera els diferents documents que hi ha a les carpetes que s’han 
entregat als assistents, als quals demana que les comparteixin perquè no n’hi ha 
suficients per a tothom, i fa saber que enviarà la documentació perquè tothom la tingui al 
seu abast. Diu que hi ha un document per a cadascun dels cinc eixos en els quals s’han 
emmarcat el PAM i el PAD, que són: «Bon govern», «Bon viure», «Economia plural», 
«Justícia global» i «Transició ecològica», i aclareix que cada document recull les 
propostes que tenen l’etiqueta «Horta-Guinardó», la qual cosa significa que no contempla 
tot el que fa referència al districte. Insisteix en el fet que cal tenir en compte que en el 
moment del Consell encara es poden fer propostes i que, per tant, els documents no s’han 
de prendre com a resultats definitius del procés participatiu. 

El senyor Mateo repeteix que en cap cas surten propostes per al barri de Montbau, i es 
queixa que no es faci cap referència al bus de barri, ja que Montbau és l’únic barri de tota 
la banda de Collserola, des de Sant Joan de Déu fins a Ciutat Meridiana, que no té aquest 
servei, i tot i així, és el barri més envellit de la ciutat. 

També retreu el fet que no surti res sobre equipaments per al barri i manifesta l’esperança 
perquè els pressupostos del 2016 incorporin alguna partida al respecte. 

I, finalment, demana al govern que en els documents que lliuri amb la valoració del 
procés, es vegi clarament que la proposta més votada ha estat la del cobriment de la 
ronda de Dalt. 

El senyor Alijo comunica que el problema del barri de la Font del Gos és un problema gros 
perquè és de tot el barri i afecta quatre-cents o cinc-cents veïns. Dit això, agraeix que el 
primer debat presencial del procés participatiu es fes al seu barri i comptés amb 
l’assistència del tècnic del Districte, el conseller Valls i el gerent. 

Tot seguit, demana al govern que posi en marxa les reunions amb els grups polítics i els 
veïns perquè es firmin els acords sobre el reconeixement de la Font del Gos com a barri 
de Barcelona. Exposa que el barri necessita millores de rehabilitació tant a les cases com 
a les parcel·les, i constata que si no s’aconsegueixen aquestes millores, la Font del Gos 
es deteriorarà i serà més difícil reconèixer-lo com a barri. Per això, demana al govern que 
faciliti als veïns el permís d’obres. 

La senyora Burgos demana un aclariment sobre quines propostes s’havien d’incloure a la 
plataforma i anuncia que des de la seva associació van entendre que s’hi havia de bolcar 
tot, fins i tot les propostes d’actuacions de barri. Explica que, per aquest motiu, va incloure 
propostes que fan referència a antigues demandes, que són el pas a la Vall d’Hebron, el 
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solar mort i els murs de Collserola, però assenyala que, com que són molt concretes, han 
tingut molt pocs vots. 

Tampoc no entén per què en els documents no queda reflectida la proposta de cobriment 
de la ronda de Dalt com a proposta més votada. 

El senyor Miguel pregunta quan es farà una altra reunió per veure quines són les 
propostes del PAM preferides pel districte. 

El senyor González respon que la idea del Consell Ciutadà és veure si hi ha alguna 
proposta dels veïns que el govern ha oblidat d’incloure en els documents. Explica que, un 
cop tancat el procés participatiu, s’agruparan les propostes per temes i s’entrarà a una 
nova fase de priorització en el marc dels espais participatius de l’Ajuntament perquè la 
mateixa acabi presentant-se al Plenari de Districte en forma de PAD, i al Plenari de la 
ciutat en forma de PAM. 

Informa que a la sessió del Consell cal veure si les propostes que no ha contemplat el 
govern tenen un rerefons i es poden extrapolar a un tema de barri, de districte o de ciutat, 
i diu que, en cas que siguin aspectes molt concrets, es canalitzarien al manteniment 
ordinari i no formarien part de l’estratègia de la ciutat per als propers anys. 

