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                  Consell de Barri del Guinardó  
 
Data: 28 d’octubre de 2021 a les 19:00 hores.  
Lloc: Sala d’actes Casal de Barri del Mas Guinardó 
 
 
 
  
Assistents:  
 
        -Taula: Sra. Rosa Alarcón (Regidora d’Horta-Guinardó), Sra. Núria                         
Carmona (Consellera Tècnica d’Horta-Guinardó), Sra. Elena Tarifa (Consellera de 
Barri del Guinardó, Sr. Agustí Xifre  ( Vicepresident Consell de Barri).  
S’incorporen a Taula per l’exposició dels punts de l’Ordre del Dia:  Marina Mañas i 
Anna Montoriol per part del Servei de Gestió de Conflictes, Marta Soler i Rosa Mascó 
del Cap Guinardó, Carolina Recio Area de Salut Mental i Julia Masip, psicòloga del 
Centre de Serveis Socials del Guinardó. 
 
        -Grups polítics representats: 5  
        -Entitats representades: 12 
        -Veïnes i veïns assistents: 36 (33 presencials i 3 virtuals ).  
 
Ordre del dia:  
 
1. Informació actuacions al barri. 
2. Presentació de la Diagnosi Social del barri pel Servei de Gestió de Conflictes. 
3. Salut: Atenció Primària i Salut Mental. 
4. Actualització Pressupostos Participatius. 
5. Torn obert de paraules. 
 
 
 
 
.  
Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull d’acords.  
 

1. Informació actuacions al barri per part de la Regidora. 
 

• Escales Carrer Llobet i Vall-llosera : S’està treballant en l’avantprojecte i 
s’ha valorat que han de fer-se escales mecàniques. Els arquitectes han  fet 
estudi sobre el terreny i han valorat que no es pot posar l’ascensor per que 
s’havia de construir un gran mur que hagués perjudicat els veïns dels voltants i 
no és una inclinació recta, que dificulta posar ascensor. 
 
Quant es tingui l’avantprojecte es compartirà. 
 

• Residència Municipal per a Gent Gran Parc del Guinardó: l’obra 
remodelació d’aquest espai que es fa amb la inversió diners de l’Àrea Central.    
Més endavant es farà una reunió especifica per explicar-la i  poder fer visita 
d’obres. 
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• Font del Cuento: és el projecte més votat del Districte dels Pressupostos 
Participatius, amb 1700 vots. Te una inversió d’1.600.000 €. S’està treballant 
amb Promotors i Associació de Veïns i Veïnes.  S’està fent la posta al dia des 
del punt de vista patrimonial de recuperació de qüestions històriques. 
El projecte es compartirà quan estigui més treballat el procés previ. 
 

• Protegim escoles: A l’Escola Parc Guinardó i Escola Arc Iris, està fent el 
projecte. L’Escola Torrent d’en Melis es farà més endavant. Idea es finalitzar al 
2022 aquests tres entorns escolars. 
 

• Accessibilitat obres del metro Maragall: l’obra l’està fent la Generalitat. Ha 
afectat molt la mobilitat del barri pel tall de la Ronda Guinardó. El tall d’aquest 
carrer s’acabarà aquest desembre.  
 

• Obra de tall de la línia 5 entre Maragall i Horta : és farà el proper estiu, 
mesos juny, juliol i agost. Serà una obra important que afectarà moltes 
estacions. Hi haurà llançadores. Es farà per millorar estructura de la línia i per 
que els tren puguin passar amb més freqüència. 

 
• Carril bici Ronda Guinardó: el mes de novembre començaran les obres per 

treure el carril bici de sobre la vorera. Ja està adjudicada l’obra. S’ha compartit 
el projecte amb l’Avv. 
 

• Carril Bici Passeig Maragall. Per acord amb  ERC estan preparant 
projecte perb fer el primer tram del  carril bici i es podrà comparatir amb veïnat. 
Es un projecte difícil , que costraa arribar a consensos.  cada 2 minuts i mig 
passa un autobús . S’està estudiat quines son les millors formules de mobilitat. 
 

