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Acta del Consell de Barri Guinardó 
DATA: 7de marçde 2018a les 19:00 hores. 

LLOC: Casal d’Entitats Mas Guinardó – Pl. Salvador Riera 2 

 

 

Assistents:  

-Taula: Mercedes Vidal (Regidora d’Horta-Guinardó), Pau González (Conseller 

Tècnic d’Horta-Guinardó), Eduard Vicente (Gerent d’Horta-Guinardó), Agustí 

Xifre (Vicepresident del Consell de Barri), Bea Martínez (Consellera de barri ), 

Neus (AAVV Joan Maragall), Joan Romero (Coordinadora Entitats del 

Guinardó) 

-Grups polítics representats: 4 

-Entitats representades: 8 

-Veïnes i veïns assistents: 54 

 

Ordre del dia  

1- Informació i retorn del govern sobre actuacions realitzades i/o previstes al barri. 

2- Pla de desenvolupament econòmic del districte i la seva incidència en el Guinardó. 

3- Centenari del Parc del Guinardó. 

4-Aportacions sobre el Pacte per un model de barri. 

5-Torn obert de paraules. 

 

1- informació i retorn del govern sobre actuacions realitza-
des i/o previstes al barri 

La Regidora inicia el Consell agraint l'assistència i recordant els temes a tractar 

establerts conjuntament amb la Comissió de Seguiment. Apunta que hi ha temes en 

marxa, altres que ja estan passant i altres de nous que explicaran en aquest Consell 

de Barri.  

El Gerent pren la paraula per repassar diferents temes i/o demandes pendents: 

-Aclareix que els autobusos D40 i 117 es debatran en aquest Consell, al punt 4 de 

l’ordre del dia. 

-Informa que han tractat l’assumpte de l’edifici ubicat a l’Av. de la Mare de Déu de 

Montserrat, on hi ha la seu de “Laboratorios Dr. Esteve”. Finalment es pot destinar a 

equipaments i habitatges, per tant en propers Consells de Barri es debatrà la proposta 

que tinguin sobre la taula. 

-Han visitat l’espai de la finca del carrer de l'Arc de Sant Martí, de la que s’ha anat 

informant amb anterioritat i que històricament ha estat anomenada “La Jungla”. El 
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propietari demana que s’anomeni “la caseta blanca”. Es confirma que han netejat tota 

la finca, han afegit una barrera de seguretat amb càmeres, i hi ha personal de 

seguretat contractat. Actualment segueixen ordenant i netejant. 

-Continuen amb converses, tant amb la “Fundació Puigvert” com amb el mateix 

hospital, sobre la connexió de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Volen fer una 

actuació al pas de vianants del carrer Cartagena en direcció al carrer Sant Quintí, al 

costat de l’edifici de recerca, a finals de 2018. S’està treballant perquè al primer 

trimestre del 2019 es realitzi aquest pas de vianants. 

-Per ordenar l’àmbit del carrer de Budapest, s’està treballant per fer l’aparcament de 

motos a la calçada. També, sobre estendre l’àrea verda pels veïns, explica que s’ha 

d’urbanitzar abans; els tècnics estan estudiant si és possible fer-ho abans d’acabar el 

mandat o deixar-ho preparat com a projecte pel següent. El més immediat, aclareix, és 

l’ordenació de l’estacionament de motos per la setmana del 12 de març de 2018. 

-La intervenció dels jardins de la finca Pla – Ravellat començarà a finals d’abril o 

principis de maig de 2018 i acabarà a l’octubre de 2019. Ara es troben fent la 

preparació per contractar les obres a una empresa. La intervenció que es realitzarà 

deixarà arreglat tot el verd dels jardins de la finca Ravetllat - Pla. També comenta que, 

a prop del carrer Cartagena, hi haurà una zona de jocs infantils i un accés , una 

obertura des de la Ronda del Guinardó, una connexió amb Torrent d’en Melis, i 

incorporaran dos semàfors per facilitar el pas de vianants del carrer Cartagena i de 

l’Av. de la Mare de Déu de Montserrat, coincidint amb l’entrada de la Masia ( on hi ha 

una exposició de mobles) . Finalment, a principis del 2019 volen obrir la zona d’horts 

urbans. 