Comenta que la proposta de cobriment de la ronda de Dalt sí que es té en compte i 
explica que el motiu pel qual no surt en els documents és perquè no té l’etiqueta d’Horta-
Guinardó, sinó que és una proposta de ciutat. 

La senyora Carme, en nom de l’Associació de Veïns Joan Maragall del Guinardó, opina 
que cal millorar la participació i es queixa que al Consell només hi hagi quaranta 
persones, quan el districte té 300.000 habitants. 

Comenta que la seva associació ha viscut amb estrès tot aquest procés participatiu 
perquè ha volgut anar a totes les reunions però no ha pogut. Explica que va redactar un 
escrit amb les peticions per al barri i el va compartir amb tothom que el demanava i en 
totes les cites on va anar. Assenyala que la recollida de propostes i el fet de bolcar-les al 
web ha estat una tasca complicada i ha provocat que es repetissin els continguts en 
diferents espais. 

Després, es queixa del fet que s’entri en la fase de priorització i troba que tot plegat és 
una enganyifa perquè el govern ja sap què vol fer des del primer moment. Creu que és 
necessari fer una reflexió general sobre tot el procés i plantejar com es pot fer perquè 
sigui menys estressant i més útil per a tothom. 

El senyor Cairell retreu el fet que des de fa anys el govern no duu a terme actuacions ni al 
barri de Sant Genís, ni Teixonera ni Montbau, que són els més necessitats de Barcelona, i 
es queixa que l’Ajuntament destini diners a les zones cèntriques per a fer més bonica la 
ciutat de cara als turistes. 

També es queixa que el govern digui que caldrà prioritzar les propostes, ja que entén que, 
d’aquesta manera, expulsa el caràcter vinculant que puguin tenir, i entén que 
possiblement no es durà a terme el cobriment de la ronda de Dalt. 
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Demana al partit del govern que compleixi amb el que va prometre i lluiti per a resoldre les 
desigualtats. Seguidament, demana que tirin endavant amb el projecte del Mercat de la 
Vall d’Hebron i recorda que es preveia fer un hort a la zona de dalt, cosa que seria única i 
diferencial respecte als altres mercats. 

Després, demana al govern que li faciliti la documentació sobre els propietaris dels 
terrenys que hi ha a la sortida de metro de Teixonera. Retreu el fet que no s’hagi avançat 
en aquest tema i diu que aviat farà un any que està paralitzat. 

El senyor Gerardo, en nom de l’Associació del Parc de la Vall d’Hebron, troba inútil que 
els assistents hagin de revisar durant l’acte que les propostes que van fer estan 
contemplades en els documents lliurats. Indica que, al seu entendre, les propostes que es 
van fer en els consells de barri han de ser-hi reflectides perquè el govern va dir que així 
ho faria, de la mateixa manera que entén que la plataforma era una eina més però no 
substitutòria del que es feia als consells. Creu que hi ha un problema de coordinació de 
propostes segons el canal i opina que el resultat del procés participatiu serà esbiaixat 
perquè, segons ha pogut comprovar un company seu durant l’acte, algunes de les 
propostes que va fer l’Associació no estan reflectides en el document. 

El senyor Miguel demana al govern que convoqui una reunió la setmana següent per 
informar sobre l’estat de la qüestió del Mercat de la Vall d’Hebron i constata que cap 
entitat s’ha reunit amb ningú, tot i que ho van demanar. També assenyala que alguns 
paradistes han informat que obriran a l’abril. 

Després, demana al govern que la reunió sobre la taula de la ronda de Dalt es faci a 
l’abril, si pot ser, i pregunta si hi seran les cinc associacions amb què comptava la taula 
des del principi. 

La senyora Burgos parla del túnel de la Diagonal que unirà els dos tramvies i diu que ha 
sortit publicat que costarà 400 milions d’euros, la mateixa xifra que el cobriment de la 
ronda de Dalt. Demana una explicació al govern perquè no entén que sigui la mateixa 
quantitat quan el tram de la Diagonal és de quatre quilòmetres i el de la ronda, de cinc-
cents metres. 