• Passatge Llívia: s’està trenallant en el projhecte i es tindrà aviat. 
 

• Escales Carrer Telègraf: es farà  canvi maquinaria per un pressupost de mes 
de mig milió d’euros. Al Novembre hauria de començar i s’estàn esperant 
subministraments. 
 

• Jocs infantils del  Nen de la Rutlla: canviar-los i actualitzar-los. S’està 
treballant per poder-ho fer. 

 
La Regidora introdueix dos temes amb els que ens hem trobat a la sortida de la 
pandèmia. Un és l’ increment de la brutícia a la ciutat. L’Ajuntament ha iniciat un Pla de 
xoc: Cuidem Barcelona, que fa dues setmanes ha començat. Seran 70 milions d’euros 
per la millora de manteniment i neteja a la ciutat. El Pla inclou punts concrets 
d’actuació i s’incrementa molt el valdeix als carrer de la ciutat i es faran petites obres 
de manteniment com les  voreres que estan fetes malbé. Per les actitud incíviques 
molts greus s’exercirà l’autoritat, posant denúncies. 

 
La Regidora presenta a l’Hèctor, Agent de Guardia Urbà de Proximitat. Al final del 
Mandat la plantilla s’haurà  increment en 800 agents, en total 3500 agents. D’aquesta 
manera es pot treballar especialment vers la prevenció de proximitat. S’està reunint 
amb Associacions de veïns i Veïnes i  comercials i ara s’està fent una nova ronda de 
reunions.  
Aquest increment serà bo per la sensació real d’inseguretat i treballar en la prevenció. 
Arrel de l’assassinat de’l nostre veí s’ha fet molt bona gestió del conflicte, a part de la 
detenció de la persona que el va matar. La regidora agraeix als comerciants i a l’Avv. 
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l’aptitud, la col·laboració i com s’han preocupat per com el barri s’ha sortit reforçat 
d’aquest procés. 
S’ha millorat de la seguretat a les nits. La Comissaria de nit ha passat de donar servei 
a tres districte a cobrir els districtes d’Horta-Guinardó i Nou Barris. L’objectiu és que a 
final de Mandat, hi hagi una sola comissaria pel districte d’Horta-Guinardó. Es molt 
positiu per que la majoria del delicte greus son per les nits. 
    
La Consellera del barri, Elena Tarifa comparteix amb el Consell de Barri una proposta 
de la Coordinadora d’Entitats del Guinardó per passar al Nomenclàtor. Ha passat per 
la Taula de Memòria Històrica  del Districte i per la Comissió de Seguiment i es va 
aprovar. Son dues propostes en la línia de feminitzar el nomenclàtor, de posar nom de 
dones, sobretot als nous espais. Una és la Plaça que hi ha a la cruïlla del Carrer 
Escornalbou i Ronda Guinardó i és proposa el nom de Ramona Fosses i Puig. Va 
estar relacionada amb l’Escola d’Adults i el Centre de Cultura Popular Montserrat per 
la seva dedicació a l’ensenyament i al desenvolupament de les dones. L’altre proposta 
és la plaça a Teodoro Llorente abans del carrer Garrotxa, davant el Carrefour, quie en 
aquests moments no té nom. És proposa el nom de Rosa Galobardes i Alzina per la 
seva gran tasca en la formació de les dones i va ser la creadora del Centre de Cultura 
Popular que hi havia al Guinardó.  
Si al Consell de Barri ningú es manifesta en contra, passaran la proposta al 
Nomenclàtor i informaran si hi ha aprovació. 
 
 
Torn obert de paraules: 
 

•  Remodelació del Passatge Llívia: Es pregunta si ja es pot conèixer el 
projecte i si s’informarà per que dins del Model de Barri hi havia tot un projecte 
d’adequar-ho a un us comercial, tot l’Eix del Carrer Garrotxa.   
La Regidora informa que es tracta d’una renovació integral i que quan es tingui 
es compartirà. 
 

