
 

Consell de Barri del Baix Guinardó 
 

Data: 25 d’octubre de 2022 a les 19:00 hores. 
Lloc: Seu del Districte d’Horta-Guinardó ( Ronda Guinardó, 49) 

 
 
Assistents:  

-Taula: Rosa Alarcón (Regidora d’Horta-Guinardó), Núria Carmona (Consellera 
Tècnica d’Horta-Guinardó), Elena Amat (Gerent d’Horta-Guinardó), Enric Buscarons 
(Vicepresident del Consell de Barri del Baix Guinardó). 

Ordre del dia: 

1. Temes d’interès del barri 

2. Cuidem Barcelona 

3. Precs i preguntes 

Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull 
d’acords. 
 
La Consellera Tècnica d’Horta-Guinardó, Núria Carmona, inicia la sessió i dona pas a 
la Regidora, Rosa Alarcón, per obrir el primer punt de l’ordre del dia. 
 

1. Temes d’interès del barri 
 
La Regidora explica els principals projectes i actuacions portats a terme al barri des de 
l’anterior sessió del Consell de Barri: 
 

- Arranjament del túnel de la Rovira: Actualment, s’està en procés d’una 
tramitació de pressupost municipal. En aquesta tramitació una de les inversions 
previstes és la de l’arranjament del túnel de la Rovira, que és un túnel que es 
va construir a l’època preolímpica i que, per tant, ha quedat molt obsolet, fins i 
tot en temes de seguretat. En aquestes obres hi haurà un recol·lector que 
ajudarà a recollir millor les aigües pluvials i també s’haurà de decidir com fer els 
carrils. Ja s’han proposat diverses propostes, però de moment és un tema que 
es deixa de banda per encarar en un futur pròxim. 

- Pàrquing de Thous: S’està fent en aquests moments el plantejament de 
l’obra, un plantejament que ajudarà a fer una bona urbanització als jardins 
d’Hiroshima i tota la part que envolta que s’ha de millorar i arranjar. Amb 
l’Associació de Veïns i Consell de Barri s’han anat fent vàries reunions de 
seguiment i s’ha emparaulat que aquells veïns que es vegin més afectats 



serien convocats per fer una reunió amb resposta a totes les observacions que 
s’han fet. 

- Millores al local de l’Associació de veïns: Són millores per solucionar temes 
de sonorització i que ajudaran als grups de música que assagen al local. 

- Obres de Pi i Maragall: És una obra que s’està portant a terme actualment al 
barri i afecta la part final de les obres. Amb aquestes accions del nou carrer hi 
tindran accessibilitat els autobusos. Dins d’aquesta obra s’hi introduirà una 
secció que és la reforma del carrer Praga. És un carrer que s’ha de reformar i 
ja hi va haver una proposta que no va agradar als veïns, en conseqüència s’hi 
ha de continuar treballant.  

- Torrent de Lligalbé: Hi havia un plantejament treballat que es va aprovar al 
mandat anterior i que no agradava a l’entorn de veïns i veïnes i, per tant, durant 
aquest mandant s’ha estat parlant de nou amb tots ells per trobar una solució. 

- Contaminació del carrer Padilla: En aquests moments hi ha dos reptes: la 
gran afluència de cotxes, que generen accidents, i la contaminació. S’està 
parlant amb la Guàrdia Urbana per millorar la situació. Amb la remodelació del 
túnel de la Rovira farà que l’afluència de cotxes sigui menor. 

- Carrer Cartagena: Hi ha gran afluència d’autobusos i autocars turístics. Hi ha 
pendent una reunió amb l’equip de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, que és 
qui gestiona el concurs d’autobusos turístics, on els explicaran com està tot 
plegat.  

- Entorns escolars: S’està molt pendent de fer una proposta a l’AMPA de 
l’Escola Mas Casanovas. Es va fer una pacificació que no es va fer bé i ningú 
està content, però s’està treballant per fer una nova intervenció. 

- Nou Pati de l’Escola de les Aigües: És un pati que aquest estiu s’ha portat a 
terme amb bons resultats. 