-La campanya de sensibilització sobre neteja, del 2017, ha estat un èxit a tot el 

Districte. S’han detectat problemes greus, en zones específiques, sobre la brossa fora 

de contenidors i excrements de gossos. Informa que, a l’abril de 2018 ( experiència 

pilot ) ,s’afegirà una patrulla de la Guàrdia Urbana per tots els barris, per perseguir 

l’infractor que no reculli els excrements de gos i se sancionarà a qui no compleixi amb 

la normativa. La campanya del 2017 dóna com a resultat un 39% de persones que han 

canviat els hàbits d’ençà que es va iniciar la campanya. 

El Gerent del Districte passa la paraula al Conseller Tècnic. 

El Conseller Tècnic explica que a Torre Garcini es va fer un canvi de planejament,a 

principis de mandat, per posar-hi equipaments. Fa dos anys que es va iniciar un 

procés d’expropiació, ja que no es va arribar a un acord amb la propietat, i 

l’Ajuntament tenia clar que necessitaven un equipament pel barri del Guinardó; aviat 

es coneixerà el preu per part del Tribunal. Aclareix que el Jurat d’expropiacions de 

Catalunya és qui fixa el preu que l’Ajuntament de Barcelona haurà de pagar per la 

Masia.  

Respecte a la manca d’accés de la parada de metro Maragall, recorda que les 

infraestructures són de la Generalitat de Catalunya i que, segons ells, refaran l’accés 

de la sortida de l’L4 que dóna a la Ronda del Guinardó al 2019. En concret, es faria un 

vestíbul nou amb sortides a les dues bandes del carrer i un ascensor, a més d’un 

passadís d’enllaç entre l’L4 i l’L5 accessible . Per part de l’L5, es dotarà d’ascensors, 

andana i una sortida al carrer. Creuen que abans de l’estiu del 2018 tindran el projecte 

acabat, després faltaria licitar-ho abans d’acabar 2018. S’iniciarien les obres l’any 

següent, d’una durada de dos anys, amb un cost total d’aproximadament 12 milions 

d’euros. 
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2- Pla de desenvolupament econòmic del Districte i la seva 
incidència en el Guinardó 

La Consellera de Barri i la Tècnica de Barcelona Activa presenten el pla de 

desenvolupament econòmic i la incidència específica al barri del Guinardó. Aclareix 

que és un full de ruta per a la dinamització i la transformació socioeconòmica que anirà 

des de 2018 fins al 2022.Comenta que hi ha coses ja en marxa i d’altres que encara 

s’estan acabant d’elaborar, d’una manera coordinada des de les diferents àrees de 

l’Ajuntament. Afegeix que és la primera vegada que hi ha un grup impulsor unit, i amb 

una visió de conjunt de tots els projectes que s’estan duent a terme. 

El pressupost anual mínim és d’un milió dos-cents cinquanta mil euros i comptarà amb 

un web perquè tothom ho pugui seguir. El pla es basa en quatre àmbits d’intervenció: 

Desenvolupament i Economia de proximitat, Ocupació de qualitat, Nou Lideratge 

Públic i, Economia Social i Solidària. Tindrà set línies d’actuació i trenta-tres mesures 

concretes. A continuació, passa a mostrar les línies estratègiques, que es troben al 

PowerPoint del Consell de Barri. 