• Carrer Telègraf: mal estat de les voreres. S’acorda que es passaran les dades 
a Serveis Tècnics. 
 
La Consellera recorda que les persones que no vulguin ser enregistrades ho 
han de dir, per no ser enregistrades, per que es registra tota la sessió. 
 

• Carril Bici de la Ronda Guinardó al tram Carrer Cartagena amb Carrer 
Vinyals: el projecte executiu ha arribat un dia abans que es finalitzes el plaç 
per fer  al·legacions i no s’han pogut fer al·legacions. El projecte coincideix, en 
general, amb els que se’ls va explicar. Estan d’acord amb moltes coses: dins 
del Model de Barri s’obriria el carrer directament cap a dalt. Es demana es 
pensi bé la distribució dels carrils, per que en sentit Llobregat el tràfic és baix, 
però en sentit contrari no se sap si haurà carril bus. 
 

• Escales Carrer Telègraf: es pregunta si seran de doble sentit, com inicialment 
s’havia previst. 
 

• Font del Cuento: s’aclareix que el projecte és el projecte de Pressupostos 
Participatius que es deia: Projecte de rehabilitació de la part històrica i urbana 
del Parc del Guinardó. I que es pot trobar en el Bloc de l’Avv. o al Participa.  
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• Vibracions Línia 4: es pregunta com s’està tractant per que han afectat a 

alguns edificis del voltants. S’estan fent les primeres actuacions de TMB i Metro  
 
 
ACORDS: 
 

• Carril Bici de la Ronda Guinardó al Carrer Cartagena amb Carrer Vinyals: 
els tècnics estan treballant. Es tornarà a preguntar per com esta el tema. 

 
• Escales Carrer Telègraf: es preguntarà com aniran. 

 
• Remodelació del Passatge Llívia: com a Model de barri es treballarà 

conjuntament. 
 

• Vibracions Línia 4: s’estan fent les primeres actuacions de TMB i Metro per 
intentar baixar les vibracions. Ara els tècnics estan mirant les afectacions als 
edificis. En quant es tingui la informació es passarà. 

 
 
 
2.Presentació de la Diagnosi Social del barri pel Servei de Gestió de 
Conflictes. 
 
La Marina Mañas agraeix a la Regidora la possibilitat de poder fer la presentació, al 
Servei per la tasca encomiable que ha fet amb les entitats i els referents veïnals. Es 
presentaran las línies encetades arrel de la Diagnosi. 
 
Anna Montoriol, Coordinadora de l’Equip de Conflictes presenta un resum de la 
intervenció al barri, destinada a joves, que era l’encàrrec principal. 
 
Va ser el 4 de març d’aquest any, arrel de l’assassinat del comerciant veí del Guinardó  
que l’Avv. Joan Maragall, l’Associació Nou Horitzó , Associació de Comerciants Mare 
de Déu de Montserrat, l’Eix Maragall i Martinenc que van fer un sol·licitud a Tinença 
d’Alcaldia de Dret Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI per que no només hi 
hagués una intervenció policial davant dels fets sinó que hagués un treball social de tot 
el que estava passant amb els joves al barri. 

 
Es passa power presentació: 
. ha treballat : 

- Territori i infants, adolescents i joves. 
- Entitats 
- Serveis i Equipaments 
- Propostes reportades 
- Pla de Treball 

 
. la Diagnosi s’executa del 10 de març al 15 de juny amb 69 prospeccions al medi 
obert, de dilluns a diumenge en horari de 7 a 02:00h i tres torns d’intervenció. 
 
