Consell de Barri del Baix Guinardó
Data: 27 d’abril de 2022, a les 19:00 hores.
Lloc: Sala Lluis Companys. Seu del Districte
Assistents:
-Taula: Eduard Vicente ( Gerent del Districte d’Horta-Guinardó), Sra. Núria
Carmona (Consellera Tècnica d’Horta-Guinardó), Sr. Marc Guallar (Conseller
de Barri del Guinardó, Sr. Enric Buscarons ( Vicepresident Consell de Barri).
-Grups polítics representats: 6
-Entitats representades: 5
-Veïnes i veïns assistents: 33
Ordre del dia:
1. Temes d’interès del barri
2. Cuidem Barcelona- Neteja i manteniment
3. Torn obert de paraules

Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull d’acords.
Inicia la sessió el Conseller Marc Guallar, presentant-se com a nou Conseller
del Baix Guinardó i excusa a la Regidora que no es pot incorporar per estar de
baixa per motius de salut.
Estava prevista l’explicació del Cuidem Barcelona però no es farà per respecte
a la vaga que es va convocar. El Gerent farà una breu explicació.
El Vicepresident informa que han arribat queixes de l’últim Consell de Barri i de
l’últim Plenari i demana que es respectin tots els torns de paraules i les
decisions que prengui el moderador de la Taula.
1.Temes d’interès del barri.
Mercat Provisional de l’Estrella reubicació al Parc del Baix Guinardó. Fa
l’exposició el Sr. Pere Xavier Sirvent, Cap de Projectes de Mercats de
Barcelona. Veure presentació.
Torn de preguntes:
.Quan estarà instal·lat? No es podrà estar abans del gener del 2023.La
instal·lació d’un provisional son entre 4 i 5 mesos.
.Comporta tala d’arbres? Son 25 els arbres afectats i Parcs i Jardins els
reposarà.

.S’havien plantejat altres ubicacions? A zona de petanques Alfons X, es va
descartar per desnivell, a Joanic per que a prop hi ha un altre mercat i al solar
entre els carrers Padilla i Lepanto, també per desnivells
.Es possible variar l’estructura i col·locar-lo a la zona del llac? El Gerent
aclareix que en el procés de pressupostos participatius van sortir set projectes
que s’estan desenvolupant amb els promotors dels projectes i les Avv. Un dels
projectes guanyadors és la revisió del llac. Serà per principi de l’any vinent.
Dues terceres parts del llac quedaran cobertes com a plaça i una tercera part
serà zona de jocs d’aigua. El projecte es podrà presentar en el proper Consell
de Barri de la tardor.
.On s’ubicaran els containers del Mercat? Al Mercats actuals no hi ha
contenidors a la superfície, estan incorporats a una zona logística amb una
cambra per la brossa i la zona de rebuig està climatitzada.
.S’arreglaran les voreres del voltant del parc que estan rebentades? Es pren
nota d’aquesta aportació.
.Com es farà el trasllat a les veïnes del voltant? Hi haurà connexió amb bus del
barri amb el mercat anterior per no perdre els clients de l’actual mercat.
No resta predestinat que hi hagi supermercat al futur mercat de l’Estrella
.S’ha parlar amb el Casal de Gent Gran del Baix Guinardó i els veïns de l’hort?
No s’encercla l’hort.
.A les escales del carrer taxdirt es farà rampa i seria una milllora. No s’ha
tractat, es pren nota de l’aportació. La idea és intentar que no tingui un retorn
negatiu per ningú.
.Es vol saber saber si algunes demandes dels paradistes si s’estan tenint en
compte, en quan a la pèrdua de clients.
.Quan puja la llosa. Sempre es fa una estructura al terreny per posar
estructures a sota. Es un metro sobre nivell terres actuals, on aniran els
desguassos del mercat.
.Quantes paredes hi ha? Uns 30 parades.
.Tema transit de carrega i descarrega a nivell organitzatiu? No hi haurà molt per
que molts proveïdors son passavolants i als pocs que necessitin la reserva
d’espai no serà excessiva.
.Hi haurà contenidor a prop? No hi haurà per que els mossos del mercat els
traurien d’acord amb neteja.
.Millores Local AAVV: acabada insonorització. Pendent comprovacions de so.
·Remodelació Carrer Pi i Margall: inici obres juny 2022.
·Entorns Escolars: Taxdirt preparem intervenció al carrer per tancar amb més
garanties l’espai escolar. S’enviarà una proposta a l’AFA. Escola del Mar i es
farà una propera reunió per revisar el carrer amb AFA i AAVV.
·Nou Pati Escola de les Aigües Es farà aquest estiu.
.Pavelló Sardenya: en negociacions amb serveis de patrimoni de Generalitat
per veure com tenir la cessió del local.
.Torrent del Lligalbé es convocarà propera reunió amb veïns.

