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Consell de Barri del Guinardó 
 
Data: 23 de febrer de 2023 a les 18:30 hores. 
Lloc: Casal de Barri Mas – Pl. de Salvador Riera,2 
 
 
Assistents:  

-Taula: Rosa Alarcón (Regidora d’Horta-Guinardó), Elena Tarifa (Consellera 
d’Horta-Guinardó), Elena Amat (Gerent d’Horta-Guinardó) i Agustí Xifre 
(Vicepresident del Consell de Barri del Guinardó). 

-Grups polítics representats: 4 

-Entitats representades: 4 

-Veïnes i veïns assistents: 43 

 

Ordre del dia: 

1. Actualització de l’estat dels projectes i inversions al barri   
 
2. Precs i Preguntes  

 
Desenvolupament de la sessió. Temes tractats i recull 
d’acords. 
 
La Consellera de Barri, Elena Tarifa, inicia la sessió i dona pas als punts de l’ordre del 
dia. 
 
1. Actualització de l’estat dels projectes i inversions al barri  
 

La Regidora explica els principals projectes i actuacions duts a terme al barri durant tot 
el mandat:  

- Projecte històric del Parc Guinardó: una obra que ve dels Pressupostos 
participatius i planteja una rehabilitació de tots els elements històrics, arranjant 
els jardins en terrassa, els voltants de la bassa, els canals..., S’han refet els 
camins malmesos i la vegetació. Les obres començaran el juliol 2023.  
La Gerent fa l’explicació del detall d’aquest projecte. 

- Escales del carrer de Llobet i Vall-llosera: és una obra compartida entre els 
barris Guinardó i Font d’en Fargues que millora l’accessibilitat i la mobilitat a 
peu. Seran unes escales mecàniques. El Projecte definitiu no està, però ara 
mateix hi ha una maqueta. Ha sigut ben acceptat pels veïns i veïnes del carrer. 
Pel projecte definitiu s’està treballant amb els veïns de les tres escales 
afectades per l’accessibilitat. 
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- Carrer d’Amílcar (zona alta del barri): és una obra de manteniment profund. Les 
obres començaran en dos setmanes. 
La Gerent fa l’explicació del detall d’aquest projecte. Ara es farà l’obra    
d’arranjament de voreres, substitució de mobiliari, soterrament del cablejat 
aeri,..   

- Retirada de quioscs de premsa: ja han sigut retirats el de la Plaça Catalana i el 
del Carrer de Sant Antoni Maria Claret. 

- Carril bici en el Passeig Maragall: ja han començat les obres. Duraran cinc 
mesos i aniran mirant com evolucionen.  

- Projecte de reurbanització del Passatge Llívia: La Regidora li passa la paraula a 
la Gerent que explica que el projecte definitiu es rebrà a finals d’abril. Aquesta 
és una transformació total del carrer, que passa a plataforma única,  
incorporació de vegetació i soluciona tota l’accessibilitat. Desapareix tot el cordó 
d’aparcament per tenir unes voreres més amples.  

- Futur Casal de gent gran a Torre Garcini: El projecte executiu s’està fent i la 
maqueta es tindrà al mes abril i es podrà veure. S’ha fet arranjament del jardí 
exterior. 

- Àrea de jocs infantils Frederica Montseny: s’ha fet una remodelació que ha fet 
créixer la zona de gossos, ara s’instal·larà la font i es refarà l’àrea de jocs 
infantils.  

- Recuperació de mitgeres: al carrer Art i entorn del Mas Guinardó.  
- Rampa carrer Telègraf – Ronda Guinardó: són tres intervencions per millorar 

l’accessibilitat. Primer la creació de la rampa, canvi de la maquinària de 
l’ascensor i falta recuperar l’escala mecànica en el carrer Telègraf, amb el canvi 
de la maquinària. 

- Martinenc: renovació de la gespa en el camp de futbol, està fet el projecte per la 
intervenció a la piscina que durant l’estiu es mantindrà com ara i passat l’estiu 
començaran les obres. Per la remodelació dels vestidors en el camp de futbol 
s’ha de fer un nou plantejament. 

