Districte Horta-Guinardó
Direcció Serveis a les Persones
i al Territori

Acta del consell de barri del Carmel

Data: 28 d’octubre de 2020, 18.30 h
Lloc: https://ja.cat/barricarmel
Persones assistents: 32 persones

Presideix el Consell: Rosa Alarcón, regidora del Districte d’Horta-Guinardó

Consellers/es: 5
Entitats: 5
Personal tècnic municipal: 4

Ordre del dia
1.
2.
3.
4.
5.

Informe COVID i diagnosi del barri.
Estat actual de la situació al Passatge Sig enza.
Estudi de la implantació de la zona verda al barri i implicacions.
Seguretat i prevenció ciutadana al barri.
Pla de Barris del Carmel.

6. Precs i preguntes.

ü
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1. Informe COVID i diagnosi del barri.
Marc Guallar, conseller del Districte d’Horta-Guinardó, dóna la benvinguda al consell i explica el
funcionament de la sessió en línia.
Rosa Alarcón presenta els seus respectes a les famílies de les veïnes que ens han deixat. Comenta que
aquests vuit mesos han estat molt durs per a totes les famílies, tant per la crisi sanitària com per la crisi
econòmica i social. El districte d’Horta-Guinardó va ser un dels més afectats. Es fa un resum de les
actuacions al districte:
-

-

-

-

Primeres setmanes:
o Mesures a l’espai públic: Agents cívics.
o Mesures vinculades a l’assistència social: Atenció a residències, trucades a la gent gran,
reforçament de Guàrdia Urbana.
Segona època de confinament. S’afegeixen:
o Mesures de neteja: Incidència especial en neteja de carrers i reforç de buidatge de
contenidors. Pel que fa a la recollida dels trastos vells, ja era un problema abans de la
Covid-19. Es van recordar les mesures, per tal d’evitar contagis. Tanmateix, s’està
continuant insistint que no hi hagi incivisme.
A partir de l’estiu:
o Carrers oberts: Es va anar ajustant amb el temps per recuperar el trànsit.
o Ampliació de terrasses, amb l’objectiu de mantenir llocs de treball i respectar la distància de
seguretat.
o Mesures de suport a autònoms, petites empreses, comerç i restauració: pagament de la
taxa d’autònoms, pagament del 75 % dels llums de Nadal, etc.
En coordinació amb Generalitat:
o Hospital de campanya al Vall d’Hebron i un específic per a les residències de gent gran.
o Adaptació de l’Hotel Alimara, CEM Olímpics i el segon hospital de campanya al Guinardó (al
costat de Sant Pau).
o Campanya de vacunació de la grip. Al Carmel es fa al Centre Cívic del Carmel.
o Pla de pacificació a les escoles.

D’altra banda, el sector sanitari està al límit, la primària està saturada i, malgrat l’esforç que fan els
professionals, és difícil d’accedir als metges del capçalera i pediatres per falta de medis. En aquest sentit,
divendres s’aprovarà una demanda al Ple Municipal d’ampliació de recursos.
A més, s’han fet altres actuacions al barri:
- Mirador de l’Alguer: S’han terminat les obres.
- Plaça de l’Esvoranc: Ara es concediran les llicències d’obres per començar a construir un edifici
d’habitatge social i assequible.
- Casal de barri: S’obrirà molt aviat.
Rosa Alarcón agraeix a la comissió de festes l’esforç que es va fer per intentar adaptar la festa major a les
circumstàncies actuals. Malauradament, es va haver d’anul·lar, malgrat l’esforç.
S’obre un torn de paraules per aquest punt:
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Intervenció

Resposta

Antonio Novalbos felicita la feina feta al mirador de
l’Alguer. Tanmateix, manca neteja al costat de
l’ascensor. Quan plou s’acumula aigua. També
falten els bancs.

Rosa Alarcón: Són conscients d’aquesta feina. Es
seguirà treballant.

