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Consell de Barri del Baix Guinardó 
 

Data: 16 de febrer de 2023 a les 19:00 hores. 
Lloc: Seu del Districte - Ronda del Guinardó, 49 

 
 
Assistents:  

-Taula: Rosa Alarcón (Regidora d’Horta-Guinardó), Marc Guallar (Conseller del 
Baix Guinardó), Elena Amat (Gerent d’Horta-Guinardó), Enric Buscarons 
(Vicepresident del Consell de Barri del Baix Guinardó), Núria Carmona 
(Consellera Tècnica Districte – Horta Guinardó) i Carles Reyner (Intendent de 
la Guardia Urbana).  

-Grups polítics representats: 6 

-Entitats representades: 3 

-Veïnes i veïns assistents: 57 

 

Ordre del dia: 
1. Temes d’interès al barri 

2. Mobilitat al Baix Guinardó 

3. Situació Torrent de Lligalbé 

4. Torn obert de preguntes  

 
Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull 
d’acords. 
 
El Conseller de Barri, Marc Guallar, inicia la sessió i dona pas als punts de l’ordre del 
dia. 
 
1. Temes d’interès al barri  
 
La Regidora explica els principals projectes i actuacions duts a terme al barri durant 
aquest mandat. 
    Noves actuacions de millora d’espai públic: 

- millora d’accessibilitat a la cruïlla del carrer Lepant amb Llorens i Barba. No és 
una remodelació integral, s’ha fet una acció ràpida i urgent per solucionar 
l’accessibilitat, la reducció de barreres arquitectòniques i la seguretat. 
La Gerent fa l’explicació del detall d’aquesta actuació. 
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- Retirada de quioscs de premsa: al carrer Lepant 394, i carrer Sant Antoni Maria 
Claret 165.  

- Retirada del bicing al carrer Cartagena: fer dos carrils per fer més fluida la 
sortida del semàfor del carrer Cartagena amb la Ronda del Guinardó. No s’ha 
acabat de trobar una solució per la sortida i es continua treballant per la millora, 
relacionada també a la millora semafòrica.  

- Renovació pati Escola Mas Casanovas: l’obra està començada, però no 
finalitzada. Hi ha hagut uns defectes d’obra que està tractant l’escola amb el 
Consorci d’Educació, que és qui ha fet les obres.  

- Carril bici de la Ronda Guinardó: s’ha fet una remodelació i el carril ja no està 
sobre la vorera, s’ha baixat a la calçada. És una obra de pressupostos 
participatius. 

- Àrea de gossos Jardins d’Hiroshima: estan previstes començar les obres el 
setembre del 2023, ja que actualment es produeixen inundacions.  

- Pàrquing Carrer Tous: s’està treballant en aquest mandat. Serà un pàrquing 
pels veïns i veïnes i  el dipòsit de la grua de la Vall d’Hebron passarà a aquest 
espai. Ara s’ha fet la modificació del planejament i es pot construir aquest 
pàrquing. El següent pas serà l’inici del projecte i es veurà quins carrers es 
tallaran, quins seran els accessos i com afectarà. Aquest plantejament no 
pressuposa un projecte executiu que condicioni ja la mobilitat d’aquest entorn. 

- Obres de condicionament acústic a l’Associació de Veïnes i Veïns del Baix 
Guinardó: permet als grups de música assajar i tocar en unes millors condicions 
i sense molestar al veïnat.  