. hi ha una segona fase:  Pla de treball que s’està duent a terme des del 15 de juny fins 
a l’actualitat amb 160 hores d’intervenció. 
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. s’aclareix definicions. S’entén per Agrupacions: aquells joves que han vist més o 
menys vegades en un espai, i els grups els que s’han vist més fitxes. 
. en la Diagnosi es va acordar amb el Districte i  les entitats els espais a treballar: 
   
Espai 1: Jardins Pla i Armegol, C.C Guinardó, Martinec , CEM Martinenc i Ronda 
Guinardó 
Espai 2: Plaça del Guinardó, Nen de la Rutlla i Telègraf. Més tard s’incorpora l’IES 
Goya 
Espai 3:  Entorn Mas Guinardó i Jardins Federica Montseny 

 Espai 4:  Plaça del Guinardó i entorn de Joan Brossa 
 
. s’explica la descripció dels grups d’infants, adolescents i joves detectats en els 
diferents espais.  
    
. S’ha fet contacte amb totes les entitats que van signar la sol·licitud de demanda i s’ha 
tingut contacte continuat. Reporten la  presencia intensiva d’adolescent i joves en 
l’espai públic del barri, destacant l’espai del Martinenc i CEM Guinardó i entorns, amb 
sensació d’inseguretat i robatoris al barri. A partir del mes d’abril, reporten una 
sensació de més seguretat. Diferents entitats ressalten la manca de manteniment en 
l’espai públic, de mobiliari urbà, de senyalització dels equipaments i senyalen punts 
foscos. Es treballa amb l’enllumenat del Districte. Alguns s’han resolt i altres tenen una 
resolució més complicada. 
 
. Contactes amb Serveis i Equipaments: Casal d’entitats Mas Guinardó, CC Guinardó, 
Casal Infantil, Coordinadora d’Entitats, Serveis Socials-APC , Guàrdia Urbana, Mossos 
d’Esquadra i manteniment integral. Per part dels equipaments no es trasllada cap 
queixa sobre el manteniment ni l’ús de l’espai públic. En quan cossos de Seguretat es 
recull l’activació d’un dispositiu per part de GU a la zona alta del Guinardó i una 
actuació intensiva en franja de tarda, amb increment de presència a la  zona del 
Guinardó arrel de l’assassinat i fins l’abril-maig.  No es detecta la presencia de grups 
relacionats amb actes delictiu. Policia Barri fa treball en xarxa. Per part Mossos es fa 
seguiment intensiu amb grup de joves i adolescents que tenen un historial delictiu 
involucrat assassinat i un altre grup per tràfic de substàncies. 
 
. S’han recollit les propostes reportades per mapa d’actors ampli en quan a: educació, 
ocupació, seguretat, convivència i esport. 
 
. Pla de Treball amb els diferents grups: contacte amb APC per vincular-los amb 
diferents activitats, desenvolupament projecte intergeneracional amb escoles i entitats 
del barri, generació borsa de treball amb entitats del barri, beques esportives, 
promoció i obertura d’espais significatius i esportius, i treball en xarxa al barri. 
   
 
Torn de paraules: 
 
. L’Avv. Joan Maragall agraeix la feina i propostes concretes vinculades a les entitats. 
Informa de l’obertura de la pista del Carrer Gènova els Caps de Setmana i possibilitat 
de  fer unes pistes d’skate al barri. 
 
 
3. Salut: Atenció Primària i Salut Mental. 
 
S’incorporen a la taula la Marta Soler, Directora CAP Guinardó  i Rosa Mascó, Adjunta 
de Direcció del CAP Guinardó. Marta Soler informa sobre:  
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. vacunació: ara comença la campanya de vacunació de la grip i la campanya de 
vacunació de la tercera dosi COVID. La vacunació per la grip està dirigida a majors de 
65 anys, amb cita prèvia. Es molt important aquest any la vacuna de la grip per que 
esta demostrat que si s’agafen les dues malaltia el risc de mort és dos cops molt més 
elevat. La vacunació per la COVID : ja s’ha realitzat la vacunació a persones que viuen 
en residències i ara s’inicia a les persones més de 70 anys que porten la segona dosi 
des de fa més 6 mesos. Es difícil articular al CAP el posar-les les dues a la vegada per 
que la vacuna del COID té una sèrie de condicionants que no es fàcil d’organitzar. 
S’ha posat agenda de COVID i agenda de la Grip. Si el dia de vacunació algú la 
demana se la posarà. Per protocol actual es poden passar el mateix dia , però es 
poden tenir més efectes secundaris. Es molt important que es vacuni el col·lectiu de 
les embarassades. Al barri ja s’ha vacunat més del 90% de la població. Preocupa  el 
col·lectiu entre els 12 i els 40 anys que està costant vacunar per que no volen. S’ha 
parlat amb l’Avv. Joan Maragall per col·laborar a fer campanya de vacunació entre 
aquest col·lectiu que entra entre uns 65% i és un nivell baix per aconseguir immunitat. 
 
