Acta del Consell de Guinardó
DATA: 25 de març de 2019 a les 19.00 hores.
LLOC: Casal d’Entitats Mas Guinardó – Plaça Salvador Riera, 2

Assistents:
-Taula: Mercedes Vidal (Regidora d’Horta-Guinardó), Pau Gonzàlez (Conseller
Tècnic d’Horta-Guinardó), Beatriz Martínez (Consellera del Guinardó), Agustí
Xifre (Vicepresident del Consell de Barri), Eduard Vicente (Gerent d’HortaGuinardó).
-Grups polítics representats: 5
-Entitats representades: 7
-Veïnes i veïns assistents: 90

Ordre del dia
1- Informacions d’actuacions al Barri.
2- Model de Barri: Comissió de seguiment i Taules de treball.
3- Jardins i Horts Pla Armengol:
• Situació actual i evolució del projecte (Districte)
• Gestió i dinamització (nova associació).
4- Precs i Preguntes

1- Informacions d’actuacions al barri.

La Regidora inicia el Consell recordant que és el darrer i que més endavant farà un
breu repàs sobre les actuacions més rellevants de tot el mandat. També esmenta els
punts de l’ordre del dia, juntament amb la presentació de les persones que formen la
taula del Consell. A continuació passa la paraula al Gerent.
El Gerent fa memòria sobre el projecte de desplegament de la Policia de Barri, que va
començar el febrer de 2019. Jordi Alemany, inspector de la Guàrdia Urbana del
Districte, agraeix l’oportunitat de participar en el Consell, i presenta al Xavi com a
Policia de Barri del Guinardó. Explica que l’objectiu és conèixer molt més les
problemàtiques del barri en l’àmbit de convivència i espai públic. Afegeix que tenen un
equip més gran en l’actualitat, ja que han passat de 4 a 9 membres. Recorda que és
un projecte a llarg termini, que els ha portat dos mesos i que ha constat de diverses
formacions policials i organitzatives. Anima als assistents a contactar amb ells a través
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del correu policiadebarri.horta@bcn.cat per a qualsevol mena de proposta, incidència,
etc., que es vulgui fer directament i en relació amb el Guinardó.
El Gerent, en resposta a anteriors demandes, informa que:
-Les brigades de manteniment han continuat treballant, durant l’últim trimestre l’any
2018 i Gener-Febrer 2019, diverses peticions en curs com: paviment de voreres,
escocells, entre altres peticions ateses a través del telèfon del civisme.
-Millores del drenatge dels camins al Parc del Guinardó. Contindran les terres als
camins amb gabions, i tornaran a naturalitzar els talussos incorporant més verd al Parc
i el seu entorn.
-S’ha signat un conveni, amb l’Hospital de Sant Pau per finançar el vial, que ja s’havia
parlat, entre Cartagena i Sant Quintí. Actualment l’Hospital està acabant de preparar el
projecte.
La Regidora passa a mostrar pel projector el mapa amb els punts de totes les
actuacions al barri com ara: jardins Pla Armengol, Mercat del Guinardó, Torre Garcini,
etc. Amb un cost total de 900.000 € per les diferents actuacions. Passa la paraula als
representants de les entitats perquè expliquin el Model de Barri.

2- Model de barri: comissió de seguiment i taules de
treball.
La consellera passa a presentar a algunes de les persones de la comissió de
seguiment que coordinen les taules de treball del model de barri, taules de treball
creades en el marc de la comissió de seguiment, que és l’òrgan des d’on es continuarà
fent seguiment del Pacte. Agustí Xifrè, Vicepresident del Consell i representant a la
Comissió de Seguiment, fa memòria explicant que, el 20 de setembre de 2018, es va
aprovar al Consell, mitjançant una votació, el què seria el nou Model de Barri. El 4
d’octubre es va presentar al Plenari i va quedar aprovat, més tard, van crear unes
normes de treball per a la Comissió. Fa un resum de com funciona la Comissió, i com
apunten les demandes dels veïns per traslladar-ho als membres de la taula del
Consell, prioritzant les demandes amb una anàlisi i seguiment. Anuncia que s’han
creat 3 taules: A) “Centralitat i eixos de vianants/ Dinamització econòmica i
Comercial”, B) “Transport, accessibilitat, aparcaments i escales mecàniques”, C)
“Patrimoni, Equipaments, Parcs i Espai Públic”. Aprofita per demanar més participació
per part dels veïns i veïnes en aquestes taules que han creat.