- Obra de millora de la petanca del Club Amics de la Petanca.  
- Reurbanització de Pi i Margall: està ja en marxa i es preveu que es finalitzi el 

novembre del 2023.  
- Renovació del pati de l’Escola de les Aigües, vinculada als Pressupostos 

participatius. És un pati obert els caps de setmana i se’n fa molt ús. 
- Illa escolar-“l’illa verda”: projecte de les pròpies tres escoles: Escola de les 

Aigües, Escola Bressol Marina i Institut Teresa Pàmies. S’han fet: millores 
energètiques, la semaforització de la cruïlla de Sardenya i Romans, una 
renovació de les voreres del carrer Taxdirt, pacificació de l’entorn entre carrer 
Marina i Sardenya i col·locació de plaques fotovoltaiques. També s’està tancant 
l’acord entre el Ministeri de Defensa i l’Ajuntament, per que l’ús del solar sigui 
educatiu i esportiu i construir el futur pavelló del carrer Sardenya. Ara 
començarà la redacció del projecte definitiu que el farà l’Institut d’Esports. 

- Millora de baranes i de la pavimentació en els Jardins del Baix Guinardó. 
- Les noves jardineres  i baranes davant l’Institut Teresa Pàmies.  
- Retirada del fibrociment en un interior d’illa a la Ronda Guinardó: per això s’ha 

aconseguit ser pioners, modificar una normativa de la Generalitat de Catalunya  
i la col·locació d’un supermercat, que donarà un nou servei al barri i retirar el 
fibrociment  que els veïns i veïnes patien. 

- Nova Universitat Blanquerna: inversió que farà l’Església i es situarà a la part 
baixa del barri. Vinculada a l’Hospital de Sant Pau per temes de recerca i 
mèdics. S’està preparant el projecte i quan la llicència estigui a punt d’atorgar-se 
es presentarà en el Consell de Barri. 

- Hotel Aristol al carrer Cartagena: es va mirar que no generés un alt impacte al 
barri. La setmana passada es va fer darrera Comissió de Seguiment. No ha 
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suposat impacte en la seguretat o de reticències al barri. L’Escola Mas 
Casanova i la comunitat educativa tenen projectes de col·laboració amb el 
Centre. 
 
La Regidora dona la paraula a l’Intendent de la Guàrdia Urbana per parlar dels 
punts d’accidents de tràfic més conflictius. Presenta un estudi comparatiu dels 
accidents de tràfic que s’han produït al barri durant el 2021 – 2022. L’estudi 
explica que hi ha hagut un increment del 4% en accidents al barri, i al Districte 
un augment del 1,90%. Han diferenciat entre les Rondes i la resta de carrers del 
Districte, en la comptabilitat d’accidents greus. Al barri ha hagut una mica 
menys d’increment. On més es produeixen accidents són a les cruïlles de 
Carrer Lepant amb Carrer Sant Antoni Maria Claret, Lepant amb Travessera de 
Gràcia, Padilla amb Travessera de Gràcia, Ronda Guinardó amb Padilla, Ronda 
Guinardó amb Praga i Pi i Margall. Han vist que hi ha una problemàtica en els 
semàfors i en els girs indeguts i, per aquest motiu, les actuacions a fer són 
dues, per una banda, actuacions disciplinàries com a GUB, és a dir, campanyes 
de prevenció d’accidents ( controls alcoholèmia i velocitat) i denuncies per 
vehicles mal estacionats. Per altra banda, actuacions ordenatòries del trànsit, 
una revisió de l’ordenació del trànsit tant a la senyalització com a les fases 
semafòriques.  

- Remodelació del Túnel de la Rovira: s’ha fet des de la perspectiva de l’inici de la 
remodelació de la Rambla del Carmel i es discutirà en els dos barris. Donarà 
seguretat a dins del túnel. S’està fent la licitació del projecte, al mes de maig un 
equip d’arquitectes començarà la redacció del projecte que es consensuarà  i 
parlarà amb els veïns.  

- Pacificació d’autobusos al carrer Praga. S’ha aconseguit una disminució dels 
autobusos i que no hi hagi la llançadora.  

- Cuidem Barcelona: després de l’anterior consell de barri hi ha hagut una millora, 
que ha suposat una disminució en el sistema IRIS. La neteja del barri no serà 
òptima fins el juliol. S’han incrementat els nous contenidors i vehicles de neteja. 