2. Estat actual de la situació al Passatge Sig enza.
El passat 29 d’agost es va haver de desallotjar de forma molt ràpida un edifici per un incident que fa afectar
l’estructura. Està afectat per la MPGM de 2010 i que encara està pendent d’actuació. Agraeix la feina feta
als Bombers, Guàrdia Urbana i de Serveis Socials, que van atendre els afectats. S’ha fet seguiment de les
situacions i totes les famílies afectades tenen allotjament. Encara no estan del tot resoltes les alternatives
habitacionals, però se segueix treballant.
D’altra banda s’ha començat un expedient d’expropiació d’urgència ja que tota la finca ha estat declarada en
ruïna. S’han inspeccionat 28 habitatges del mateix passeig, afectats pel mateix MPGM, i tots estan fora de
perill de ruïna. No estan afectats des del punt de vista estructural, excepte el 95 i el 97, que es poden veure
afectats per l’enderroc. Ara, s’estan fent reunions amb les veïnes afectades. S’expropiaran els tres edificis,
però es tracta d’un procés llarg.
S’obre un torn de paraules per aquest punt:
Intervenció

Resposta

Rosa Alarcón comenta que, sobretot, l’administració
pública és la primera interessada que no passi res
perillós. Cap tècnic signaria res que posés en risc la
vida de les persones. De tota manera, aquest
enderroc no serà, segurament, fins al març o l’abril.
Pel que fa a la reunió només amb les veïnes
afectades, explica que, si no haguéssim estat amb
Elisabeth, veïna del passatge Sigüenza, comenta
una pandèmia, s’haguera convocat a més veïns. De
que, tot i que el seu edifici no està afectat, les
tota manera, si hi ha qualsevol qüestió, es pot trucar
veïnes tenen por per com les obres afectaran els
a Regidoria.
altres blocs.
Eduard Vicente, gerent del Districte, explica que no
D’altra banda, si les actuacions no estan
s’ha de patir pel sistema d’enderroc, perquè donat
finalitzades fins al març-abril, per què s’ha de tallar
l’accés tants mesos? Hi ha molta gent amb mobilitat que aquesta és una zona amb accessos estrets,
quasi segur es farà manualment. A més, es
reduïda.
prepararà un cartell informatiu sobre els edificis que
no tenen cap perill.
Pel que fa al tall de l’accés, Rosa Alarcón comenta
que, de fet, s’ha buscat alternativa habitacional
temporal a una de les persones que no estaven
afectades, perquè la seva mobilitat és reduïda.
Antonio Novalbos comenta que hi ha moltes
persones amb mobilitat reduïda. Aquest accés i les
escales són horribles. Cal condicionar-lo perquè
sigui més fàcil.

El tall de l’accés és per motius de seguretat.
Tanmateix, es mirarà de reforçar l’accessibilitat.

ü
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3. Estudi de la implantació de la zona verda al barri i implicacions.
Rosa Alarcón comenta i respon aquest punt. La regidora explica que s’està valorant implementar l’àrea
verda al barri del Carmel. L’àrea verda és una mesura de regularització que inclou zona verda, zona blava,
C/D i aparcament gratuït per motos.
S’obre un torn de paraules per parlar sobre aquest tema:
Intervenció

Resposta

Silvia May comenta que al carrer Dr. Bové no es pot
aparcar. No hi ha zona verda que pertanyi al carrer i
Es tindrà en compte a l’hora de dissenyar l’àrea
la zona verda de Gran Vista els ha aïllat. Ara, sense
verda per al Carmel.
turisme, està més tranquil, però de normal és
horrible.
AVV Carmel: Valoren que implementar l’àrea verda
a la Vall d’Hebron no ha sigut bona idea, perquè les
veïnes del Carmel sempre han utilitzat aquella
zona, per motius de densitat de veïnats. Proposen
fer una consulta popular.
D’altra banda, valoren que el tema de l’aparcament
s’ha de treballar de manera global i no per carrers,
per evitar aquests problemes.

S’està d’acord en la proposta del plantejament
global. En alguns barris s’ha demanat integrar la
zona 29 (tota la part nord dels barris del districte),
de forma que els veïns de Carmel puguin aparcar a
Vall d’Hebron.
Des de que es decideix fins que s’implementa l’àrea
és més o menys un any per veure si funciona o no.

Carmel Comerç proposen posar les zones de C/D
en els punts on hi ha més afluència de paquets
voluminosos, a més de deixar espai perquè els
veïns carreguin les compres.
D’altra banda, hi ha empleats que viuen fora de
Barcelona i el transport públic encara és massa
lent. Cal vigilar que hi hagi una bona convivència,
però demanen que es tingui en compte el comerç.

Les places de C/D estan contemplades.
L’ordenança municipal permet deixar plaça només a
un treballador de cada empresa. L’àrea verda no és
una iniciativa per a treballadores que venen d’altres
barris. El que sí que s’està treballant, per exemple a
Vall d’Hebron, és un pla per optimitzar aquest
fenomen. S’estan estudiant models diferents.