Joan Romero, representant a la Comissió de Seguiment i membre que treballa per a la
primera taula de la Comissió (A), comenta que els hi agradaria que més gent s’apuntés
a les taules. Assegura que es troben en un punt bastant inicial del què és el treball a
les diferents taules i és per això que anima als assistents a participar i apuntar-se a la
taula que creguin convenient o sigui d’interès.
Neus, representant a la Comissió de Seguiment, i membre que treballa per a la tercera
taula de la Comissió (C), assegura que analitzen cada element, per veure les possibles
accions a realitzar si són necessàries, i la prioritat d’aquests elements per traslladar-ho
als membres de la taula del Consell. Anuncia, respecte al tema concret de Patrimoni,
que no han començat a treballar-ho ja que l’Ajuntament de Barcelona està fent una
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gran tasca de preparació per a un projecte, esperaran al fet que acabi la feina per no
duplicar esforços.
La Regidora obre un torn de paraules respecte al tema del Model.
Una veïna de Guinardó està interessada en Mobilitat i en neteja/manteniment
d’ascensors.
La Regidora passa al següent punt respecte als jardins i horts de Pla Armengol.

3 I 4-Jardins i horts Pla i Armengol: situació actual i
evolució del projecte (districte). Gestió i dinamització
(nova associació).

La Regidora anuncia la reobertura dels jardins públics per a la ciutat, de 4 hectàrees, i
que donarà resposta a necessitats de verd, horts, d’espai públic de proximitat per a tot
tipus de població. Explica que l’equipament dels horts estarà enllestit molt aviat.
La Consellera apunta que estan treballant per signar un conveni conjunt de gestió
cívica amb els veïns i l’Ajuntament de Barcelona.
Joan Romero, representant al grup de veïns i veïnes que estan treballant per formar
l'associació dels horts, comenta que aquest grup de persones interessades en la
gestió dels horts porta treballant setmanalment i aproximadament des de desembre de
2018 el grup de persones interessades en la gestió dels horts urbans. Recorda que es
van treballar 4 comissions en concret, en l’àmbit de: projecte, jurídic, comunicació i
tècnic i, afegeix, s’han fet dues assemblees veïnals extraordinàries per aquest tema.
Anuncia que divendres 29 de març es signarà finalment l’acta de constitució de
l’associació i que es parlarà dels horts en profunditat per a la correcta gestió i
funcionament d’aquest.
La Regidora obre un torn tancat respecte a aquests dos temes anteriorment tractats.
Gemma, representant de l’Associació MamaG, comenta que van presentar un projecte
i es pregunta si s’ha tingut o no en compte. Recorda que no els hi han donat cap mena
de contesta.
Una veïna de Guinardó demana explicacions sobre els arbres que es van tallar.
El Conseller Tècnic contesta que MamaG va presentar un projecte anomenat “Jardí
Viu” i que consta d’activitats d’experimentació, joc, etc. a l’àmbit dels horts. Afegeix
que es va treballar per instal·lar-ho en algun espai obert del Centre Cívic, i no van
acabar de trobar cap proposta que encaixés. No obstant, anima a la representant de
l’Associació a posar-se en contacte amb els que portaran la gestió dels horts per veure
si ho poden incloure en les seves activitats. Apunta la consulta sobre arbrat, per parlarho amb Parcs i Jardins.
Una veïna de Guinardó exposa que han obert un web amb informació sobre els horts.
Ha portat flyers al Consell per a tothom que vulgui informar-se.
Joan Romero, representant a la Comissió de Seguiment, comenta que els horts aniran
en la línia de l’agricultura ecològica, i es treballarà la convivència, l’ensenyament, etc.
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Anima a l’Associació MamaG, i a altres associacions que tinguin interès pels horts a
participar per informar-se i fer possibles acords de treball a l’espai. Tot i que adverteix
que a l’inici d’aquesta posada en marxa no serà possible tancar aquestes
col·laboracions a temps, pel simple fet que la gestió no els ho permetrà.
La Regidora dóna les gràcies per l’esforç realitzat per part de la Comissió de
Seguiment, i passa al torn obert de paraules.