En el blo de Desenvolupament i Economia de proximitat, les mesures estan vinculades 

al comerç del Guinardó. Durant el període 2016-2017 es va fer un estudi de la situació 

comercial al Guinardó, amb l’objectiu de saber la situació actual i orientar les accions 

segons els resultats. Per tant, anuncia que s’està treballant amb el mercat i les 

associacions de l’entorn del mercat i que en el futur hi haurà: un web d’establiments 

comercials, formacions per associacions i individuals, i accions de suport a xarxes 

comercials que tinguin necessitats concretes, entre d’altres, fa esment al projecte 

Obert al futur.  

Sobre la problemàtica de locals buits, s’ha fet un estudi dels models de negoci viables 

per a aquest barri; els resultats és sabran en els mesos vinents i es compartiran al 

següent Consell de Barri. També recorda que van tenir dues noves convocatòries de 

subvencions i vàries entitats les van rebre, en el 2017. Finalment, passa a enumerar 

tots els que van rebre les subvencions, i recorda que aquest any es repetirà, a més de 

realitzar una preconvocatòria (amb sessions informatives i assessorament 

personalitzat). 

Explica que es desenvoluparà el projecte “Cuina per la ocupació” ubicat a la Ronda 

Guinardó, de formació i ocupació amb persones joves en risc d’exclusió social i menjar 

saludable, portat a terme per l’entitat Martí Codolar  

Al bloc d’Ocupació de qualitat, se sap que existeix un problema amb l’atur de llarga 

durada en persones de més de quaranta anys i, especialment, en les dones del 

districte, ja que estan per sobre de la mitjana de la ciutat. Passa a enumerar els 

recursos a disposició de la ciutadania per trobar feina: “Barcelona Treballa”, “El 30+”, 

“Pla de xoc de llarga durada”, etc. Es matisa que s’està donant impuls a accions de 

formació amb impacte comunitari, les quals aquest any tenen un perfil més 

ocupacional que tècnic. A més, la gent podrà gaudir d’ofertes de feina del seu mateix 

barri, ja que tindran prioritat els mateixos veïns per a aquestes ofertes. Saben que el 

treball ha de ser digne i, aquest any, també tenen un projecte d’investigació relacionat 

amb la feminització de la pobresa: es faran accions de formació i sensibilització, entre 

d’altres. A part, al 2017 es va treballar amb quatre empreses de manera coordinada en 

matèria de contractació laboral. 
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Es fa referència també als Mapes de recursos laborals i formatius, i a la creació 

d’espais de diàleg amb les empreses per conèixer les seves necessitats (Taula 

d’empreses i operadors laborals públics i privats ) 

Al bloc de Nou Lideratge Públic, el districte opta per incorporar principis de l’economia 

del bé comú a la gestió; impulsant una anàlisi de tota l’activitat del districte sota els 

paràmetres del balanç del bé comú. Es recorda que és important que les empreses, 

l’incorporin també. 

S’apunta que el bloc de l’Economia Social i Solidària és especialment important perquè 

posa per davant a les persones i el manteniment del lloc de treball, està vinculat a la 

vida comunitària i a l’espai on es desenvolupa, i parteix de la cura del medi ambient. 

S’està fent difusió de l’economia social i solidària i s’està donant suport a les entitats 

que ja ho treballen en aquesta línia.  

Al Guinardó hi ha el projecte “Temps i cura” que treballa: la sensibilització sobre les 

diferències en el temps que destinen homes i dones i la conciliació entre les cures i el 

treball, entre d’altres. Per donar visibilitat a allò que s’està fent, el desembre de 2017 

es va fer la fira de Sobirania Alimentària, organitzada per “Apassos” amb el suport del 

districte. 

S’obre un torn de paraules sobre aquest punt. 

Una veïna del Guinardó es lamenta que una botiga històrica de l’Av. de la Mare de 

Déu de Montserrat (una drogueria) ha de tancar perquè és impossible mantenir-se tal 

com està l’àmbit econòmic, es pregunta si algú els pots ajudar. 