 
. presencialitat: dona les gràcies per la col·laboració de la població per adaptar-se als 
canvis en programacions. Ara s’està tornant a la  presencialitat. La pandèmia ha 
possibilitat realitzar canvis en el tipus de visites: telefòniques, per que és una eina amb 
bons resultats. Les agendes estan obertes, es pot demanar cita per internet, telèfon i 
presencial. S’ha creat una nova web: Pagina de programació per motius. És una prova 
pilot que incorpora 22 motius de consulta, a ampliar. Si una persona es troba 
malament el programa ja dona una visita presencial. Si es per tràmits burocràtic el 
programa ho redirigeix i ofereix cita telefònica. També dona cita amb els diferents 
professionals del CAP. 
La pandèmia ha creat nous circuits: metge urgències per tots els símptomes del 
COVID, la figura d’un metge per tràmits ràpids, que s’estan reorganitzant. 
 
La Regidora agraeix l’esforç que s’ha fet des del CAP durant tot aquest temps. 
 
 
S’incorpora a la taula la Carolina Recio, Regidoria de Salut. Agraeix al Districte el 
haver-les convidat per exposar el tema de salut mental. També agraeix l’esforç del 
CAP. Fa l’exposició: 
 
Des del 2016 l’Ajuntament de Barcelona té el Pla de Salut Mental de la Ciutat.           
Els objectius del Pla són lluitar contra l’estigma i situar la salut mental com a àmbit de 
salut prioritari, amb un abordatge des de la promoció, la prevenció i l’abordatge 
comunitari.  
 
Es una estratègia compartida amb les entitats que han treballat per la salut mental, 
molts cops amb pocs recursos. Es pilota en una Taula de Ciutat i s’han desplegat les 
Taules de Salut Mental dels Districtes. La Taula de Salut Mental d’Horta-Guinardó la 
formen organitzacions, institucions i entitats que treballen al districte i estan  
vinculades amb el  treball per la salut mental. 
Durant la pandèmia les entitats alerten de la crisi de salut mental. Des de l’Ajuntament 
també es tenien indicadors d’alerta. Facilita dades: índex de depressions, en les dades 
d’atenció del SEM pugen els quadres d’ansietat i es posa el focus d’atenció en el 
col·lectiu jove per temptatives de suïcidi en menors de 18 anys augmenten, com també 
els trastorns de conducta alimentaria.  
 
Al 2021 es posa en marxa el Pla de xoc de Salut Mental. Cita els diferents projectes: 
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. Dispositius Consulta’m: dirigit a joves de 12 a 22 anys. Al districte està ubicat al , 
Casal de Joves Girapells. Consulta sense vita prèvia, els dimecres de 17 a 21h hi ha 
un professional del CSMIJ fent atencions. Si es detecta un trastorn més sever es 
deriva al CSMIJ. Hi ha un dispositiu a cada districte de la ciutat. També fan 
assessorament a professionals, sessions especifiques amb entitats,... 
 
S’ha fet tota una campanya de difusió per arribar als joves. 
 
. Educador emocionals a les escoles. S’inicia dins de Pla de Barris. Ara s’amplia a 81 
escola de la Ciutat. Disposen d’aquest professional a l’Escola Mare de Deu de 
Montserrat, Escola Carmel i Escola Teixonera. Es treballa per donar eines al col·lectiu 
docent i amb les famílies amb infants per reconèixer els seus propis malestars. 
 