5- Precs i preguntes
Ramon Calvet, veí del Guinardó, es mostra sorprès per la indiferència que ha tingut
l’Ajuntament de Barcelona, sobre la demanda realitzada a principis de 2018, respecte
a la rotonda que necessitaven per Plaça Maragall cap a Plaça Eivissa. Adjunta unes
fotografies i afegeix que, l’Ajuntament de Barcelona, ja els va respondre que no era
viable, a causa de possibles embussos que s’hi podien crear. Convida a observar, als
membres de la taula del Consell, l’embús que tenen a Passeig de Maragall amb Naves
de Tolosa (doble sentit de circulació) cada dia, excepte caps de setmana. Es mostra
escèptic respecte a la contestació de la rotonda, per part de l’Ajuntament de
Barcelona, quan tenen la mateixa problemàtica a Passeig de Maragall amb Naves de
Tolosa. Afegeix, en referència a gossos, que generen una problemàtica molt gran de
brutícia amb defecaments a les voreres i lesions per caiguda. Demana a l’Ajuntament
de Barcelona que prengui exemple de les mesures adoptades per l’Ajuntament de
Sant Boi de Llobregat, on s’han implantat uns Pipicans mòbils, amb expenedor de
galetes. També proposa instal·lar un pal clavat a una plataforma de fusta, amb plàstic
a la base, juntament amb sorra/terra per facilitar la tasca als operaris de neteja.
Demana programes de civisme i sancions altes, entre d’altres mesures.
Jordi Carrió, veí del Guinardó, pregunta si l’autobús de barri pot acabar circulant per
l’Hospital de Sant Pau.
Antonia Quintana, veïna del Guinardó, s’afegeix a la demanda del veí perquè el
número 55 i l’autobús de barri tinguin parada a l’Hospital de Sant Pau, i reclama un
pas de vianants al final del Passatge Garrofers.
Josep Soler, veí del Guinardó, assegura que l’autobús 55 els ha deixat incomunicats
amb la resta de la ciutat. S’afegeix a la demanda dels autobusos perquè parin a
l’Hospital de Sant Pau.
La Regidora respondrà als veïns que no es troben al Consell, però han deixat la
demanda.
Mª Antonia La Torre, veïna del Guinardó, es queixa que els desplaçaments en autobús
són més lents, a causa dels transbordaments, i que el V19, quan torna per carrer de
Praga, circula altre cop en sentit oposat i no té cap sentit. Alerta que la gent gran no
està preparada per a transbordaments i demana solucions l’abans possible.
David Gibert, veí del Guinardó, s’afegeix a la demanda referent a les defecacions de
gos al carrer, demana més actuacions per part de l’Ajuntament de Barcelona. Recorda
que a altres municipis han instal·lat un cens de classificació de defecacions de gos,
per localitzar i sancionar la gent que no compleix amb la normativa vigent. Es pregunta
sobre l’estudi de circulació d’autobusos que es volia fer a inici del mandat a carrer de
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Maragall. Conclou amb la demanda d’escales mecàniques, a un punt concret que
delimita amb un altre barri.
Glòria Paradell, representant de l’Associació Nou Horitzó, demana que Torre Garcini
comenci a posar-se en marxa. Dona les gràcies per l’accés en cotxe que han deixat
llest, i demana fer un canvi d’arbrat en quant els actuals morin. Respecte a l’autobús
117, assegura que hi ha moltes parades que estan sense la direcció de l’autobús i, les
que sí que estan senyalades, demana fer dibuixos més grans i clars per al col·lectiu de
la gent gran. Demana que reflexionin respecte a tot el recorregut d’aquest autobús de
manera global i definitiva. Apunta que necessiten més bancs des de tots els accessos
en direcció al CAP. També hi ha falta de senyalització respecte on es troba la porta
principal, juntament amb les indicacions per arribar al mateix, en carrers propers.
El Conseller Tècnic recorda que una de les prioritats d’aquest mandat era recuperar el
bus de barri diumenges i festius, i la segona prioritat era acabar amb la implantació de
la nova xarxa de bus de manera definitiva. Assumeix que la nova xarxa s’ha de revisar
i seguir adaptant, en la mesura del possible amb les necessitats del veïnat; informa
que això ja s’ha començat a realitzar en alguns punts concrets com ara a Cartagena
amb Mare de Déu de Montserrat i que, continuarà succeint amb l’ajuda dels veïns en
propers debats. Assumeix que al CAP del Guinardó la mobilitat no s’ha acabat de
resoldre, i ho tenen en compte per seguir fent debat i ajustar-ho. Queda apuntada la
demanda de la millora en freqüència del D40 i es traslladaran les demandes de la
Glòria Paradell.
El Conseller Tècnic insisteix que es seguirà revisant la mobilitat en superfície durant
els propers mesos, però fent una anàlisi en global i no autobús per autobús.
