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                  Consell de Barri del Guinardó  
 
Data: 28 d’abril de 2022 a les 19:00 hores.  
Lloc: Sala d’actes Casal de Barri del Mas Guinardó 
 
 
 
  
Assistents:  
        -Taula: Eduard Vicente (Gerent del Districte 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).  
        -Grups polítics representats: 5  
        -Entitats representades: 8 
        -Veïnes i veïns assistents: 36  
 
Ordre del dia:  
 
1. Cuidem Barcelona- Neteja i manteniment  

2. Repàs de projectes i actuacions al barri. 

3. Torn obert de paraules de les veïnes i veïns.  

Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull d’acords.  
 
Inicia la sessió la Consellera del Barri del Guinardó explicant que s’ha aprovat la 
petició al Nomenclàtor de la ciutat per posar els noms de Rosa Galobardes de 
Ramona Foses a dues places del barri. Es posarà data per posar les plaques i 
s’informarà. 
 
1.Cuidem Barcelona- Neteja i manteniment. 
 
El desplegament de la nova contracta de neteja al Districte es farà al setembre i es 
preveu que es desplegui en tres mesos.  
Avui no ha estat possible fer l’exposició per part del Cuidem Barcelona, però es farà en 
breu passejada de veïns i entitats amb ells per explicar principals canvis i recollir 
necessitats i demandes in situ. Es convidarà a les entitats i veïns interessats a fer 
passejada amb els equips tècnics de manteniment per assenyalar temes prioritaris. 
Aquest mapa ja s’està fent amb totes les intervencions a realitzar al 2022. Es vol 
presentar el mapa al proper Consell de Barri a la tardor, on també vindrà algú 
d’Ecologia Urbana a explicar la nova contracta de neteja.  
 
En el torn de paraules s’exposa que als container de plàstic els poden calar foc i 
cremar arbres. Es demana no col·locar-los al costat dels arbres. 
 

2. Repàs de projectes i actuacions al barri. 

Carril bici Ronda Guinardó: projecte dels  pressupostos participatius i ha estat el 
primer en executar-se. Actualment es troba en funcionament. 
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-Carril bici Passeig Maragall: s’està fent l’avantprojecte  pel tram Rosselló/Castillejos 
fins a Plaça Maragall i es voldria el projecte executiu per aquest any. Es farà una 
reunió especifica per mostrar l’avantprojecte a les entitats. 

-Passatge Llívia: s’està enllestint l’avantprojecte entre Plaça Guinardó i Xiprer  

-Torre Garcini: s’ha fet l’avantprojecte que serà un Casal per la Gent Gran. Es mostra 
presentació. Projecte executiu estarà acabat a la primavera de l’any vinent i és un 
projecte important a incorporar-lo a la nova legislatura de l’any vinent. Es podria 
inaugurar d’aquí a quatre anys. 

-Monument de la  Plaça Maragall: hi ha el projecte de recuperar l’estàtua en honor al 
Joan Maragall que s’havia traslladat al magatzem municipal i posar-la a la plaça. S’ha 
de congelar la data per que al primer trimestre del 2023 hi haurà obres a la plaça. 
Quan es pugui col·locar es posarà en el lloc on s’havia pactat. 

L9: es reprenen les obres per part de la Generalitat. A Rda. Guinardó s’ha posat una 
grua i s’ha de treure la tuneladora de la Plaça Lessep per la Rda. Guinardó. S’anirà 
treien fins primavera del 2023, quan es començarà a fer l’estació nova. Al túnel queden 
4 km, per foradar. A tot el mandat proper s’estaran acabant obres, mitjans 2027 
podrien estar finalitzades 

-Accessibilitat estació metro Maragall: ja està obert el vestíbul de la línia 4 amb el 
seu ascensor i s’estan fent les obres del transbordament per fer-ho accessible entre L3 
i L4. Previst final obres a la tardor del 2023  

 -Cotxeres Pla i Armengol: a les antigues cotxeres dels jardins s’estan fent obres a la 
part exterior i serà un Centre de Cultura Popular del Districte. S’està treballant el 
projecte del que es farà dins però s’espera estigui enllestida obra a l’estiu i després es 
parlarà d’us intern. 

 -Protegim Escoles: arranjaments entorns escolars previstes pel curs 22-23:  
C/Telègraf, Escola Estel, Escola Torrent d’en Melis, Escola Bressol Montserrat. 
S’estan treballant accions amb els centres educatius i  no estan decidides totes les 
actuacions. 

-Centre d’acollida. És un centre que es va obrir, de manera temporal al 2020 a Les 
Corts per allotjar a persones sense llar amb consums actius. Ubicat al barri del Baix 
Guinardo, s’ha obert al març a l’antic hotel Aristol. Actualment hi ha 50 persones 
residents. Aquesta ubicació també es temporal a l’espera d’un edifici nou per allotjar el 
centre. Hi ha una Taula específica de seguiment. 