- Pavelló Sardenya: S’està treballant a tot l’entorn amb dues propostes. Una, 
per poder obrir per a tot el barri, de forma provisional, un espai per a jocs 
infantils per poder practicar esport de forma lliure. I l’altra proposta fer un 
projecte executiu amb un pavelló esportiu amb ús escolar i pel barri. 

- Nova Universitat Blanquerna: Està previst que la Universitat Blanquerna faci 
una inversió a uns terrenys que pertanyen a l’Església per instal·lar un Nou 
campus Universitari. 

- Projecte de millora del Parc del Llac: El director de Serveis de Llicències i 
Espai Públic, Manuel Franco agafa el torn de paraula. El projecte sorgeix de 
Decidim. Es vol fer una remodelació sense perdre la totalitat del llac. El que es 
vol fer és mantenir dues terceres parts del llac, i en la tercera part restant hi 
haurà una zona de plantació d’un paviment amb la idea d’instal·lar jocs d’aigua, 
mantenint els arbres i l’aigua. Aquests jocs només hi seran a l’època de calor, 
després es retirarien i els nens tindrien una zona pavimentada per a patins.  

- Mercat de l’Estrella: Pere Sirvent, de la Direcció de Mercats i Projectes 
Estratègics , agafa el torn de paraula. El procés comença el juny de 2021 quan 
els serveis tècnics de l’Institut de Mercats posen en qüestió l’habitabilitat de 
l’edifici. Hi detecten tres problemes:  

· Un problema estructural d’aluminosi del qual ja no és possible una 
segona recuperació. 

· Una actuació d’aigües pluvials dubtosa, amb un mal funcionament de 
canals a nivell intern del mercat. 

· Una mala cobertura de fibrociment del mercat. 



 
 

Es van valorar diverses opcions sobre on ubicar el nou edifici, de forma temporal, del 
Mercat de l’Estrella, entre elles Gràcia, però no van trobar un sol solar que pogués 
encabir un edifici amb una planta d’aquestes dimensions. Es va mirar cap a Horta-
Guinardó i es van detectar espais com el carrer Sardenya, la Bassa i torrent del Parc 
del Guinardó o a Alfons X, i finalment van valorar que el millor espai on ubicar el 
mercat seria els Jardins del Baix Guinardó. 
 

2. Precs i preguntes 
 
Per a cloure aquest punt, la Consellera obre un torn de paraules, contesta les 
qüestions sorgides i recull les aportacions.  
 

Intervenció Resposta 
Antonio Guinovar: No tenen res en 
contra dels comerciants del Mercat de 
l’Estrella, però demana que comprenguin 
que el parc és una zona verda i que no es 
pot malmetre. Si no es desisteix el 
projecte, es posarà en mans de la 
sindicatura de Greuges i si convé 
qualsevol altra acció legal. 

 

Antonio Jimeno:  Donat que molts veïns 
del barri no aniran a comprar al Mercat de 
l’Estrella si s’instal·la als jardins, és urgent 
que es faci un estudi per adaptar el 
projecte actual a la plaça Alfons X o bé, al 
torrent del Lligalbé o al carrer Sardenya 
420. 

 

Anna Claveguera: Pregunta si s’ha 
valorat l’impacte negatiu que pot 
comportar instal·lar de forma provisional el 
Mercat de l’Estrella als jardins. Demana 
transparència respecte al projecte, ja que 
pensa que això pot ser d’interès polític o 
personal. Demana que els veïns votin i 
se’ls escoltin. Si comencen les obres a 
part, també hi haurà molta contaminació, 
tan acústica com en contra de la 
naturalesa i arbres que hi ha, doncs, 
considera que no té sentit que si a altres 
espais es lluita per aquests drets, no es 
faci als jardins.  

 

Andreu Rojas: Demana avisar els veïns 
que es tallarà l’accés en conseqüència del 
projecte de Thous. 

Regidora: Afirma que el projecte s’ha 
explicat moltes vegades i que es 
continuarà explicant, ja que no és un 
projecte que estigui tancat. 