. Estratègia de prevenció del suïcidi a la Ciutat: 
 
-Telèfon de prevenció del suïcidi. Es fa amb l’entitat del telèfon de l’Esperança.           
És gratuït i funciona els 365 dies l’any, les 24 hores. Destinat tant a persones amb 
idees suïcidis o algú de l’entorn de la persona. Fan escolta activa, la duració no té 
límit. Quan son suïcidis en curs s’activa tot el circuit d’emergències. En un any s’han 
comptabilitat més de 4000 trucades. Entre aquestes la franja del col·lectiu jove és molt 
nombrosa i s’està pensant eines per arribar aquest col·lectiu. 
 
-Barcelona Cuida. Un cop a la setmana fan sessions d’acollida a supervivents de 
suïcidi i a familiars.  
 
-Dispositiu Consulta’m amb adults. S’iniciarà conjuntament amb el CSMA. 
 
-Treballen amb la Generalitat per la implantació del seus Plans a la ciutat. 
 
S’entreguen díptics informatiu d’aquest servei i s’ofereix acompanyament informatiu a 
les entitats. 
 
L’Avv. Joan Maragall agraeix tots els esforços als professional i l’Ajuntament i 
recalquen la necessitat de destinar més recursos a la salut pública. 
 
 
S’incorpora a la taula la Julia Masip, psicòloga del CSS Guinardó per presentar el 
Projecte Sense Filtres Guinardó. Es passa power. Fa l’exposició: 
 
És un projecte pilot que s’inicia a tres districtes de la ciutat, promogut des de l’Acció 
Comunitària de Ciutat. Es portat per l’equip de CSS Guinardó i conduit per la psicòloga 
i l’educadora social del CSS i la psicòloga d’ABD (Acció, Benestar i Desenvolupament. 
Es un espai ampli on les persones puguin anar a compartir i interaccionar amb els 
veïns del barri. Es lliure i gratuït. Està ubicat al Casal de Barri del Mas Guinardó. Es fa 
els dilluns de 11 a 12:30h. El telèfon de contacte és el 677 48 0116 i correu electrònic: 
ncostaw@bcn.cat 
 
Els objectius son millorar el benestar emocional dels participants i els seus entorns, 
combatre la soledat, crear nous vincles socials,  facilitar l’intercanvi de coneixements i 
generar projectes innovadors de resposta a noves necessitats. 
 
L’accés és directe el dia de la sessió o petició per telèfon. Es demana signatura per 
protecció de dades i prevenció del COVID. Es demana un compromís inicial d’assistir 
mínim a tres sessions, per poder avaluar el projecte. 
. 
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Es treballen situacions de solitud , de vulnerabilitat, es un espai col·lectiu de 
construcció on es rep i es dona. Es pot participar activament acompanyant a d’altres 
persones que vulguin venir, fem iniciatives o propostes d’iniciatives amb el suport del 
CSS. L’ Equip Motor està  format pel CSS i les entitats. 
 
Un veí planteja que l’horari de matí es dificultós per moltes persones. 
 
 
4. Actualització Pressupostos Participatius. 
 
S’ha actualitzat amb l’informe de la Regidora i la intervenció de l’Alicia, Presidenta de 
l’Avv. Joan Maragall que ha convidat a qui vulgui sumar-se a participar al grup de 
seguiment del Projecte de reforma del Parc Guinardó.  
 
 
5. Torn obert de paraules. 
 
La Consellera passa a llegir les preguntes demanades prèviament. Les dues primeres 
preguntes ja han estat respostes. 
 
Des de Nou Horitzó es pregunta pels bancs demanat des d’anteriors Consell de Barri. 
La Regidora manifesta que l’han informat que els bancs reclamats ja estaven posat. 
Des de Nou Horitzó manifesten que no. Nou Horitzó passarà el llistat de demanda de 
bancs a Nuria Carmona 
La Regidora planteja la necessitat de millora en la senyalització. 
 