- Petites actuacions de millora al manteniment al barri: 28 actuacions al darrer 
trimestre i en tot el mandat, 306 actuacions. Per exemple al carrer Marina s’han 
reparat 10m2 de paviment de panot, al carrer Praga reparació de 3m2 de 
paviment de panot, Jardins Baix Guinardó cartell de la zona de joc, ... 

- Pla antipals: es va presentar mesura de Govern al juliol. Al barri del Baix 
Guinardó hi ha un total de 8 pals. Han començat ara i la idea és anar-los traient 
tots.  

 
2. Mobilitat al Baix Guinardó  
 
La Regidora passa la paraula al Director de mobilitat, Adrià Gomila.  
Problemàtica amb els autobusos turístics al carrer Cartagena. Estan a l’espera de 
saber quan es farà el nou encàrrec, perquè hi ha dos operadors TMB ( públic) i Julià 
(privat). S’està preparant des de fa molt temps aquest encàrrec per saber per on 
passaran les línies, quantes n’hi haurà, si un operador serà públic i l’altre privat, per 
tant, s’haurà de fer un concurs.  
Això afecta al barri a la parada de l’autobús turístic del Parc Güell, que està a Mare de 
Déu de Montserrat ( prop de la Plaça Sanlley). S’ha de parlar amb els districtes de 
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Gràcia i d’Horta Guinardó, Turisme de Barcelona i Mobilitat per mirar d’on col·locar-les 
arran de les obres de la Quirón. S’ha de buscar la millor ubicació per posar les dues 
parades del bus turístics.  
La Regidora té clar que pel carrer Cartagena no poden pujar les dues línies. Esmena 
que no tenen una solució clara i que ja fa un any que hauria d’haver sortit el concurs 
de l’AMB ( Àrea Metropolitana de Barcelona). S’han escrit cartes a l’AMB per a que 
quan es produeixi el concurs els veïns del carrer Cartagena estiguin en millor situació 
que ara.  
 
3. Situació Torrent de Lligalbé 
 
Es va fer un planejament durant el mandat anterior i els veïns no estaven d’acord. 
Durant el mandat s’ha treballat amb els veïns per veure si es podien encaixar els 
interessos que defensaven els veïns amb el que defensaven els tècnics municipals.  
Es va fer una actuació de tirar a terra unes construccions molt velles que generaven un 
perill.  
Fins que no s’arribi a un acord en el planejament, s’anirà fent actuacions a 
l’aparcament per intentar endreçar la situació i posar un punt de llum. I es faran 
millores d’espai públic, col·locant cal·listènia i zona de jocs. 
 
4. Torn obert de preguntes 
 
Abans de donar pas a les intervencions dels veïns, parlarà el Vicepresident del Consell 
de Barri del Baix Guinardó. Dona les gràcies als veïns perquè durant la COVID-19 van 
fer una feina exemplar de solidaritat i ajuda. Fa esmena a problemes de convivència i 
incivisme, per un local del carrer Padilla i Ronda Guinardó, però actualment ja no els 
tenen gràcies a intervencions de la GUB. Informa de la realització d’una carpa cada 
primer diumenge del mes, on no només es fa un recapte d’aliments sinó també per 
rebre queixes i suggeriments dels veïns. S’hauria de treballar sobre l’ocupació del Parc 
de les Aigües en les zones de pícnic i ping-pong per que s’estan ocupant els bancs per 
la realització de festes infantils i no tan infantils. Queixes al carrer Pi i Margall per les 
obres i la falta d’il·luminació. Informa que l’Avv. no té cap relació amb les pistes de 
petanca del Club Amics de la Petanca. 

 
Intervenció  Resposta 
Raül Barahona, en nom de l’Associació 
de Veïnes i Veïns 
- Quines actuacions preventives es 

poden fer perquè les veïnes no 
tornin a passar un estiu com l’any 
2021-2022 quan en el carrer 
Cartagena passava un bus turístic 
cada 2 minuts.  