- Tancament de la pista polivalent: es va realitzar durant el 2019 
- Jardins Pla i Armengol: la remodelació es va fer entre els dos mandats i ja han 

sigut inaugurats, però falta manteniment. S’ha recuperat senceres tant les zones 
d’esbarjo com l’hort comunitari que funciona molt bé, s’ha fabricat l’escultura del 
cavall que s’ha posat en el seu lloc original i s’està treballant la recuperació del 
garatge que està en procés per que s’ha de fer un canvi en el plantejament. A 
posteriori es farà el conveni amb l’entitat Xerrac. 

- Vorera del carrer Budapest: arranjada completa.  
- Vestíbul del carrer Ramon Albó: es tancarà l’accés del metro durant uns mesos 

per la remodelació de l’intercanviador de les dues línies.  
- Pla antipals: ja es té la licitació de la fase 1 que s’iniciarà amb la eliminació dels 

tres pals del carrer Garrotxa. 
- Residencia municipal de Gent Gran Parc Guinardó: demà comencen les obres  

de renovació integral i es preveu que al juliol estiguin acabades les obres. 
- Reforç de la GUB amb 36 nous agents. 
- Actuacions de neteja: s’està millorant, però no està al nivell òptim. S’ha notat 

especialment als IRIS ( sistema de queixes dels veïns), que han baixat. 
- Recuperació de les oliveres a la Ronda Guinardó; arranjament de l’escala del 

Florenci del camí del Parc del Guinardó amb Dr. Cadevall, arranjament del mur 
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de tancament per l’estabilització de les terrasses del Parc Guinardó; 
arranjament de voreres en el carrer Juliol 4-12, arranjament de voreres al carrer 
Sales i Ferrer.  

- En equipaments s’han fet inversions al Casal de Barri Mas Guinardó, al jardí de 
Torre Garcini i al Centre Cívic Guinardó.  

- Actuacions amb brigada: petits  arranjament de voreres i altres. S’han fet 467 
actuacions. 

 
Per a cloure aquest punt, la Regidora obre un torn de paraules, contesta les qüestions 
sorgides i recull les aportacions.  

 
El Vicepresident del Consell de Barri Guinardó, informa que les obres d’ arreglo del 
ferm del camp de futbol del FC Martinenc  s’iniciaran en breu. Remarca que hi haurà 
mesos que el camp de futbol no es podrà fer servir i afectarà als 58 equips, als 
campus d’estiu i les extraescolars. Aniran informant i seran mesos complexes per totes 
aquestes activitats esportives. També informa que el passat dia 9 es va entregar una 
medalla al Martinenc per la seva importància centenària a la ciutat de Barcelona.  

  
2. Torn de paraules  
 
En primer lloc, la Consellera de Barri convida a intervenir a les persones que han 
formulat preguntes per escrit..  

 
Intervenció Resposta 
Jordi Caldentell, veí 
- Explica que la zona verda 17 no hi ha 

on aparcar i demana que s’arregli 
d’alguna manera, per que a la zona 
del parc sempre hi ha zones lliures. 

- Demana una solució pels excrements 
dels gossos en el Parc del Nen de la 
Rutlla, perquè els gossos van solts i 
no hi ha zona de gossos. 
 

Regidora: 
- Està aprovada la unificació de les 

zones 17 i 23, s’està esperant el 
decret. 

- El carril bici de la Ronda Guinardó 
va ser reivindicat i decidit pels veïns 
en els Pressupostos participatius. 
El carril s’havia de baixar a la 
calçada per que ocupava la vorera. 

- És doble direcció per no confondre 
els vianants. 

- La descoordinació semafòrica es 
mirarà, però està feta per voluntat 
determinada de no deixar córrer els 
cotxes.  

Intervenció Resposta  
Emilio Giménez, veí  

- Pregunta que es farà amb el 
pipican dels gossos 
d’entremig de les escales dels 
Jardins Frederica Montseny  

- Que passarà amb la neteja de 
baix del carrer Frederica 
Montseny amb Carrer Vinyals.  

Regidora 
- L’espai de gossos és el que 

pertoca i falta col·locar la font,  
- Es pren nota pel tema de la 

neteja i es demanarà que sigui 
efectiva.  
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- Les ambulàncies poden anar pel 
carril bus. 

- S’estan fent campanyes amb la GU 
de paisà per posar multes a totes 
aquelles persones que no recullen 
els excrements i a les que deixen 
els mobles fora de l’horari previst.  

- Francesc Carbonell, AVV Joan 
Maragall del Guinarda. 