-Escales Llobet i Vall-llosera: projecte executiu estarà a final de mandat, per poder 
executar-lo quan hi hagi pressupost. Projecte fruit de l’acord amb ERC. Veure 
presentació.   

Aquests projectes son importants en la renovació de la legislatura i son importants per 
tirar-los endavant. 

-Font del cuento: forma part de la rehabilitació de la part històrica del Parc del 
Guinardó. Projecte dels pressupostos participatius, s’està fent el projecte amb la 
participació dels impulsors del mateix. Té consignació pressupostària per l’any vinent.  
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Al juliol es tindrà el projecte executiu i al proper Consell Barri es podrà presentar com 
serà. 

Torn de paraules:  
 
-Camí turístic de Nen de la Rutlla als antiaeris: es demana més seguretat ciutadana 
posant càmeres. Va haver un  episodi d’exhibicionisme.  
 
Els turons no es poden posar càmeres i tampoc sobrecarregar-lo de llum.  
 
-Carril bici Passeig Maragall. Descontent per que temes importants al barri no es 
treballa amb prou temps. Passeig Maragall pertany a 4 districtes i es un passeig de 
ciutat i les veus dels altres barris i districtes serien important en la discussió. 
El carril acaba a la plaça Maragall. Hi ha punts on la vorera esta ocupada per 
edificacions i molts autobusos que coincideixen on inicialment es volia col·locar el carril 
bici. Voldrien que fos un projecte que acabés a Horta. 
 
Només es pot fer fins el Passeig Maragall i es voldria que el projecte arribes fins a 
Horta. S’estan recollint aportacions i es convocarà reunió específica per recollir més 
aportacions de millora. S’està tenint en compte a comerciants, carrega-descarrega, ... 
 
-Passatge Llívia. Es demana no aixecar la calçada fins no finalitzades les obres a 
Torre Garcini i disposar d’un plano que es vegi com queden tots els carrers 
 
S’han traspassat totes les al·legacions a l’equip tècnic i es traspassarà la necessitat 
visió en conjunt. 
 
-Carril bici Ronda Guinardó. Es demana quina solució es donarà al carril bici des de 
Torre dels pardals i Passeig Maragall, on ara les bicis van per la calçada. 
 
S’està a l’espera que acabin les obres de l’intercanviador de Maragall. Quan acabin les 
obres s’abordarà la continuació. 
 
-Escales Llobet i Vall-Llosera: es planteja que l’avantprojecte té tres trans escales, 
està incomplert i no habilita a persones amb cadira de roda i caminador. Es podria 
posar elevador al carrer Ercilla amb Carrer Garriga i Roca. El projecte no dona solució 
a la mobilitat per complert. També condemna l’accés de vehicles a una propietat. Per 
posar una jardinera s’impossibilita l’accés a ambulància, cadira rodes,.. 
 
Les escales tenen un dispositiu de pujada i baixada. L’ascensor es va descartar pel 
desnivell del carrer. El projecte respecte l’entrada al vehicle particular, si no fos així 
s’acabarà de consultar. 

 
-Projecte pipi-can. Es demana si existeix algun projecte. 
 
S’està estudiant la millora dels espais de Federica Montseny.S’està preparant espai 
tancat per a gossos. 

 
El Vicepresident del Consell de Barri recolza les intervencions de la Coordinadora 
d’Entitats i de l’Avv. Joan Maragall i recalca la manca de diàleg sobre les obres del 
metro, 

 
-Escola Montserrat Guinardó no surt al projecte. L’entrada pel carrer Doctor Valls, no 
s’ha arreglat des de fa molts anys. 
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Es pren nota per si es pot intervenir l’any vinent. 
 

-Torre Garcini. L’última presentació de l’avantprojecte es va aplaudir. Recull el 85% 
del demanda pel barri. 
 
-Carril bici Ronda Guinardó. Acaba abruptament al Carrer Cartagena i s’hauria de 
reordenar l’espai per quan passi el carril bici per Rda. Guinardó. 
 
-Espai de connexió dels barris Guinardó i Baix Guinardó per dins de l’Hospital de 
Sant Pau. 
S’ha habilitat un pas i s’obrirà al públic el 15 de maig. 
 
-Nou carril bici de la Ronda s’inaugura dissabte i com a Model de barri s’han fet 
arribar a districte zones a endreçar per donar indicacions als ciclistes per accedir a 
Teodoro LLorente , Rda. Guinardó. 
 