Una veïna del Guinardó es queixa que estan fent fora de les consergeries a les 

persones amb discapacitat (ella mateix pertany a l’empresa que dona aquest servei a 

l’Ajuntament). Aclareix que l’Ajuntament vol informadors i no persones amb 

discapacitat. A part, comenta que fa un temps que pregunten al districte quan s’acaba 

la licitació del lloc on es troben i ningú li sap respondre. 

Un veí del Guinardó es pregunta on aparca la gent amb cotxe que ve al barri, ja que no 

hi ha aparcament. I també parla de la seguretat vial al barri. 

La Tècnica de Barcelona Activa respon, respecte a la drogueria esmentada, recordant 

que hi ha un programa que es diu “Reempresa”,el qual tracta de posar en contacte 

possibles persones emprenedores amb persones propietàries, per salvar el nombre 

més gran de negocis possibles. 

El Gerent, sobre les consergeries, explica que el districte, sempre que pot, fa 

contractació social, inclús amb altres serveis com poden ser les desbrossades, 

càterings, etc. Això no només es manté sinó que s’intenta potenciar sempre que és 

possible. Encara que, en el cas concret dels centres cívics o casals de barri, han 

evolucionat les consergeries en un perfil d’informador; lamentablement, en aquest 

ajust no pot entrar l’esquema de contractació social. 

 

3- Centenari del Parc del Guinardó 

La Regidora explica que el parc fa cent anys i s’inicia un programa d’activitats que 

organitzen les entitats de l’entorn. També anuncia millores que es faran al mateix parc. 

Seguidament passa la paraula a Jordi Carrió, membre de l’Associació de Veïns. 
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Jordi Carrió comenta que estan treballant amb tot aquest programa d’activitats per 

commemorar el centenari. El primer que es vol intentar són accions de conscienciació 

per preservar el patrimoni, ja que ha patit actes vandàlics i accions incíviques, i no 

volen que es repeteixi en la mesura del possible. La segona qüestió és fer difusió del 

centenari; es va fer un logo identificatiu del centenari per promoure’l i fer 

merchandising. També es va pensar un eslògan per acompanyar el centenari: “La 

natura entra als barris”. A més, tenen una llista d’actuacions que han anat definint i 

confirmant. Parcs i Jardins ha proposat visites guiades sobre la fauna i la flora del 

parc, Manteniment també realitzarà actuacions, visites guiades, etc. Finalment, 

recorda que al blog de l’Associació de Veïns es podran consultar totes aquestes 

activitats. L’enllaç és el següent: http://avvguinardo-joanmaragall.blogspot.com.es/ 

El Conseller Tècnic diu que la informació es penjarà també a la web del districte.  

Recorda que el parc necessita una posada al dia. A finals del 2015 es va encarregar a 

Parcs i Jardins determinar quins eren els punts negres del parc, i va sortir un projecte 

per destacar quatre punts forts. 

El Gerent senyala la ubicació dels quatre punts, matisa que una gran part de les 

intervencions són: drenatges i canalitzacions de l'aigua ,contenir tal·lusos nova 

pavimentació a camins del parc, rehabilitació de la part històrica ( part de la bassa), i 

rehabilitació del mirador per la banda de “la mitja lluna” (carrer Gran Vista). Comenta 

que és un projecte important de gran manteniment, que puja a prop d’un milió d’euros, 

i estan mirant de treballar perquè a finals de 2018 puguin començar la feina amb Parcs 

i Jardins ( es penjarà a la web del districte ). 

La Regidora obre intervencions respecte al Parc del Guinardó. 

Una veïna del Guinardó es pregunta per la Font del Cuento del parc que no raja, es 

pregunta si ho tindran en compte per les accions properes. 

Una veïna del Guinardó també es pregunta si rajarà o no la font i si prendran mesures 

respecte al vandalisme ( gossos sense lligar, motos que van pel parc....) i la manca de 

civisme al parc. Caldria alguna activitat de sensibilització sobre el bon ús del parc . 