El senyor González respon que tot el procés participatiu que s’ha fet des de l’inici del 
mandat s’ha tingut en compte. Matisa que en les actes dels consells de barri celebrats 
mesos enrere hi ha les propostes que es feien de cara al PAM i al PAD. Ara bé, explica 
que com que en el document inicial de propostes n’hi havia 97, es van agrupar aquelles 
que tractaven el mateix tema, com per exemple el pas del bus de barri per diferents barris, 
en una sola proposta genèrica. 

Exposa que no s’ha enviat la documentació de les carpetes amb anterioritat perquè es 
volia que fos el més verídica possible, i més acurada a la realitat, i per tant, s’ha esperat 
fins al darrer moment per a poder contemplar les propostes fetes. A més, apunta que 
qualsevol ciutadà pot trobar la informació al web del Districte. Per tant, mostra el seu 
desacord amb l’opinió expressada queixant-se de no haver enviat la documentació a 
temps. 

Manifesta que els temes que han anat sortint durant l’acte queden recollits i es 
comprovarà si cal bolcar-los com a propostes o si ja estan escrites. Respecte a punts 
concrets com ara la sortida de metro de Teixonera, diu que actualment el govern està 
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reclamant la informació sobre els terrenys i informa que, quan la tingui, la compartirà amb 
l’Associació de Veïns de la Teixonera. 

Respecte al comentari sobre els barris en els quals no s’ha fet inversió des de fa temps, 
assenyala que el govern està començant a impulsar un Pla de barris i que un dels eixos 
és l’eix muntanya, per la qual cosa creu que queda reflectida la problemàtica de la Font 
del Gos, Sant Genís i Montbau. 

El senyor Cairell reclama els documents sobre els terrenys de la sortida de metro de la 
Teixonera perquè entén que és un exercici de transparència per part del govern. 

La regidora respon que no hi ha cap documentació de Gisa, que és una empresa ja 
desapareguda, i fa saber que el govern està buscant els propietaris dels terrenys 
esmentats. Mostra la seva disposició a compartir la informació amb els veïns i indica al 
senyor Cairell que en poden seguir parlant en privat. 

Respecte al Mercat de Vall d’Hebron, informa que no està paralitzat i diu que, 
precisament, el nou govern ha posat diners per a poder-lo arreglar. Llegeix l’acord aprovat 
al Consell de Mercats el 29 de març sobre la remodelació del Mercat, en el qual es 
contempla la remodelació segons el projecte de memòria, que recull aspectes tècnics, la 
tramitació d’informació pública i la publicació al BOPB, i la possibilitat de presentar 
al·legacions. Comunica que el govern està en converses constants amb l’Associació de 
Paradistes, ja que actualment s’obre l’aprovació inicial. 

Explica que la proposta del Mercat no està recollida en el document entregat perquè és 
una proposta de ciutat que significa una inversió de ciutat. Troba oportú fer una comissió 
de seguiment per anar veient l’evolució del tema d’una forma propera. 

Respecte al Pla de barris, comunica que per al govern és una prioritat i assenyala que 
Alcaldia ha començat a treballar amb la línia del Besòs. Tot i això, diu que està clar que 
també cal treballar en barris del districte d’Horta-Guinardó que estan molt empobrits i 
tenen moltes necessitats, per la qual cosa explica que hi haurà una línia per als barris de 
muntanya. 

En darrer lloc, explica que el túnel de tramvia no es farà perquè és massa car i 
l’Ajuntament optarà per una altra opció. Diu a la senyora Sacramento Burgos que li pot 
explicar més detingudament més tard, quan s’hagi acabat l’acte. 

Manifesta que tots els temes que han anat sortint es tractaran en els espais de 
participació i matisa que els consells de barri seguiran fent seguiment de totes les 
qüestions. 

 

En no haver-hi altres assumptes a tractar, el vicepresident aixeca la sessió a les 12.14 h. 

 

 

La cap del Departament de Serveis Jurídics-Secretaria  Vist i plau  
         El vicepresident 