Veí: Demana que s’avisi amb prou 
antelació, a tots els veïns afectats del 
pàrquing de Thous, que es tallarà l’accés 
a Mare de Déu de Montserrat i a Ronda 
Guinardó, ja que els passa que en el cas 

 



de les obres del parc se’ls ha avisat amb 
molt poca antelació o pràcticament al 
moment, un cop decidit ja el projecte. Per 
altra banda, la seva queixa principal va 
directe a la nova ubicació del Mercat de 
l’Estrella, demana que s’escolti als veïns 
que estan en contra de les noves obres, ja 
que el parc és dels pocs espais verds que 
tenen i no el volen perdre. 
Associació de venedors del Mercat de 
l’Estrella: Volen continuar fent la seva 
feina amb les millors condicions possibles. 
Demana comprensió, ja que actualment 
pateixen maltractament psicològic i 
econòmic. Entenen que els veïns no volen 
perdre el parc, però també demana que 
se’ls entengui a ells.  

 

Maria Teresa: Al carrer Taxdirt, entre 
Marina i Alcalde de Móstoles i el carrer 
Sardenya continuen tenint la llum per la 
part aèria. Vol saber el perquè. 

 

Paquita López: En el passatge Lligalbé, 
tot aquell espai no és públic, és privat, 
per tant, no és un bon lloc per construir el 
mercat. També recorda a la Regidora que 
vol el certificat de l'any 2012 o una còpia. 

Regidora: Intentaran obtenir la còpia del 
certificat al més aviat possible. 

Margaret Álvarez: En representació de 
l’Escola Mas Casanoves, estan totalment 
envoltats de contaminació acústica, poca 
seguretat de poder creuar amb calma i ple 
de patinets i bicicletes a velocitats 
perilloses. 

Regidora: Dona la raó, però afirma que 
el nou pati que s’ha fet és molt bo i que 
això ha millorat les inscripcions respecte 
a anys anteriors. 

Rosa Maria Fernández: En representació 
de l'Institut Teresa Pàmies, estan en 
contra de la nova ubicació del Mercat de 
l'Estrella al parc, ja que els nens hi van a 
jugar, però, per altra banda, creuen que 
l'esplanada del carrer Sardenya tampoc és 
una solució, ja que en un futur pròxim es 
pretén instal·lar un poliesportiu públic pels 
nens i el veïnat. A l'Institut no tenen 
capacitat suficient per a tenir un pati per a 
tots els alumnes. Per tant, demana, que 
per molt que sigui provisional, no s'ubiqui 
el mercat a cap d'ambdues localitzacions. 

 

Patricia Moya: El carrer Encarnació està 
molt brut, demana una millora de neteja, 
com també una millor il·luminació al barri 
en general. Al passatge d’Encarnació fan 
moltes filmacions, màxim se’n poden fer 5 
a l’any, i l’any passat va haver-hi 20. 
Aquestes filmacions inhabiliten moltes 
places d’aparcament i s’utilitzen moltes 
tanques que després no es retiren. També 
reitera que està en contra de la ubicació 

Regidora: Demana que especifiqui el 
tram del carrer i també indagarà sobre el 
nombre de filmacions. 



del mercat al parc, ja que és una zona 
verda on els nens i gent gran hi van a 
passar els matins i les tardes. Si no es 
retira el projecte amenaça en anar a judici 
ja que és un parc de tots. Proposa fer el 
mercat a Alfons X.  
Marc: Demana que no s’ubiqui el Mercat 
de l’Estrella al parc, ja que ell i altres nens 
hi juguen gairebé cada dia. 

 

Francisco: Proposa ubicar el mercat a 
l’Oficina de l’Atenció al Ciutadà. 

 

Marisol: Reclama que el Parc del Baix 
Guinardó està envoltat de supermercats, 
per tant, és una mala idea ubicar el mercat 
allà, ja que, per una banda, el veïnat ja 
gaudeix d’un lloc de compra habitual, i els 
veïns no anirien a comprar al mercat i, per 
altra banda, perdrien part de verd de 
forma innecessària.  