- A la Ronda Guinardó amb el carrer 
Vinyals i Passeig Maragall, en el 
moment de les obres es va tallar i ara 
direcció Besòs no hi ha cap senyal. 
Per Lluis Sagnier ja no hi ha cap 
senyal. Les voreres son molt 
estretes. 

- Hi ha una descoordinació semafòrica 
a la Ronda del Guinardó amb el 
carrer Cartagena i s’hi produeixen 
molts embussos.  

- Al carrer Vinyals el semàfor també 
està en contra fase. 

-  

Regidora: 
- Està fent la revisió semafòrica a 

l’entorn de Ronda Guinardó per 
reduir les cues. 

Mercè Gallart, veïna  
- Demana saber quant duraran les 

obres del Martinenc. Exposa que en 
aquest mandat no s’ha fet. 

- Intrigada en saber perquè serveix 
una barana que s’ha posat en el 
carrer telègraf amb Mare de Déu de 
Montserrat, davant de l’església.   

Regidora: 
- Les obres poden durar 

aproximadament per la gespa uns 6 
mesos i per la piscina 7 o 8. S’està 
treballant amb el FC Martinenc per 
traslladar l’activitat a altres camps.  

- La barana es va posar perquè 
sortien nens i nenes disparades en 
sortir per les escales.  

Carme Bertran, veïna  
- Fa una reflexió en el seu punt de 

vista que el barri no ha anat a millor 
durant aquests quatre anys:  com per 
exemple la rampa del carrer Telègraf, 
manteniment de l’àrea de gossos no 
es veu,... carrer Amílcar necessita 
una remodelació integral, Plaça 
Catalana hi ha tres forats sense 
plantar,...  

Regidora: 
- Li agraeix les crítiques per poder 

avançar. 
 

Ricard Llançà, veí  
- Demana si us plau que es facin 

obres en el carrer Camil Oliveres 
perquè en el seu moment ja es van 
realitzar i van quedar molt bé, però 
en l’últim tram amb carrer Garriga i 
Roca no i està molt malament.  

Regidora: 
- Es mirarà de recuperar el projecte i 

les condicions, però segur que no 
serà en aquest mandat.  

Rosa Ballot, veïna  
- Dona les gràcies perquè es van 

comprometre a fer reunions per les 
escales amb els veïns del carrer 
Llobet i Vall-llosera i s’han complert. 
  

Regidora: 
- Agrair-li l’esforç en la participació 

en el procés de les escales de 
Llobet i Vall-llosera. 
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Neus Fornells, veïna  
- Les escales de Llobet i Vall-llosera 

seran de pujada i baixada? 
- Explica que l’Ajuntament està fent un 

projecte amb els locals buits que hi 
ha a Barcelona i li agradaria saber 
quants els hi ha tocat al barri.  

- Fa una proposta de què el Parc 
Guinardó sigui Patrimoni Històric de 
Barcelona.  

Regidora: 
- Les escales seran reversibles. 
- Els hi ha tocat 3 locals, no se sap 

on estan.  
- Agafen la proposta del Patrimoni 

Històric.  

Mercè Vidal, veïna  
- Demana que en llocs estratègics es 

posin espais per posar publicitat del 
barri.  

- Torna a fer la demanda, ja exposada  
anteriorment de bancs per a 
persones grans.  

- Més zones d’aparcament per a 
minusvàlids perquè les que hi ha 
estan ocupades tot el dia.  

Regidora: 
- Han de mirar l’ordenança municipal 

i la normativa per veure si es poden 
col·locar els cartells en espais de 
lliure disposició.  

- Es mirarà de col·locar més bancs.  
- Parlaran amb la GU per les zones 

d’aparcament de minusvàlids. 

Graciela Diaz, veïna  
- És molt agradable escoltar que hi ha 

un projecte pel barri.  
- Les voreres estan necessitades 

d’aigua, les escales de la línia L4 del 
metro està molt bruta. Rambla de la 
Muntanya entre Ronda Guinardó i 
Passeig Maragall està molt bruta. Es 
pregunta quan Barcelona va 
començar a denigrar-se.  

Regidora: 
- Estan fent per millorar la neteja en 

el barri del Guinardó, però no s’està 
en la situació òptima. 

- Revisaran el tema de Rambla 
Muntanya.  