Un veí del Guinardó s’afegeix sobre el tema de la font, donant suport als veïns que han 

comentat el tema amb anterioritat. Creu també, que hi ha un problema de vandalisme, 

sobretot nocturn, i que necessita un equip continu de manteniment i de vigilància ,a les 

nits els divendres, s'acumulen grups de gent. a més de destinar-li un pressupost anual, 

per aquest concepte. D’altra banda, es lamenta de la manca de coordinació per part de 

Parcs i Jardins, no veu unitat en qui actua en el parc. Per exemple: el desbrossament 

que han fet ho han fet parcialment i no és una acció del tot conjunta. 

Un veí del Guinardó es pregunta quan penjaran la pàgina web. 

Un veí del Guinardó s’afegeix a les demandes anteriors al seu torn de paraula, i 

afegeix que el pressupost de l’obra ha d’estar lligada al manteniment d’aquesta. 

Afegeix que els pressupostos per a arranjaments, també s'ha de pensar en el 

pressupost del manteniment posterior. 

El Conseller Tècnic comenta, en referència a La Font del Cuento, que no té 

coneixement de com es troba el pla de la font ( reclamat per AAVV Font d'en Fargues i 

Guinardó ), per tant es revisarà el tema i s’informarà aviat. Sobre els actes vandàlics, 

anuncia que es posarà una patrulla específica de Guàrdia Urbana pel tema dels 

excrements dels gossos. Finalment, sobre el manteniment comenta que s’ha 

http://avvguinardo-joanmaragall.blogspot.com.es/
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augmentat la plantilla de Parcs i Jardins, fins al punt que s’instal·larà un espai destinat 

a ells ( una caseta de jardineria), prop de Pla -Ravetllat. Hi haurà una crida veïnal per 

fer una neteja comunitària . 

La Consellera vol aclarir el tema sobre la neteja, sap que es realitzen activitats a la 

zona de la font i assegura que cada mes es netejarà prèviament la zona per al correcte 

desenvolupament d’aquestes activitats. 

 

4- Aportacions sobre el pacte per un model de barri 

La Regidora parla sobre el Pacte per al model de Barri, juntament amb associacions i 

entitats. Li dóna la paraula a la Neus. 

La Neus explica com s'origina aquest treball ( entre AAVV i Coordinadora ) i que no 

només era interessant parlar de mobilitat sinó també d’un pla més integral. El districte 

està proporcionant totes les facilitats per poder fer la difusió addient (futlletons, 

panells...). Començaran el 3 d’abril, entregaran uns tríptics i faran una enquesta, on 

cadascú podrà donar la seva opinió. El pacte el portaran a l’Ajuntament posteriorment. 

A partir de la presentació, recolliran enquestes i faran un treball conjunt. Parlen de: 

bicicletes, espai públic, equipaments, patrimoni i economia, eixos cívics, carrers 

pacificats ( Amílcar, passatge Llívia ...)  

Demanen la col·laboració entre tot el veïnatge i construir entre tothom la proposta 

partint de la feina feta, també desprès que els grups polítics se'l facin seu i es pugui 

aprovar per plenari al Districte. 

Es vol fer una sessió oberta, per reflexionar conjuntament, i una sessió final de 

tancament de les mesures de millora on s'hauran afegit les aportacions del veïnatge 

en tots els aspectes que s'hagin treballat . 

La Regidora dóna les gràcies per l’esforç i dóna pas al representant de la 

Coordinadora que vol afegir unes paraules. 

Des de la Coordinadora volen afegir que dins de la festa major, s’ha pensat un itinerari 

des de la plaça del Nen de la Rutlla fins a la plaça del Mercat, que és on es volen 

visualitzar les propostes de millora. 

 

5- Torn obert de paraules 

La Regidora obre torns de paraula que han entrat per escrit. 