4. Seguretat i prevenció ciutadana al barri.
Es comparteixen dades de la situació actual (d’1 de gener fins al 24 d’octubre, en relació amb l’any anterior)
al barri:
- Els delictes contra el patrimoni (robatoris al carrer) han disminuït un 11%.
- Els delictes amb força a l’interior de domicilis han disminuït un 33%.
- Els delictes amb força (la resta): han disminuït un 24%.
- Els delictes de robatori amb violència i intimidació han disminuït un 1’5%.
- Els furts han baixat un 19%.
- Els robatoris en interior de vehicles han augmentat. S’està treballant amb Guàrdia Urbana i Mossos.
En aquests moments, al barri del Carmel el número de delictes no supera el de l’any anterior. El que
produeix pitjor percepció és l’incivisme. S’ha intervingut, per exemple, a la plaça Pastrana pel soroll, i s’està
mirant com resoldre aquesta mena de conflictes sense estigmatitzar l’entorn.
Tanmateix, la percepció d’inseguretat és més alta que el que és real. Hi haurà un major nombre d’efectius
de Guàrdia Urbana i Mossos per prevenir-ho.
5. Pla de barris del Carmel.
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S’ha atorgat el Pla de Barris al barri del Carmel. Xavier Moreno, responsable de Foment de Ciutat que
gestionarà el projecte, explica el procés de participació:
El Pla de barris es treballarà de manera compartida entre Carmel i Can Baró, preservant la singularitat de
cada barri:
- És un programa que es fixa en els elements que són millorables en termes de ciutat. L’objectiu és
reduir les desigualtats. A tota la ciutat hi ha 10 plans de barri (que inclouen 15 barris), amb una
dotació pressupostària de 15 milions d’euros.
- Dura quatre anys i té sis eixos d’intervenció: Educació i salut pública; drets socials i equitat de
gènere; habitatge; ocupació i impuls econòmic i social; espai públic; i accessibilitat i sostenibilitat
ambiental i emergència climàtica.
- Ara mateix, la voluntat és començar a treballar el gener de 2021. Abans d’això s’ha fet:
o Anàlisi del barri (març-octubre 2020), per determinar quins serien els eixos importants
d’actuació.
o Primers contactes (segona quinzena d’octubre) amb referents del territori per contrastar la
informació recollida.
o Obertura del debat (novembre): Programació de sessions temàtiques, espais específics a
Decidim i punts informatius al carrer.
o Primer retorn de resultats (primera setmana de desembre) del procés.

S’obre un torn de paraules per aquest punt:
Intervenció

Resposta

El Pla de barris vol també recuperar la memòria
Frank Pérez comenta que hi ha espais del barri que històrica del barri. Especialment, al Carmel hi ha
són desconeguts. Podria ser el Pla de barris una una infinitat de vivències. Sí que serà una feina que
es farà servir per fer aflorar el patrimoni i fer difusió.
eina per la recuperació de patrimoni històric?
En relació amb qüestions d’urbanisme, caldria mirar
si el Pla de barris és l’eina adequada o no.
Des de la Plataforma d’Habitatges Afectats dels
Tres Turons demanen un estudi actual i real de
patrimoni, ajustat a la realitat social del barri. El pla
dels Tres Turons afecta molts habitatges.
L’urbanisme afavoreix uns elements diferents dels
que posen les veïnes. Volen saber si es revisarà
des del Pla de barris.
A més, com a plataforma veïnal, els agradaria
formar part d’aquest procés participatiu.

Per descomptat, totes les entitats veïnals són
benvingudes a implicar-se en el procés.
Pel que fa als planejaments municipals, el Pla de
barris té una dimensió en la qual s’aborden
aquestes desigualtats al barri en relació amb la
ciutat, però no és una eina per modificar
planejaments municipals ni per revisar el catàleg.

El Pla de barris no té com a objectiu revisar els
àmbits d’afectació urbanística, el planejament del
Una veïna vol saber si es tindrà en compte a les barri del Carmel, ni promoure projectes de millora
veïnes de Sigüenza.
urbanística.
En canvi, sí que potser pot intervenir en com es
milloren les condicions residencials, per exemple.
Frank Pérez pregunta si el Pla de barris pot ser una
eina per esmorteir la bretxa digital generacional i Sí que pot ser una eina, amb l’objectiu de pal·liar
econòmica. Es contempla que a l’espai públic hi aquestes desigualtats.
hagi accés a internet, per exemple?
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Aquest Pla de barris, no només posa la mirada
Antonio Novalbos comenta que aquest pla ja es va
sobre la millora de les infraestructures, sinó que es
fer durant el mandat de Jordi Hereu. Es pot tornar a
vol promoure una millora més social, cultural, de
recuperar la feina que es va fer aleshores?
convivència. No tant d’intervenció física en l’espai.