- Parc de les Aigües davant de la 
problemàtica de la manca 
d’il·luminació, manca tancament 
d’un horari regular, estancament de 
l’aigua quan plou.  

- Pla antipals, si us plau trobar diners 

Regidora: 
- Temes que s’han d’abordar i es 

treballaren.  
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per poder-ho fer millor.  
- Àrea d’esbarjo de gossos Hiroshima 

i Baix Guinardó el projecte ve de fa 
molt temps 

- Pendent execució: illa verda es 
necessita trobar els diners per poder 
executar els projectes executius. El 
pavelló Sardenya encara no s’ha 
vist el projecte. 

- Queixes dels veïns que els hi 
provoquen molèsties les llums de 
Nadal de Sant Pau.  

- Remodelació del carrer Santa 
Carolina, és el carrer més envellit 
del barri.  

- Cuidem Barcelona, continuen les 
queixes dels veïns que els camions 
passen a les 6/7 mati. Però la 
recollida de contenidors es nota i 
funciona ara almenys van dues 
vegades al dia. No hi ha un 
feedback de les propostes  del 
veïnat recollides a les passejades. 
  

 
Carles López, veí 
- Pipican Jardí Hiroshima i del Baix 

Guinardó: moltes coses que no 
funcionen perquè no s’arreglen i 
quan es fan són malament.  

- El col·lectiu dels gossos no està ben 
tractat. Han fet un vídeo de l’estat i 
ha fet demanda de presentar-lo al 
Consell de Barri que li ha estat 
denegada per que no havia 
presentat la proposta a la Comissió 
de Seguiment. Presentarà un escrit 
de queixa per aquesta denegació.  

- Demana que tot el Jardí Hiroshima 
sigui declarat zona ZUC.  

Regidora:  
- El vídeo, si cal penjar-ho, es 

penjarà adjunt a l’acte del dia.  
- Jardins Hiroshima ja està declarat 

com a zona ZUC.  

Francisco Garcia, veí  
- Agraeix l’informe de l’intendent, per 

que es va manifestar que no es 
podia posar el Mercat de l’Estrella a 
la zona de les petanques per que 
era un perill fer-ho al costat de la 
Ronda Guinardó i demana es faci 
arribar aquesta informació al 
responsable de Mercats. 

- Li agradaria saber quan es definirà i 
on anirà el Mercat de l’Estrella, ja 
que no entenen per que ha d’anar 
als Jardins del Baix Guinardó.  

Regidora:  
- Fins que l’Alcaldessa no decideixi 

no es podrà dir, perquè és un 
tema que porta ella i no el 
districte.  

Teresa Pacho, veïna  
- Millorar el paviment de les voreres 

Regidora:  
- Les coses concretes queden 
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on les lloses de granit estan sense 
dibuix  i es pot relliscar quan plou.  

- Contenidors davant supermercat 
carrer Padilla, s’han canviat de lloc i 
sense l’ordre i algunes persones 
han caigut.  

apuntades i es miraran per 
realitzar-les si produeixen 
situacions de perill.  

Xerco Kurdi, Veí representant del carrer 
Padilla 390 – 397 
- Situació de la gent sense llar, seria 

interessant que el Districte els 
ajudes en els moments de més fred.  

- Referent al Torrent de Lligalbé, tots 
sabem la situació i se solidaritzen 
amb els veïns del carrer Lepant 424 
i Mas Casanovas 3-9-11 i les idees 
són adients, sensates i beneficioses 
pel barri.    

- Zona verda del carrer Padilla 395-
397, ha millorat i la neteja es manté, 
però està degradada. Sol·licita una 
reforma.  

- Remodelació dels túnels de la 
Rovira, demana que es posin 
sortides d’emergència i recorda que 
són vies ràpides.   

Regidora: 
- L’Ajuntament ja té un dispositiu 

concret pel fred per la gent sense 
llar i continuaran  treballant per 
que tothom tingui un sostre. 