·Universitat Blanquerna. Tenen un edifici al Carrer Sant Antoni Maria Claret i
volen fer un segons edifici amb Travessera i Lepanto ( cantonada on esta
l’església). S’enderrocarà part de l’església on es construiria un edifici per aules
i mantindran una petita parròquia. L’Ajuntament no participa, és la Universitat
Blanquerna i el Bisbat els que estan negociant. Si prospera se’ls convidarà a
que vinguin a exposar-lo.
·Centre d’acollida. Hi ha una Taula de seguiment on s’explica com va
l’equipament. Es va posar en marxa el 12 de març. No hi ha incidències, la gent
que es detecta que dorm al carrer no son de l’equipament i es treballa per que
deixin d’estar. Al maig es convocarà nova taula. L’escola ha demanat trobada a
nivell tècnic. Els usuaris esta fent activitats al barri.
Pren la paraula l’AVV. Baix Guinardó:
.Obres de Pi i Margall: l’avantprojecte no recull totes les propostes de les
veïnes. S’ha de traslladar informació a les veïnes afectades.
S’anirà treballant quan es comencin obres. El Conseller està en contacte amb
l’Avv. Baix Guinardó. Es parlarà amb el Dte. de Gràcia per donar respostes a
les al·legacions presentades.
.Entorns escolars: Problema greu de seguretat al carrer Taxdirt. S’han fet
diverses actuacions a pitjor.
Ara hi haurà una reunió pròximament. S’ha contactat amb escola i veïns per
que quedava pendent el tema de la tanca , que es volia que tingues més
sortides. Es presentarà el projecte a la reunió.
.Pavelló Sardenya: Esperen que les negociacions entre l’Estat i Ajuntament no
entorpeixin el projecte.
Es facilitarà informació conforme es vagi tenint. Es confirma que es parla amb
la Generalitat.
.Torrent de Lligalbé: ho exposarà una veïna.
.Reflexió sobre respostes de l’Ajuntament a les veïnes: comentaris del
personal tècnic poc empàtics amb els ciutadans , respostes en Consell de Barri
que serà l’Avv. qui donarà la resposta a les veïnes, l’Avv. posen carpes
informatives el primer diumenge de mes, recullen les aportacions dels veïns i
miren de gestionar les seves demandes.
El Conseller i la Consellera Tècnica fan defensa dels tècnics de l’Ajuntament.
.Busos turístics al Carrer Cartagena: es treballa a la Taula mobilitat i també
es treballa sobre els fitons.
.Llançadora: no hi haurà llançadora i es trauran les taquilles.

.SUB: va ser un error de transcripció i per això no surten com tema al mapa.
.Il·luminació Parc de les Aigües: incidències amb la llum, amb l’hora de
tancament, avisos a GUB amb afectacions a les veïnes.
S’està mirant
.Pipi-can Plaça Alfons X: està en mal estat, quan plou l’aigua s’estanca, no
funciona la font, el recinte és insuficient pel nombre de gossos que es porten.
Demanen ampliació de la zona. La GUB multa als propietaris dels gossos que
estan fora del recinte.
Pren la paraula Salvem Guinardó: manifesta un seguit de dubtes sobre
ordenació i us del Centre d’Acollida. El Districte parla sobre els drets dels
usuaris i no de protecció a la infància. Reclama que se’ls escolti i es convoqui
un nou concurs. Hi ha inactivitat al barri.
El Conseller respon que no hi ha inactivitat i l’Avv. fa activitats.
I
Pren la paraula Espaigos. No estan les SUB en el mapa de temes a tractar i es
va demanar a la Comissió de Seguiment que hi fossin. Només s’ha tingut una
reunió informativa i no tenen resposta a les comunicacions que han enviat.
Espaigos va demanar que es posessin pigats a Pi i Margall, rebutgen que es
posin multes a propietaris gossos a la Plaça Hiroshima. Les SUB no es
desplegaran fins 2023, quan la normativa ja està vigent. Demanen que es
treballin en les zones SUB i que aquestes siguin suficient.
.Universitat Blanquerna: demanen que l’Ajuntament tingui en compte el barri,
per que es veurà beneficiat.
No es un projecte de Districte. Es una tema entre la parròquia i la Universitat. Si
es va informant a Dte., el Dte. ho comunicarà als veïns.
.Hort del Brot Lligalbé.: es demana quina és la situació actual. Es va enviar un
escrit a la Regidora amb un seguit de demandes. Es vol que es confirmi si l’11
de maig es farà aquesta reunió.
Es confirma data reunió al maig. L’Hort portava moltes molèsties als veïns, no
tenien permís ni llicencia, estaven en un solar municipal i no havien parlat amb
el Dte. Es va voler a un acord i per part del Brot no va haver diàleg. La
Consellera vol diàleg, si pot haver diàleg en un projecte amb Avv. i veïns, podrà
fer-se un projecte sinó, no.
.Zona de baixes emissions a la Ronda Guinardó: acumulació d’autobusos
turístics. Es planteja que passin pels carrers on contaminin menys. El semàfor
doble del carrer Cartagena causa més contaminació per que els autobusos han
de parar. Es demana que només hi hagi un únic semàfor.
.Parc Pla i Armengol: està ple de graffitis. Es demana que els netegin.