Una veïna pregunta com es pot fer que la
participació al Pla de barris sigui realment
representativa, si hi ha moltes veïnes que no tenen
accés a internet o no saben fer servir els mitjans
digitals.

És cert que ara mateix el procés és poc divers, no
té capacitat per interactuar amb la gent. En aquest
sentit, la manera que s’ha trobat són els punts
informatius, per exemple.
Tanmateix, aquesta és només la primera part del
Pla de barris per marcar les línies d’intervenció.
Després es pretén implicar al veïnat en triar els
projectes que correspondran a cada eix i com es
faran.
On es trobaran els punts informatius al carrer és
una de les coses que s’estan resolent mitjançant les
entrevistes, en el marc del procés participatiu.

Rosa Alarcón conclou, respecte a Sigüenza, que més enllà del repte com a Districte, hi ha una reflexió sobre
l’habitatge en el barri, en general. És un dels factors que pot generar més desigualtat. Creu que en aquest
Pla de barris s’haurà d’abordar al llarg del mandat.

6. Precs i preguntes.
En primer lloc, es llegeixen les demandes que s’han fet arribar per escrit i després s’obre un torn
d’intervencions:
Intervenció

Resposta

Jordi Mitjana: Es pot posar algun banc més i un joc
per a infants més petits a la plaça d’Haya de la S’ha traslladat la petició a Serveis Tècnics.
Torre?
Mireia Ruiz Andreu: Als bancs de davant de
l’ascensor del metro (carrer Batet,4) sempre hi ha S’ha avisat a Guàrdia Urbana i s’ha incorporat com
gent sense mascareta bevent alcohol, ho deixen a punt de control per prevenció de contagis.
brut i compliquen la convivència i el pas dels veïns.

Cristina Gámez fa arribar una llista de demandes:
- Connexió carrer Mühlberg amb la carretera
del Carmel.
- Aparcament amb zona blava al carrer Gran
Vista.
- Incivisme d’adolescents als murs del
número 117 del carrer Gran Vista.
- Sol·licitud d’ampliació d’aparcament de
motos al número 194 del carrer Dr. Bové.

Respecte a la connexió amb Mühlberg, encara
s’han de resoldre les inversions municipals.
Aquesta és una de les actuacions previstes.
Al carrer Gran Vista hi ha zona blanca. És un acord
amb els veïns, no hi ha intenció de canviar-ho.
Quant a l’aparcament de motos i l’incivisme, es
trasllada la demanda a Guàrdia Urbana.
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Des de l’AVV es preguntaven quins són els temes
del Pla de barris i com afecta la zona verda a les Aquests temes s’han tractat durant la sessió.
veïnes del Carmel.
Quim Gascó preguntava per la regulació Ja s’ha tractat el tema. La proposta és que es pugui
d’aparcament al barri.
regular tot el barri.
Carles Aumedes comenta que a la cantonada del
S’intentarà estudiar com es pot fer. Pel tipus de
carrer Calderón de la Barca amb Lugo no hi ha
barri i la densitat poblacional és difícil trobar els
contenidors de recollida selectiva. Se’n podrien
espais però ho mirarem.
instal·lar?
Frank Pérez, del Círculo de Cultura Sinatrahem,
comenta que les entitats que no són de veïnes o de
comerciants se senten desateses. A més, ara, que
han hagut de rebaixar les activitats culturals o
lúdiques, aquest sentiment s’accentua perquè no
troben referents a l’administració.
Qui és el referent de cultura del Districte? Quines
eines tenen durant la pandèmia les entitats
culturals?

És cert que s’ha fet poc seguiment de les entitats
culturals i les esportives. El representant és Marc
Guallar. Es posaran en contacte amb la Consellera
de Cultura.

Silvia May pregunta en quin estat està
l’arranjament de la plaça de Font d’en Fargues?
Les veïnes del Carmel la fan servir també. Hi
manca neteja i manteniment a les escales.
D’altra banda, vol saber com avança la
reurbanització de Doctor Bové. Hi ha molta brossa,
sobretot a la cantonada de la farmàcia.

Quant a la plaça de Font d’en Fargues:
Lamentablement, el projecte executiu està fet però
no hi ha pressupost. Mentrestant, es revisarà la
neteja i el manteniment.
Quant al desbordament de contenidors, es parlarà
amb els serveis de neteja.

Sense cap més intervenció, es dóna per finalitzada la sessió.
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