 

José Miguel: El carrer Padilla està ple de 
trànsit i tard o d’hora portarà un conflicte a 
nivell de contaminació i de gran flux de 
trànsit, a banda de molts cotxes parats 
que influeixen en la mala fluïdesa del 
trànsit.  

Regidora: Actualment, s’està fent un 
estudi per tractar el tema i millorar les 
condicions de la il·luminació. Però es 
troben que no es paren de treure pals de 
les voreres, provisionals fa 30 anys, i 
que ara impedeixen caminar amb 
comoditat als vianants i que el primer 
trimestre de l’any que ve es començarà 
a retirar i això ajudarà a millorar la xarxa 
elèctrica. En segon lloc, afirma que és 
evident que falta llum amb leds, l’any 
passat ja es va fer una primera millora, 
al proper Consell de barri s’intentarà 
explicar com ho podrien millorar i quins 
carrers es podran veure beneficiats. 

Veïna: Considera que el barri no es pot 
modificar amb funcions tècniques, com 
per exemple el mercat. Proposa que si el 
mercat ha de tenir una sola planta de 
2.000 m es podria fer en dues plantes de 
1.000 m i així hi podria cabre en un altre 
lloc, doncs considera que el parc és un 
lloc on s’hi fa vida i no es pot perdre. És 
un lloc de convivència i un refugi veïnal. 

 

José Luis: Creu que enderrocar la 
parròquia per construir una universitat és 
una profanació de la casa de Déu i que és 
un càstig. 

Regidora: Al YouTube podrà trobar la 
sessió gravada.  

Antonio: Una parella d’ànecs ha criat 
unes 11 cries al llac i viuen allà, amb això 
el que vol dir és que estan parlant d’un 
hàbitat natural. Demana proveir prismàtics 
perquè la gent pugui observar aquestes 
espècies animals que viuen allà. 

 

Josep Maria: Reclama ubicar el Mercat  



de l’Estrella a la Verge de Montserrat, 
cantonada amb Francisco Alegre i que si 
no és molt lluny es podria considerar. Per 
altra banda, es queixa que la línia de 
l’autobús de l’H6 plega a les 22 h. I per 
finalitzar reafirma que en tota la Ronda del 
Mig només hi ha un tram que correspon al 
Guinarda, on hi ha un sol carril i només hi 
ha embussos, que per conseqüència 
provoquen contaminació. 
Marta: Pregunta com pensa donar 
resposta l’Ajuntament a la normativa 
Europea en favor de l’eficiència  
energètica, ja que l’Ajuntament s’ha 
compromès a que la il·luminació dels 
carrers sigui LED, quan  al carrer 
Camèlies la llum continua sent amb 
filaments. També comenta que a la Línia 4 
del transport públic, la més antiga de la 
ciutat, posen tots els conductors novells 
que coincideix a l’horari de matí quan 
tothom va a treballar. Creu que es 
considera que Horta és barri de segona i 
reclama una renovació, igual que es fa en 
altres barris. Al carrer Padilla, tot el 
carreró de bus turístic és innecessari i 
provoca que les línies habituals es vegin 
afectades. Tanmateix, reclama camions 
d’eficiència energètica. 

Regidora: Són conscients que el carrer 
Padilla és un carrer on hi ha molta 
concentració de trànsit. Es miraran les 
propostes del veïnat per veure com es 
pot solucionar i es pot fer. Remarca que 
la Guàrdia Urbana hi intervindrà per 
evitar possibles accidents. 

Carles: Es queixa de la gran afluència 
d’autobusos turístics que hi ha al carrer 
Cartagena i que provoca una gran 
contaminació acústica. A la Ronda del 
Guinardó hi ha poca regulació de 
semàfors, com per exemple al semàfor de 
Sant Quintí, que sempre està vermell. I 
per finalitzar puntualitza que el contenidor 
orgànic del carrer Padilla ha desaparegut, 
el que provoca que el rebuig i l’orgànic 
s’aboqui tot junt. 

 

Encarna: De part de la Junta del mercat 
de l’Estrella demanen solidaritat. 