Carrer Amèrica. Un veí exposa diferents incidències: 
 
.risc dels carrer Amèrica i Torre Vélez: visibilitat nul·la, no es respecten les 
senyalitzacions, ha hagut molts accidents per no respectar-se els semàfors i la GU no 
fa acte de presència. Demana s’arregli. 
 
. a la cantonada Carrer Amèrica amb Torre Vélez s’ha donat llicència a una  terrassa 
de bar amb 50 denúncies per soroll. Quan el veí truca a la GU , aquesta li demana que 
baixi a parlar amb els propietaris del bar. 
 
. Auto ràdios Espanya: els veïns de la finca han denunciat per sorolls per proves 
d’equips de música. Ha trucat a la GU i no s’han personat. El veí ha posat denuncies i 
ha parlat amb els propietaris però no li fan cap cas. 

. 
 
La Regidora dona resposta: la Nuria Carmona agafarà el telèfon d’aquest veí per 
contactar. El Policia de proximitat està a la sala i ha recollit totes aquestes incidències 
per veure com es poden abordar. 
  
 
Veí  pregunta: 
 
. si s’ha modificat el servei i la titularitat dels Camils i quin servei es dona actualment. 
 
 .degradació constant de l’Avinguda Verge de Montserrat , especialment al tram des de 
Maragall a Plaça del Nen de l’Aro, específicament des de la Bota del Racó fins al 
Carrer de Sales i Ferrer, que és un punt focs, sense il·luminació. Cita també les 
ocupacions als baixos del locals i persones dormint al carrer.  
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.Carrer Llobet i Vall-Llosera: planteja la necessitat de prohibir aparcar en aquest carrer, 
des de la meitat cap a amunt, donada la pronunciada pendent que hi ha.  
Planteja emplaçar les escales mecàniques en carrer colindants i al Carrer Llobet i Vall-
Llosera un petit ascensor. 
 
Regidora dona resposta: 
 
. Casa Repòs Els Camils: no han canviat de titularitat. Col·labora en un projecte la Llar 
d’Oportunitats de treball amb joves i amb l’institut. 
 
. Avinguda Verge de Montserrat: es demanarà podar els arbres per que no tapin la 
llum. 
.  
. Carrer Llobet i Vall-Llosera : hi ha consens en que és el carrer on  han d’anar les 
escales i en un futur aniran a més carrer. I comentarà el tema dels aparcaments pel 
perill que pot comportar. 
 
Pren la paraula l’Agustí Xifre del FC.Martinenc en resposta a la pregunta de l’Avv. 
Joan Maragall sobre les pistes del  Carrer Gènova. Les pistes  tenen horari obertura 
els dissabtes i diumenge de 10 del matí a 22h . En un acte de vandalisme algú va 
treure el cartell amb els horaris i també van trencar la tanca. S’ha posat tanca nova i 
s’està fent un nou cartell. S’està treballant amb Gestió de Conflictes i Llar 
d’Oportunitats per que les puguin obrir els  dissabtes i diumenge. Voldrien fer-les servir 
entre setmana però estan ocupades per les escoles i el FC Martinenc. S’està fent un 
esforç per tornar-les a obrir una altra vegada, després d’estar tancades per la 
pandèmia i donar-li el màxim rendiment els caps de setmana. 
 
Un veí pregunta pel Bus del barri. La Regidora planteja que en la reunió de mobilitat es 
va donar resposta a aquestes qüestions. Ara s’està començant a estendre a tota la 
ciutat: a Can Baró s’ha estes el bus a demanda , ara el bus 135 i el bus a les Planes i 
el Bus de la Barceloneta. Arribarà al Guinardó, no es pot concretar més. 
 
 
 
Sense més intervencions, el Consell de Barri del Guinardó finalitza a les 21:10 hores. 
 
 
Es pot visualitzar la sessió a través de YouTube: https://youtu.be/TWiP7y0pKxI 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/TWiP7y0pKxI