El Vicepresident del Consell fa una crida a la participació en el Pacte de model de barri 

(iniciat per la comissió urbanisme de la Coordinadora d’entitats i la AAVV)  

Recorda que els Consells de Barri tenen una part fonamental de participació per 

treballar-les en les Comissions de Seguiment, i s’ha de seguir impulsant. Caldria que 

en el Consell de barri es tractessin temes que es parlessin a la Comissió de 

seguiment. 

Vol remarcar que l’Alcaldessa va visitar, fa poc, el barri i està molt contenta del barri 

que tenim. Van haver-hi preguntes interessants però la Alcaldessa deuria marxar 
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contenta ja que el que es va dir era sobre els excrements de gos, i el vicepresident 

manifesta que n'hi ha bastants més problemes que aquest i creu que s'harien de 

manifestar i treballar a la comissió de seguiment . 

Ana Caldentey, veïna del Guinardó, es queixa sobre els aparcaments de minusvàlids i 

diu que és difícil aparcar; a Mas Guinardó (en concret a mà dreta del carrer de l’Art) i i 

a l’ambulatori del carrer Sardenya amb Sanllehy. Es impossible que una persona amb 

crosses travessi el carrers esmentats per anar als equipaments que necessita . 

Montse Caldentey, veïna del Guinardó, es lamenta que, al carrer Josep Ciurana 44, 

tenen cinc places d’aparcament de motos i no hi ha espai per sortir del pàrquing, 

sense fer malbé alguna motocicleta. Pregunta qui ha dissenyat això.  

Jordi Caldentey, veí del Guinardó, té un problema amb la contaminació sonora de l’Av. 

de la Mare de Déu de Montserrat, concretament des del carrer de Sales i Ferré fins al 

carrer de Garriga i Roca. Comenta que hi ha tres bars/restaurants, les terrasses dels 

quals no compleixen amb la normativa. Passa a enumerar possibles solucions que ell 

considera: es podrien tapar?, podrien acabar més d'hora a la nit , a les 23 hores? 

Qüestiona si això dona vida al barri, la gent crida molt i el soroll impedeix la vida 

tranqui·la del veïnatge. En referència l’autobús 117, creu que és massa petit, potser 

amb més freqüència podria millorar. Sobre el tema de zones verdes i blaves a l’Av. de 

la Mare de Déu de Montserrat, li consta que la zona 23 d’aparcament té dret a 

estacionar a la zona 17, però no al contrari. Amb la zona blava de Varsòvia creu que 

ha empitjorat el tema de l'aparcament al barri. 

Magda Bisbal, veïna del Guinardó, treu un tema que avisa, ja s’ha tractat a altres 

consells i és sobre la plantació d’arbrat. A Rambla de la Muntanya hi ha 33 arbres, i 

troba necessari tapar els escocells. Actualment hi ha 12 arbres i vint-i-u escocells 

sense arbre, del que era una plantació d’un total de trenta-tres arbres, això provoca 

que els gossos deixin excrements a la zona. Acaba dient que tenen 21 pipi-cans. 

Pere Llonguera, veí del Guinardó, comenta que viu al carrer del Trobador, des del 

carrer de Sant Quintí fins a la Rambla de Volart, les voreres estan molt malament. 

Demana bancs. Es molt dificultós per a la gent gran, com aquest carrer n'hi ha d'altres 

amb les mateixes característiques que cal arranjar de manera urgent, vol terres plans 

per seguretat de tothom . 

Cloti Fernández, veïna del Guinardó, es queixa de les caques de gossos i manifesta 

que els carrers estan intransitables, apunta que no és només un tema estètic. També 

demana neteja pels excrements a les voreres. Cal fer accions més taxatives, ja que les 

pilones estàn destrossades per aquest fet . 

Susana Mateo, que representa un grup que es reuneix al Mas Guinardó periòdicament 

per a jugar al tennis de taula, demana una taula a l’exterior del Mas Guinardó, just 

davant. 

Susana Muñíz, veïna del Guinardó, fa referència al Mas Pla i Armengol, constata que 

el pas de vianants de Cartagena no es respecta i demana que hi posin un semàfor. 