-Piscina descoberta del Martinenc. Queixa per que les obres no estan al mapa. 
Agusti Xifre, per part del FC Martinenc informa que la piscina s’obrirà a l’estiu amb 
arranjaments bàsics. Les obres actuals, son les que s’havien d’anar acabat al mes de 
juny del 2021. Piscina estarà arreglada al 2023. Hi ha la inversió i es farà la reforma. 
Es posarà gespa artificial i nous vestidors. Estan pendent del projecte per poder entrar 
en obres, que trigaran 6/7 mesos. 

 
-Lentitud en tots els processos de les obres. Hauria de ser una preocupació dels 
gestors proposar reformes que reduïssin el temps dels processos burocràtic, alhora 
que es mantenen les garanties que es fan d’acord a la legislació. 
 
El Gerent agreixi aquesta intervenció, per que actualment encara el procés és molt lent 
i convida a promoure una iniciativa popular per que canviïn la normativa. 
 
-Emergència climàtica. Es felicita per les iniciatives com carril bici, superilles i voldria 
anés acompanyat d’elevar les demandes a qui te competències. 
 
L’entitat Rocaguinarda ha fet proposta de fer servir la coberta de l’equipament 
Girapells. S’està examinant la proposta i es voldria ser els primers en fer-ho amb la 
fórmula d’entitat amb suport de l’administració. 
 
- L9: es proposa utilitzar l’andana com a pas soterrat de vianants fins que finalitzin les 
obres. 
 
La Generalitat en un futur presentarà els projectes i es compartiran amb el veïnat. 

 
-Bar del CB Mas Guinardó. Queixa per l’horari actual. Els veïns no venen per l’horari 
actual. No està obert al mati. Dona servei a les persones que van a l’equipament però 
no al barri i demana es revisin horari actual. 
 
Es mirarà de fer revisió dels horaris. 
 
-Temes de participació. Queixa per que per tema de temps, la participació en el 
Consell de Barri, queda en segon terme. 
 
-Aparcament de discapacitat. Al Mas Guinardó no hi ha zona per aparcament de 
discapacitat. Porten anys reclamant-lo. 
 
La GUB va mirar possible ubicació. Es tornarà a passar per nota per revisar-lo. 
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-Eliminació places Àrea verda. S’han eliminat moltes places zona verda al costat de 
l’Hosp. Sant Pau i l’Avv. ha rebut moltes queixes per aquest motiu. Demanen 
s’unifiquin les zones 17 i 23, per redistribuir més els usuaris de l`Àrea Verda. 
 
Es traslladarà a la Taula de Mobilitat. 
 
-Mobilitat autobusos. Al model de barri es va demanar que el D40 baixés per Segle 
XX, i es torna a fer la demanda de que vagi per aquest carrer.  
 
Es traslladarà a la Taula de Mobilitat. 
 
-Acumulació de coloms a la Plaça Nen de l’Aro. Hi ha persones donen de menjar 
als coloms i es demana que es posin rètols de prohibit donar menjar als coloms. 
 
Es parlarà amb equips de mediambient. 
 
-Autobús petit del barri. En carrer estrets no poden obrir la porta quan coincideixen 
dos vehicles. 
 
Es traslladarà a la Taula de Mobilitat. 
 
 -Ocupació de l’espai Carrer Brussel·les ( dels núm. 5 al 33) el passat dia 18/5. 
Ocupació nocturna, en que la GU va obrir diligències. S’estan produint sorolls, brutícia, 
acumulació de material perillós, una de les naus té el sostre enfonsat, perforació del 
clavegueram. Els veïns van intentar posar denuncia i l’Ajuntament els va dir que va 
presentar procediment legal, aturat per un Jutge. Volen saber la complexitat del 
procediment legal, si aquest continua, si s’ha iniciat procediment legal de recuperació 
de la part de l’Ajuntament i a qui pertany la part de la propietat privada. 
 
L’accés pel Carrer Brussel·les és privat. La propietat és privada i no s’ha pogut 
localitzar. La GUB no pot passar a un espai privat. No hi ha accessos per que els 
equip tècnics puguin fer intervencions a la força. En les visites es va detectar que al 
costat hi ha dos solars més ocupats, aquest si son propietat de l’Ajuntament i s’obrirà 
un procés de recuperació d’ofici, que és més àgil. 
 
-Reposició dels contenidors al Carrer Garriga i Roca. S’agraeix la reposició dels 
contenidor d’orgànic i de rebuig. 
 
-Casal de joves Girapells. Els veïns han posat moltes queixes per les festes que es 
realitzen a la Plaça Teodoro LLorente, 20. 
 
Es pren nota des de la taula i s’intentarà arreglar 
 
-Vibracions Línia 4 del metro. 
 
TMB ho te planificat i es passarà la informació. 
 
-Ascensor Carrer Telègraf. Es demana confirmació de reparació 
 
S’ha reclamat que passin la informació sobre la reparació i es donarà. 
 
 
I sense més intervencions, la sessió es dona per finalitzat el Consell de Barri a les 
21:30h. 