 

Julio Granadero, veí  
- En la seva opinió i la de més veïns 

del carrer Llobet i Vall-llosera, ha 
hagut una manca de diàleg per les 
escales mecàniques i no s’escolta 
totes les veus. Proposa un autobús a 
demanda al barri de Font d’en 
Fargues. Pregunta per què el 
projecte ha d’anar endavant si la gent 
no vol.  

- Demana quan es va signar el 
contracte, quines altres millores 
d’accessibilitat s’han contrastat, 
quines s’han descartat i per què i 
quina és la previsió més  pessimista 
que es podria fer per aquesta obra. 

Regidora: 
- Agrair-li l’esforç en la participació 

en el procés de les escales de 
Llobet i Vall-llosera. 

- Els busos a demanda funcionen 
molt bé i s’estendran. 

- Es una reivindicació històrica del 
barri, recollida al Model de Barri. 
Han escoltat a les persones 
perjudicades i han pres decisions al 
respecte.  
 

Bibiano García, veí  
- Fa molt temps que porten amb un 

forat davant del metro Sant Pau per 
la grua i demana que si es pot fer 
alguna cosa, com un d’equipament 
públic.  

Regidora: 
- És el forat de la línia L9.  

Sonia Ferriz, veïna  
- Discrepa amb el tema de l’ascensor 

que s’espatlla més sovint del que diu 

Regidora: 
- Han pogut disminuir el temps 

d’espera per resoldre les 
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la Regidora.  
- Diu que hi ha un problema important 

amb els autobusos, abans tenien 
més línies i ara només tenen dos i 
passen quan volen.  

- Per què reguen els carrers al matí 
quan està tothom i no a la nit que no 
hi ha ningú.  

incidències quan l’ascensor està 
espatllat.  

- Es rega a la nit però hi ha carrers 
on només amb la nit no hi ha prou i 
es rega al matí com reforç del torn 
de nit.  

- El Consell de Mobilitat està 
implantant a poc a poc línies 
d’autobusos,  

Jordi Carrió, veí 
- A la reunió d’avui per les línies L4 i 

L5 del metro s’ha informat que les 
escales del carrer Ramon Albó es 
tancaran dilluns. 

- Comenta i es queixa que els bancs 
no poden estar situats en el mateix 
pendent que el carrer perquè si no 
semblen tobogans.  

- Pregunta pel pas per dins de 
l’hospital de Sant Pau, no s’ha vist 
que l’hagin fet. Es va dir que es 
retirarien els mòduls prefabricats i no 
s’ha fet i ara hi ha més.  

- Vibracions del metro L4 en el tram de 
la Ronda Guinardó per sota al carrer 
Vinyals. Es va dir que es farien 
intervencions i no se sap res.   

- Demana qualitat en els arranjaments 
de les voreres.  

- Canvi de parades del bus de barri, es 
demana que arribi  a l’Hospital de 
Sant Pau. 

- Motocicletes en les voreres, no enten 
per que es permet. 

- Inseguretat pel que fa a robatoris al 
barri. Es demana campanya de 
reeducació per part de la GUB. 

Regidora: 
- S’han restituïts dos bancs que 

estaven fets malbé. 
- TMB i veïns afectats per les 

vibracions ja estan reunits per 
decidir com treballar. 

- Aquest mandat ha estat perjudicat 
per la Covid igual que el sector 
sanitari, molts projectes no s’han 
pogut dur a terme. Es faran 
reunions, Districte – Hospital per 
veure com  l’Hospital de Sant Pau 
es pot implicar al barri.  

- Les reparacions s’han d’anar fent 
fins a un punt òptim. 

- S’han creat places d’aparcament 
per les motos a les calcades.  

- S’estan fent amb la GUB més rutes 
a peu per prevenir la inseguretat, 
tenim un policia de barri per cada 
barri.  

Juan Antonio Domingo, veí 
- Demana que hi hagi més tècnics al 

carrer per saber el que passa en ells.  
- S’han tret parades d’estacionament 

de zona verda per posar carril bici i 
no hi ha cap zona de carrega i 
descàrrega  

Regidora: 
- Es continua treballant perquè el 

vianant és el més important i s’ha 
de continuar treballant l’entorn 
semafòric. 