Assegura que ningú respecta el pas de vianants, ni els que venen de Josep Ciurana, ni 

els de Verge de Montserrat i és perillós, a més, hi ha escoles a la vora i és un punt 

crucial del barri, pregunta si es podria pensar en Camí escolar. 

Aranzazu Ormazabal, que ve en representació d’una associació d'espina bífida amb 

socis al barri, formada per persones amb problemes de mobilitat, està d’acord amb la 

reclamació del pas de vianants que comentava l’anterior veïna.  
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El Conseller Tècnic pren la paraula per contestar els temes de les anteriors demandes 

dels veïns: 

Aclareix que els serveis tècnics del districte, els quals posen les places al voltant dels 

equipaments, consultaran si poden modificar la ubicació de les zones d’aparcament.  

Explica que, en l’àmbit de ciutat, volen implantar en la calçada els aparcaments de 

moto, i revisaran la incidència que diu la veïna quan surten del pàrking.  

La normativa de terrasses assegura que s’està canviant perquè no els ha funcionat. La 

idea és que en el futur s’adaptarà millor als diferents barris, ja que assumeixen que la 

ciutat no és homogènia. Estan pendents de com es desplega aquesta nova ordenança 

i inclús probablement realitzin algun ajust. 

El bus de barri el volen posar els diumenges, a més de renovar la xarxa d’autobusos 

per complet. Aclareix que els falta revisar els recorreguts que fa l’autobús. S'està 

provant algun bus més gran, però no hi ha res concret .S'agreuja el tema en la sortida i 

entrada d'escoles. Revisaran el recorregut del 117 

Hauran de revisar amb BSM tot el referent a l’àrea verda i blava perquè siguin 

permeables les zones en ambdós sentits  

Els escocells buits seran tapats, en la mesura que els sigui possible, en la propera 

campanya de plantació. De moment tenen com a cens uns 292 arbres per plantar a 

Horta Guinardó, però no saben si corresponen a aquest carrer i, assegura, caldrà 

revisar la llista per no deixar-se cap. 

Les voreres no es poden fer totes de cop, i cal fer aquesta revisió conjuntament amb 

veïnat perquè hi hagi una priorització en les més afectades perquè es puguin anar 

reparant des del districte  

Assegura, sobre el compliment de l’ordenança en la campanya d'excrements de 

gossos , que estan molt atents amb aquest tema i que aviat es faran accions. Creació 

de la patrulla de la Guardia Urbana, amb actitud sancionadora  

Revisaran si és possible afegir la taula per jugar al tennis de taula juntament amb una 

taula d’escacs, pendent d'assegurar-se que hi haurà població que les utilitzi 

S’intentaran posar semàfors al pas de vianants que es comentava, del carrer de Josep 

Ciurana amb carrer de Cartagena això ho farien juntament amb l’actuació del Pla-

Ravetllat. 

La Regidora obre torn de paraules. 

Una veïna del Guinardó proposa valorar si els veïns del Parc del Guinardó podrien 

utilitzar una zona del carril bus per pujar més ràpidament a casa seva. I fent referència 

al reciclatge, comenta que a la zona de dalt no en tenen i volen solucions. Finalment fa 

una reflexió sobre la falta de civisme existent al barri i comprèn que és difícil exigir 

l'ajuntament solucions sobre aquest tema tan crucial. 