 

Alexandra: L’eixamplament del túnel de la 
Rovira pot provocar una contaminació 
acústica molt important i, per tant, demana 
que s’aturi del projecte. 

 

David: Denuncia que les queixes que 
verbalitza el veïnat no serveixen de res i 
que no se’ls escolta. Fa set mesos que 
espera ser admès com a soci de 
l’Associació de Veïns del barri, igual que 
ell dotzenes de persones i fa setmanes 
que no reben respostes. Per altra banda, 
es queixa de les condicions en les que es 
troba el Torrent de Lligalbé. I per finalitzar 

 



demana més verd per a la ciutat, de la 
mateixa manera que la majoria de 
ciutadans. 
Remedios: Demana que la solució de la 
ubicació del mercat de l’Estrella l’haurien 
de fer els tècnics i no deixar-ho en mans 
dels veïns i els paradistes, ja que 
psicològicament dia a dia es veuen 
afectats amb les baralles. Demana com a 
solució buscar un espai que no sigui un 
parc, ja que el considera un oasi, que té 
una història que no es pot destruir de tota 
la gent que l’ha gaudit. És una zona verda 
i s’ha de respectar. 

 

Nicolás: En representació a la Parròquia 
de l’Esperit Sant demana que no es 
construeixi una Universitat en el seu lloc, 
ja que és un patrimoni i una arquitectura 
de la qual pot gaudir tothom. Vol saber la 
posició del Districte respecte a aquest 
tema. 

Regidora: Tots els terrenys són 
propietat de l’Església, per tant, 
l’Ajuntament no pot fer-hi res. Però pel 
que s’ha explicat s’hi mantindrà un espai 
de culte. És amb l’Església i no al 
Consell de Barri on ho han de parlar.  

Nen: Defensa que no s’ubiqui el Mercat 
de l’Estrella al Parc, ja que els nens 
gaudeixen cada dia de l’espai mentre 
juguen entre la natura. 

 

Nen: També demana que se salvi el parc, 
ja que en comptes d’estar jugant a casa 
amb els aparells electrònics, gaudeix 
juntament amb els seus amics i família a 
l’aire lliure i a un espai verd. 

 

Mercè: Demana que no es destrueixi 
l’Església de l’Esperit Sant, ja que aquesta 
Església l’ha construït tot el veïnat i és de 
la gent que hi conviu.  

 

 
La Regidora pren el torn de paraula i engloba de forma conjunta la resposta respecte a 
la qüestió de la nova ubicació del Mercat de l’Estrella i les obres del llac. Respecte a 
les obres del llac, afirma que no es farà una inversió que no agradi als veïns i veïnes. 
Si cal que no es facin les obres del llac, no es faran.  
 
Respecte al Mercat, avui s’ha escoltat l’opinió de tot el veïnat i també s’ha parlat amb 
la Gerent per mirar si realment és possible aturar aquesta obra. S’ha arribat a la 
conclusió que sí que es pot aturar i, per tant, com demana tot el veïnat que gaudeix del 
parc i de l’entorn verd que desprèn aquest hàbitat natural, conclou que és una obra 
que s’aturarà i no es tirarà endavant. 
S’han estudiat alternatives no viables per a la nova ubicació i es proposa que en 
aquest camí que s’està creant no es quedi així i es faci una anàlisi. Suggereix, el més 
aviat possible, fer una sessió amb els estudis d’anàlisi sobre els espais que s’han anat 
mirant com a possibles ubicacions i també sobre el que el veïnat proposa. S’explicaran 
tant les opcions viables com les que s’han de desestimar per problemes tècnics.  
 



La Regidora proposa posposar el segon i tercer punt del dia en una nova convocatòria 
d’aquí a quinze dies per manca de temps i, en conseqüència, també el torn de precs i 
preguntes respecte a aquesta qüestió.  
 
Totes les preguntes que s’han fet arribar respecte a Cuidem Barcelona i altres 
qüestions seran contestades per la Regidora pròximament. 
 
La Consellera Tècnica dona per conclosa la sessió a les 21:50 h. 
 
El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de l’enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=ofDYmCDPCbg 
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 