Ignasi, veí 
- Demana més feedback per part de la 

Taula  i es donin mesures concretes.  
- Quin és el percentatge dels locals 

buits i què es farà amb ells.  
- On estan els locals comprats i a que 

es dedicaran i quin serà el procés 
d’adjudicació. Explica que hi ha molts 
locals buits on hi viu gent i no estan 
habilitats per viure i poden passar 
desgràcies. Que ha passat amb el 

Regidora: 
- Durant tot el mandat i  arran del 

Covid s’han fet ajudes al comerç  
perquè poguessin subsistir 

- Els locals ocupats són 47 en tot el 
Districte. S’han fet accions 
d’emergència per temes de  
salubritat.  
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Pla de dinamització comercial i el 
cens de  locals al barri? 

Joan Romero, President de la 
Coordinadora d’Entitats  
- Moltes gràcies per dir que el Model 

de Barri funciona.  
- El bar del Casal del Barri Mas 

Guinardó està tancat i li agradaria 
saber si hi ha alguna sol·licitud per 
obrir-lo. 

- A la part d’adalt del Casal de Barri 
Mas Guinardó hi ha humitats molt 
importants, ningú es fa càrrec i 
l’edifici s’està fent malbé.  

Regidora: 
- S’ha de tornar a treure el concurs 

del bar del Mas. 
- Es continua treballant per fer més 

intervencions al Mas Guinardó.  
 

Alicia Palou. Presidenta de AVV Joan 
Maragall del Guinardó 
- Convida a participar a les 

Comissions de les Comissió de 
Seguiment del Consell de Barri. 

- Temes de seguretat. A la reunió amb 
la GUB i la Tècnica de prevenció 
s’explica com està el barri. En 
general han baixat els robatoris, però 
sobretot el que ha augmentat de 
manera preocupant és la violència 
domèstica i els intents de suïcidi, 
sobretot de joves. Demana que quan  
detectem aquests casos hem de 
posar en alerta a qui pugui ajudar. 
Informa que hi ha una referent de 
Salut mental nova al CAP i al 
Girapells hi ha el Consulta’m. 
  

Regidora: 

- Anima els veïns a participar a 
l’Associació de veïns i a les entitats. 

- S’han incrementat les violències i 
ara es denuncien més i es 
visibilitzen. 

- Han introduït un nou sistema de 
circuit de prevenció de la violència 
juntament amb els serveis socials i 
els forces de seguretat.  

- Abans els suïcidis estaven més 
vinculats a la gent gran i ara són 
entre gent molt jove. Hi ha més 
consciència de les administracions 
públiques de que s’ha de fer alguna 
cosa. 

Emilio Diaz, veí. 
- Queixa que el barri està brut i a 

l’aplicació La butxaca de Barcelona, 
triguen en contestar, manifesten que 
s’ha netejat i no ha estat així. 

- Ronda Guinardó amb carrer 
Cartagena explica que s’hi formen 
molts embussos, crea pol·lució, soroll 
i les ambulàncies no poden passar.  
Això no ajuda a l’escola Mas 
Casanovas, que pateix aquesta 
pol·lució i sorolls. 
  

Regidora: 
- Respecte a l’Escola Mas Casanova 

s’ha fet un esforç comú per reflotar 
una escola que ara dona molta 
qualitat. 

- El dia 27 comencen les obres del 
Protegim escoles. 

 
Veïna 

- Que s’arregli l’últim tram del carrer 
Camil Oliveres. Les escales 
desemboquen a una parada 
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d’autobús i son un perill.  
 

  
 

El vicepresident del Consell de barri del Guinardó, fa una reflexió i defensa el Model de 
Barri. S’ha de continuar lluitant i se’ls ha d’escoltar més per aconseguir més coses 
dintre del barri. Afegeix que la seguretat també es dona quan els carrers estan 
arreglats, nets i il·luminats.  

La Consellera del Barri i Consellera de Feminismes i LGTBI  informa que l’Acte central 
pel 8M es farà al CB Mas Guinardó el dia 9 de març a les 18:30h i el dia 11 de març 
s’inauguraran les noves places de Rosa Galobardes i Ramona Fossas i hi hauran més 
places a la ciutat amb nom de dones. 

Es dona per finalitzada la sessió del Consell de Barri a les 21:00 hores. 

El contingut de la sessió es pot visualitzar sencer a través de l’enllaç: 
https://www.youtube.com/watch?v=WBT7B1AnhuM 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=WBT7B1AnhuM