- Oliveres a Torrent de Lligalbé es 
tindrà en compte.  

- Ara que el projecte dels túnels de 
la Rovira comença es miraran 
totes les opinions de la gent.  

 

Antonio Gimeno, veí  
- Carrer Praga, decebut perquè la 

remodelació no arribarà mai i es 
pregunta si en aquests últims mesos 
de mandat faran alguna reunió i es 
començarà a fer el projecte.  

- Voreres en mal estat per tot el barri, 
persones que es fan mal, s’hauria 
de millorar el manteniment  i 
demana intervencions d’urgència.  

- Pals: es trauran pocs. 
- Vol saber el motiu pel qual es tallen 

els arbres del carrer Pere Claret i 
continuaran per Travessera de 
Gràcia. 

- Mirar de no espatllar el barri per 
ajudar a arreglar altres barris.  

- Itinerari en direcció contrària dels 
autobusos turístics del carrer 
Cartagena.  

- Critica el format i no entén per què 
es fa una reunió per organitzar el 
Consell i després no surt res del que 
s’havia decidit.   

- Critica a l’Associació de veïns 
perquè disculpa el govern del barri i 
explica a tothom del barri perquè les 
coses no es fan.  

Regidora: 
- Respecte el carrer Praga es va 

parlar d’un projecte i és cert que 
han tingut una oportunitat molt 
bona amb el carrer Pi i Margall 
que marca molt el sentit que els 
veïns havíem demanat. 

- Voreres i manteniment, s’han fet 
306 actuacions. 

- Pals: treure tots els pals del Dte. 
és una dimensió econòmica molt 
gran. El valor és que ara es 
començaran a treure. 

- Tenir actuacions centrals de la 
ciutat al barri dona valor al barri. 

Antonela Sebero, veïna  
- Pistes de bàsquet del Jardins del 

Regidora: 
- Prenen nota i miraran de treballar-
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Baix Guinardó, li agradaria saber 
fins quina hora està permès jugar-hi 
i si es pot donar alguna solució a 
que no es jugui fora de les hores 
permeses. 

hi.  

Montserrat Bas, veïna  
- Necessitat de donar alguna 

explicació sobre el Mercat de 
l’Estrella. 

- Hi ha milers d’escocells buits  per tot 
el barri des de fa anys.  

- En el Jardins del Baix Guinardó, no 
hi ha ombres i sembla que no hi ha 
intenció de replantar arbres.  

Regidora: 
- Es parlarà amb Parcs i Jardins per 

veure que ha passat amb els 
arbres. 

- Mercat de l’Estrella, el Dte. no és 
l’espai on es pren la decisió d’on 
anirà. És l’Alcaldessa qui pren la 
decisió i la comunicarà. 

 
Antonio Fanlo, veí  
- El pàrquing il·legal de Sorigué, en el 

carrer Cartagena amb Mas 
Casanovas l’empresa Sorigué s’ha 
apropiat de la zona i no deixen 
aparcar a ningú, ja que han col·locat 
unes tanques que només utilitzen 
ells i els veïns no poden utilitzar les 
places de pàrquing. 

- Problema amb els busos turístics 
s’acabaria si canviessin el sentit pel 
qual circulen ara. A més no entén 
que si en un futur s’ha de fer el 
projecte de superilla a Sagrada 
Família i el Camp d’en Grassot, els 
autobusos hauran de fer un 
recorregut més llarg i, per tant, 
contaminar més.  

-  

Regidora: 
- El pàrquing il·legal és per les 

obres, però ho revisaran. 
- La proposta de canvi de sentit la 

passaran als tècnics de mobilitat i 
la tindran en compte. 

- El projecte de superilla trigarà 
molt temps a dur-se a terme.  
 