Isa López, veïna del Guinardó, es pregunta perquè la parada de l’autobús 191 quan 

puja per carrer de Cartagena no té parada en Mas Casanoves, salta a Sant Pau, 

directament, diu que el 192 para però el 191 no . Els autobusos de barri son antics 

com el 117, i no son accessibles amb més de 16 anys d’antiguitat en algunes línies 

que, recorda, tenen desnivells molt forts per pujar segons quin col·lectiu de persones. 
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Demanda una rampa a la cruïlla de Sant Quintí amb Ronda del Guinardó, perquè sigui 

accessible  

Daniel Sevillano viu al costat del Mas i es pregunta si es pot posar un rètol prohibint 

jugar a la pilota a la gent gran, perquè ja hi ha hagut algun incident amb la població 

que freqüenta l'espai  

José Manuel, veí del Guinardó, creu que tenen un greu problema amb accessibilitat 

vial i seguretat. La Rambla Volart és estreta, els cotxes aparquen en semibateria, i no 

passen les ambulàncies ni l’autobús; falten semàfors i aparcaments. S'han fet carrils 

bicis, i s'han tret els aparcaments. 

Al carrer de la Bisbal fa 34 anys que no s’ha arranjat la vorera (tan sols s'ha asfaltat 

una vegada i malament, amb l'antic govern); li agradaria saber si tenen prevista alguna 

acció a la zona. 

Carme Beltrán pensa que escacs i ping pong son compatibles. Considera que els 

consells de barri són per temes que afecten a tothom i es mostra preocupada pel 

diagnòstic de salut del barri que es va recollir però no s'ha fet res al respecte a nivell 

municipal , i s'ha tirat endavant des del CAP de salut convocant a entitats del barri i 

serveis. Per contra, des d'un altre servei de l'Ajuntament s'ha posat en marxa el 

projecte “Temps de cures” i es demana la participació, valora que cal anar 

conjuntament en aquest projectes de diagnòstic de salut , i no entén perquè s'ha posat 

en marxa de manera separada, cal atendre tothom les problemàtiques del barri.  

La Regidora pren la paraula per donar resposta a les demandes: 

No serà possible la utilització del carril bus per arribar més de pressa a casa, tot i que 

miraran de proposar un itinerari alternatiu per reduir el trajecte d’alguns veïns. 

A Sarrià - Sant Gervasi s’està impulsant una prova de sistema de reciclatge sense 

contenidors, amb una recollida porta a porta. Assegura que només és una prova pilot, 

però podria ser una possible solució perquè també reciclin alguns veïns de les zones 

més altes. 

Respecte a la parada dels autobusos es revisaran els recorreguts per veure si para o 

no, i el perquè està succeint això. 

En referència als autobusos vells, saben que tenen un problema, ja que els darrers 

anys s’ha experimentat a la ciutat una forta desinversió en renovació i flota busos , i 

això afecta negativament a la mobilitat. Assegura que aviat hi hauran autobusos nous 

que van ser demanats l’any 2017 per l’actual Ajuntament. 

A les obres de l’L9 no es va preveure cap rampa, i estan mirant si l’Ajuntament pot fer 

alguna adaptació a l’espai, encara que sigui competència de la Generalitat de 

Catalunya i no de l’Ajuntament de Barcelona. 

Intentaran augmentar la vigilància i faran accions educatives per pal·liar el problema 

de civisme al Mas Guinardó, en referència als jocs que impliquin pilota a l’exterior del 

Mas. 

Cada any moren una trentena de persones a Barcelona, per temes de circulació de 

vianants. Vol aclarir que al Guinardó han mort dues persones aquest any, no 4 i 

assegura que s’està vetllant per les zones negres i generant passos de vianants per 

evitar que es creuin sense una senyal semafòrica  
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Les places d’aparcament és un tema que si que pot entrar al model de barri; per 

exemple, a Rambla Volart es vol fer passos de vianants, nous aparcaments, etc. 

Miraran d’afegir alguna nova plaça, si això és un fet determinant per alguna zona de 

veïns. 

Es creu, des de l’Ajuntament, que és essencial l’atenció sanitària i diagnosticar la salut 

d’un barri. Recorda que al districte tenen el Consell de Salut i demana la participació 

dels veïns en aquest consell.  

La Regidora agraeix la participació a tothom. I sense més temes a tractar, dóna per 

finalitzat el Consell.  