Remarca que al Guinardó hi ha l’avantatge d’un teixit associatiu ja preparat per tirar
endavant aquest tema de mobilitat. Comenta, respecte al carril bici del Passeig de
Maragall, que ja tenen el projecte bastant avançat i s’estan analitzen dues propostes
que hi ha sobre la taula. S’estan plantejant, també, allargar el recorregut, i remarca
que per la particularitat del carrer es farà un carril central. Apunta, sobre escales
mecàniques, que no està previst iniciar les obres aquest mandat, ja que està tot en
marxa i tancat, però no es descarta pel mandat vinent. Referent a l’àrea de gossos,
s’assumeix que no acaba de funcionar l’actual, raó per la qual s’haurà de fer algun
tipus de millora o habilitar una nova àrea amb les funcions demandades. Referent al
Metro, ja es va explicar que és responsabilitat de la Generalitat de Catalunya. Tenen
en marxa l’estació de Margall, gràcies a la pressió dels veïns. Assumeix que les dates
que havia facilitat la Generalitat de Catalunya no s’estan complint, però les reunions
que han mantingut amb ells han deixat clar que la voluntat segueix essent, per part de
tothom, tirar endavant aquesta obra. Responent a la veïna respecte a l’arbrat,
assegura que fa poc van tenir una altra demanda respecte al mateix tema, i tenen en
compte la substitució de l’arbrat per una nova espècie en el futur.
El Vicepresident del Consell anima a als veïns a participar a les comissions de
seguiment.
La Regidora dona pas a seguir amb el torn obert de paraules.
Teodora Sánchez, veïna del Guinardó, es lamenta que divendres i dissabtes tenen una
problemàtica de consum de begudes alcohòliques a la Plaça de Salvador Riera. A
més, cada dia tenen, a la mateixa plaça, joc de pilota fins a hores de descans pel
veïnat, saltant-se la normativa de soroll; afegeix que hi ha tràfic o consum de drogues
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a la zona. Assegura que les forces policials no es presenten sempre a l’indret i
demanen responsabilitat per part de l’Ajuntament de Barcelona.
Carme, com a representant de la plataforma “Més Guinardó”, informa que es van
establir com a nova plataforma al barri a conseqüència d’unes queixes que sempre
eren les mateixes, i explica que van arribar a aquestes conclusions perquè van fer una
enquesta al veïnat. Respecte al tram de Mare de Déu de Montserrat, Nen de la Rutlla i
Passeig Maragall, creu que no existeix cap projecte i reclama que no es centrin en
només una àrea del Barri.
Laura, com a representant de la plataforma “Més Guinardó”, demana dinamitzar la
zona com més aviat millor perquè alerta que la mobilitat és molt reduïda i no volen
tenir un solar abandonat sense ser útil.
Joan Vidal, veí del Guinardó, informa que hi ha renovació del Consell de ciutat.
Anuncia que hi ha uns flyers a l’entrada del Consell amb informació del que fan, també
vol animar a tots els assistents a participar-hi.
Lucia Moyano, veïna del Guinardó, no està d’acord amb la modernització del Barri de
la qual parla la taula del Consell. Assegura que els hi han tret autobusos, han eliminat
zones de jocs infantils, no tenen sortides de metro amb ascensor, etc.
Alicia Palau, com a representant de l’AAVV, reitera que estan esperant les reunions de
revisió de la nova xarxa d’autobús. Recorda que tenen un seguit de propostes que
ensenyar a l’Ajuntament de Barcelona. I aprofita per saludar la plataforma “Més
Guinardó” per treballar per al Barri plegats.
La Regidora apunta treballar els problemes de civisme i convivència a la Plaça de
Salvador Riera, i recorda que Guàrdia Urbana sempre hi és als Consells per recollir
aquestes demandes, encara que no es vegi a simple vista. Creu també que amb la
nova Policia de Barri millorarà la situació.
Referent a “Laboratoris Esteve”, es van fer reunions amb els privats i anuncia que de
moment no tenen cap projecte. Es troben buscant un ús per a la parcel·la tan aviat
com es pugui.
Sobre el projecte de l’estació de Maragall, comenta que la Generalitat s’ha compromès
a actuar a la zona en termes d’accessibilitat, després de la finalització de Vallcarca que
es troba actualment en execució.
Aprofita per agrair als veïns i veïnes que treballen a les comissions pel Model de Barri,
i recorda que s’ha fet una inversió suplementària de més de 6 milions d’euros a la
xarxa de busos, derivada del procés de participació. Obre un torn obert de paraules,
advertint que ja han finalitzat les que han entrat per escrit.