David Plaja, veí 
- Li fa unes qüestions a la regidora 

sobre el tema del Torrent de 
Lligalbé: Per què el PSC no va 
assistir a la reunió que es va fer per 
parlar dels projectes comunitaris 
que volien fer a la zona? Per què el 
que es vota en un consell plenari no 
es tira endavant? És cert que el 
consell plenari no té poder executiu i 
només es fa el que vostè decideix? 
La proposta que presenta el 
Col·lectiu Hort El Bröt és en la zona 
d’àrea verda on posar-hi cal·listènia,  
un hort comunitari, jocs infantils i, en 
la zona d’edificis un centre cívic que 
el barri no té.  

- Sobre l’Associació de Veïns del Baix 
Guinardó, discrimina l’entrada de 
veïns i pregunta al president si 
donarà explicacions.  

 

Regidora:  
- A la reunió que es va fer, va 

assistir una persona del govern, 
per tant,  sí que hi eren 
representats.  

- Torrent de Lligalbé no ha canviat 
el seu planejament des del 2018 
(dos edificis privats, un edifici 
públic i una zona verda).  No es 
farà l’àrea verda perquè és una 
manera de consolidar el 
planejament que els veïns no 
estan d’acord.  



 8 

 
Salvem el Guinardó  
- Per què no és parla de tots els punts 

decidits a la reunió de Comissió de 
Seguiment.  

- S’ha de donar torn de paraula per 
cada tema.  

- No s’ensenya res del que es 
decideix la reunió de Comissió de 
Seguiment.  

- S’ha d’arranjar més el barri i invertir 
més diners.   

- No hi ha cap pediatre al barri, els 
han traslladat a altres ambulatoris, 
que estan lluny. Volen saber si 
tornarà al barri. 

- El CAP Lepant/Ronda Guinardó es 
farà? 

- Hotel Aristol. A la Taula de 
Seguiment  es va parlar de 
xeringues davant de l’escola, 
ocupament de la via pública... S’ha 
portat a la Fiscalia, no compleix el 
plec de condicions i demana que no 
entri a concurs al setembre.  

- Torrent de Lligalbé, s’hauria d’haver 
ensenyat a la pantalla el que es 
farà. Volen que l’espai públic sigui 
espai verd. Es va pactar que fins 
que no comencin les obres 
s’utilitzaria l’espai per fins 
comunitaris i veïnals.  

Regidora: 
- S’han arranjat molts més metres 

quadrats. 
- La construcció del CAP i Pediatre 

no és responsabilitat d’aquesta 
administració. És la Generalitat de 
Catalunya.  
 

Remei Azagra, veïna  
- Els comerços han pagat una quota 

de recollida de cartons durant un 
any i no passaven i reclamen els 
diners. Ara ja hi passen. 

- Reguen a hores de més transit de 
persones i es perillós per que es 
rellisquen. 

- Diu que  l’Associació de Veïns no 
pensen en el Jardins del Baix 
Guinardó, sols en el Parc de les 
Aigües. Sembla una entitat 
semiprivada i demana que canviïn 
els estatuts. Les subvencions han 
d’arribar a tots els espais del barri. 

- No volem el mercat ni botigues al 
Jardins del Baix Guinardó. 
La Plataforma Salvem el Parc, 
defensarà que no es posi el mercat 
allà. 

Regidora: 
- S’ha d’exigir a l’Administració tot 

el que es cregui que s’ha de fer i 
no és el marc del Consell de Barri 
per exigir a l’Associació de veïns 
que contesti res. 

- Cada entitat ha de justificar les 
seves subvencions davant de 
l’Administració.  

- S’ha recollit tema escombraries i 
el comerç. 
 

Paquita López, veïna. 
- Torrent de Lligalbé. Informa a tots 

els veïns que la reparcel·lació que 

Regidora: 
- Es recullen les dades i es 

treballarà.  
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es va aprovar no es donada per 
vàlida pels veïns dels blocs i 
demanen que el plantejament es 
modifiqui. Reivindiquen una zona 
verda. 