Es demanarà que es netegin.
.Obertura Sant Quintin. Entre el C/ Cartagena i el C/ Sant Quintí per dins de
l’Hospital de Sant Pau.
Està prevista l’obertura del pas la primera quinzena de maig. El tema de la
neteja del passatge pertany a l’Hospital de Sant Pau.
Pren la paraula l’Associació Som Guinardo. Informen que aquesta associació
es va crear arrel del Centre d’Acollida. Son 150 socis i volen arreglar els
problemes del barri. Son associació reconeguda legalment. Exposa un seguit
de dubtes sobre el que es fa dins del Centre d’Acollida. Es va demanar
l’impacte al nens i no s’ha respost. Volen poder accedir a l’equipament. Cita
varies incidències sobre el mal comportament dels malalts del centre. Esperen
que només estiguin un any. Demanen es posi per escrit que no es definitiu.
Han fet una enquesta al barri i expliquen els resultats.
El Conseller demana li facin arribar aquesta enquesta i quedarà un dia amb
Som Guinardó o els hi donarà resposta per escrit.
Espaigos comenta que en l’enquesta surt l’incivisme dels propietaris de gossos,
però faltem dades i es esbiaixada.
La Consellera Tècnica dona la benvinguda a la nova associació i donarà
resposta a totes les consultes. A Salvem Guinardó se li donarà respostes sobre
les consultes sobre el Centre d’acollida a la Taula de Seguiment,on estan
convocats. El centre esta funcionant molt be i no hi ha cap incident.
.Carril Bici Rda. Guinardó.
S’ha baixat a la calçada per que els vianant poguessin passar per la vorera. Es
parlarà de les propostes i es millorarà el que calgui.
El president Avv. pren la paraula. Li estranya que els problemes amb els busos
de Cartagena estiguin en l’últim punt de l’enquesta que presenta Som
Guinardó. Es mostra disconforme sobre la paraula drogues respecte al bar. Els
veïns es van queixar de soroll i incivisme però mai la GUB i Mossos han parlat
de drogues-. Fa responsable a l’Associació Som Guinardó de l’ús d’aquesta
paraula.
El Conseller informa que s’han fet reunions sobre el bar sabor amb l’Avv. i
veïns, s’ha obert expedient administratiu i es van treballant els problemes.
.Manca presència policial al carrer: demana es posin càmeres als carrer.
.Temes de seguretat al barri pels pisos ocupats per màfies i que afecta
especialment a la gent gran. Es pregunta que s’està fent respecte aquestes
ocupacions.
Aquest tema es pot tractar a la Taula de prevenció del districte.

Salvem Guinardo es queixa de la manca de resposta les preguntes que fan al
Consell de Barri.
El conseller li planteja que els temes es tracten en profunditat en les taules
especifiques.
.Incivismes i rics del patinets. No es multa als conductors de patinets i als
propietaris de gossos sueltos si es multen.
El Conseller planteja que no es pot fer extensible el terme incivisme a tots.
.Arbre amb xinxes al C/Casanova. Des del 2017 s’ha demanat intervenció i
no s’ha fet. Al 2020 es va fer un prec per fer actuacions. Ara tornaran a haver i
els veïns estan cansats d’aquesta situació, plantegen que el tallin.
Es revisarà .

·

Sense més intervencions, el Consell de Barri del Baix Guinardó finalitza a les
21:25h.