David de la Torre, veí del Guinardó, es pregunta amb qui parlen per fer els números
respecte a la pol·lució de l’aire de la ciutat. Creu que el gruix de pol·lució està més
relacionat amb els creuers i demana prendre mesures. Es mostra escèptic sobre el
que diu, l’Ajuntament de Barcelona, respecte a què es mostra preocupat per l’aire que
respiren els ciutadans. Apunta que al carrer de Villar 41 hi ha màfies que es dediquen
a l’ocupació: assegura que van fer 3 ponts als comptadors de gas, i que el mateix dia
en què és celebra el Consell han entrat també a un altre pis, per ocupar-lo. Creu que
les administracions no fan la seva feina correctament, reclama a l’Ajuntament de
Barcelona que els hi posin un comptador als ocupes per evitar possibles accidents que
afectin altres veïns. Anuncia que el propietari és un fons buitre anomenat “Blackstone”
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(Anticipa) i no es fan càrrec. A més, adverteix que els ocupes no són cívics com
d’altres veïns que té, que tampoc ho són, assegurant que trucar a la Guàrdia Urbana
no serveix per res. Fa una breu reflexió respecte a què el civisme manca a tot arreu de
la ciutat, des de l’incompliment de la normativa de bicicletes, passant peL soroll, etc.
Té constància que l’Ajuntament de Barcelona, i d’altres administracions, coneixen tota
aquesta problemàtica que ell comenta en el Consell, però ningú hi pot fer res i no
tenen solucions. Reclama prioritzar les actuacions que fa la taula del Consell i disculpa
als veïns per la llarga intervenció.
Montse, veïna del Guinardó, explica que va anar al Consell de Font d’en Fargues i li
van contestar que revisarien la problemàtica de gossos respecte a la plaça del
Guinardó. Es pregunta en quin termini o revisaran. Insisteix, no només amb olors, sinó
també amb soroll fins a altes hores de la nit. Conclou demanant que els vehicles vagin
a 30 km/h a aquella zona.
Maite, veïna del Guinardó, comenta sobre l’autobús número 40 que la freqüència no es
correspon al que la taula del Consell va anunciar, i demana una rampa de forma
urgent.
Núria, veïna del Guinardó, recorda que van posar en marxa una iniciativa amb
diversos temes de mobilitat que ja van tractar amb la taula del Consell, però que
encara no se’l ha donat solucions. Insisteix en la demanda de netejar l’ascensor, inclòs
el sistema d’aire condicionat que es troba dins, i de la necessitat d’un manteniment
adequat i continuo. S’afegeix a la demanda feta per altres veïns respecte a sorolls, hi
ha molts casos i creu que es podria intervenir molt més.
Marisa, veïna del Guinardó, reclama accions, que ja ha reclamat en el passat, com
ara: nou enllumenat, serveis, arrenjaments a Verge de Montserrat, més opcions de
mobilitat respecte a autobús i taxis, neteja en àrees de gossos i camins a aquestes
àrees, escales mecàniques a parades de metro, falta d’àrees de jocs infantils, etc.
La Regidora informa que s’ha actuat respecte a l’ocupació en diferents finques, i
assegura que és necessària la col·laboració del privat per denunciar aquestes
ocupacions; tot i que assumeix que no és de fàcil solució. Remarca que sempre es
mira de contactar amb la propietat per treballar solucions conjuntes.
Sobre la contaminació recorda que no només s’està treballant en el vehicle privat, i
remarca que també s’està fent al Port, ja que han limitat les possibilitats de creixement
futures d’aquest. Assegura també que la contaminació en creuers afecta el 10% del
total, mentre que el vehicle privat representa el 60%.
Pel que fa a la mobilitat, anima als veïns a tractar les demandes en aquestes taules
que han sortit diverses vegades al Consell. Referent als gossos, s’intenta actuar en la
mesura del possible. Respecte a l’ascensor, s’han donat molts problemes amb la
contracta, i s’han hagut d’imposar les corresponents sancions, a més de treure un nou
concurs públic per a canviar d’empresa en el manteniment i fer un nou model de
contracte per a controlar millor el servei.
La Consellera anima a utilitzar la “Bústia Ciutadana”, explica que és una App de
l’Ajuntament de Barcelona amb diferents categories; quan algun veí detecti un
problema pot fotografiar-lo i enviar-ho directament.
La Regidora li comenta a la veïna que sí que s’han fet actuacions a la zona que ella
demandava, inclús insisteix que al principi del Consell han ensenyat pel projector on
estaven les actuacions. Li recorda que no es paga el bitllet dues vegades quan es fa
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un transbordament. També afegeix que, quan s’accedeix a centres sanitaris, els taxis
adaptats no són per a transport sanitari, sinó per a funcions suplementàries per
persones amb cadira de rodes. Anima a la veïna a què s’informi el CAP i a la web de
Salut, perquè els taxis no són per a aquest servei i si s’utilitzen per anar al metge no
estan disponibles per a un altre tipus d’ús. Agraeix la participació a tothom, i sense
més temes a tractar, dóna per finalitzat el Consell.
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