 
Associació de Veïnes i Veïns del Baix 
Guinardó  
- Volem demanar les dades de 

l’escorçament que hi ha al carrer 
Cartagena – Ronda Guinardó: 1 
carril / 1 carril bus. 

- 8 carrils de circulació que hi ha a la 
Ronda Guinardó. Carrer Lepant i 
Padilla són dues autopistes urbanes 
Es demana alguna mesura. 

- Pàrquing carrer Tous, implica  una 
redistribució de la mobilitat i es 
demana s’expliqui a les veïnes.  

 
 
 
 
 
 
Regidora:  
- Es recull tema de mobilitat. 

Nina Aurora, veïna 
- Carrer Praga, reclama quan es farà 

la remodelació.  

 

Montserrat Carrió, veïna  
- Carrer Camèlies, va demanar en 

l’últim consell que els contenidors 
nous en un ordre diferent, però no 
s’ha fet. Posar més containers de 
paper. Fa cinc anys que no es 
poden els arbres, quan es farà? 

Regidora: 
- Es posaran en contacte amb ella i 

prendran nota dels fets 

Romà, veí 
- Fa una observació al moderador del 

consell. Que prengui consciència de 
la seva feina com a polític i que 
escoltar les crítiques dels veïns està 
dins de la seva feina.  

- Agraïments a l’intendent per la seva 
intervenció. 

 

Armengo Riera, veí  
- Associació de veïns no escolta sinó 

que veta el dret afiliar-se, ignorant 
les seves peticions. No tenen horari 
per atendre gent que treballa, és 
només els dimarts i dijous 11:30 a 
13:30. Estatuts no permeten veu ni 
vot durant dos anys una vegada ja 
estàs afiliat.   

 

Anna Vives, veïna 
- Pare Claret / Sant Quintí. La talla 

d’arbres cada vegada que pregunta 
a l’Ajuntament li donen una resposta 
diferent i demana una replantació.  

- Vorera de Sant Pau sembla un carril 
bici i de patinets i el vianant no pot 
circular tranquil, a més a més surten 
infants de l’escola Palcam. Si us 

Intendent GUB:  
- Els hi costa de solucionar el 

problema dels patinets perquè els 
que hi circulen amb ells es creuen 
vianants i van per camins que no 
corresponen. 

Regidora:  
- Trucaran a Parcs i Jardins per 

veure que passa amb els arbres. 



 10 

plau que es reguli.  
Francisco Ignacio Romero, veí 
- Preocupat per la velocitat de la gent 

que va amb bici i patinet pels carrers 
Padilla, Lepant, Sardenya. Es salten 
senyalització de velocitat i 
semafòrica.  

Intendent GUB:  
- La gent que va amb patinet té la 

mentalitat que és un vianant més 
i, per tant, pot circular per la 
vorera i els hi sembla correcte. És 
un tema de civisme i els hi costa 
corregir-ho, per que molts 
desconeixen les normatives. 

- Projecte identificació de patinets, 
en un futur. Hauran de comptar 
amb assegurança i portar casc. 

- En relació a la referència de la 
instal·lació del mercat, la Ronda 
Guinardó és un dels carrers de 
més trànsit. Es faran més control 
de radars. Els accidents han 
augmentat  i prioritàriament es 
treballarà per prevenir-los. 

Teresa, veïna  
- Reclama més verd i menys cotxes a 

la ciutat.  
- Fa una queixa que fa falta més 

sostenibilitat a tot l’entorn de BCN.  
- Emergència climàtica.  

Regidora: 
- Igual que tenim el problema de 

l’emergència climàtica, tenim el 
problema  de l’accessibilitat. Al 
barri hi ha molts problemes i 
s’estan intentant trobar les millors 
solucions per cada un d’ells. 

 
El Conseller de Barri dona per finalitzada la sessió del Consell de Barri a les 22:35 
hores. 

 
El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de l’enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=nM0U27YtrSQ 

https://www.youtube.com/watch?v=nM0U27YtrSQ

