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Acta del Consell de Guinardó 
Data: 20 de setembre de 2018 a les 19.00 hores. 

Lloc: Centre Cívic Guinardó – Ronda del Guinardó, 113 

 

 

Assistents:  

-Taula: Pau González (Conseller Tècnic d’Horta-Guinardó), Beatriz Martínez 

(Consellera de Barri), Agustí Xifrè (Vicepresident del Consell de Barri), 

Eduard Vicente (Gerent d’Horta-Guinardó), Gabino Carballo (Responsable de 

Projectes de Parcs i Jardins). 

-Grups polítics representats: 6 

-Entitats representades: 6 

-Veïnes i veïns assistents: 56 

 

Ordre del dia  

1- Pacte per un model de barri. Demanar a la població que recolzi el Pacte pel model 

de barri per portar-ho al Plenari Municipal i plantejar estructures de treball per al 

seguiment del pacte. 

2- Obres al Parc del Guinardó. 

3- Torn obert de paraules. 

 

1- Pacte per un model de barri. 

La Consellera de Barri inicia el Consell destacant la visita del Responsable de 

Projectes de Parcs i Jardins, al qual passa la paraula ràpidament. 

El Responsable de Projectes anuncia que té un projecte sobre el Parc del Guinardó 

que no és habitual, ja que surt des de la institució de Parcs i Jardins com una 

modificació. Assegura que tenen un problema greu d’arrossegament de materials i 

remarca que la muntanya està destruint el mateix Parc. A continuació indica, sobre el 

plànol, les tipologies d’afectacions segons la zona concreta del Parc. Remarca que les 

tempestes i algunes pluges han destruït zones que, es van modificar fa relativament 

pocs anys i s’han de posar en bones condicions.  

El 2016 van començar a estudiar el problema i a fer un estudi per trobar la manera de 

retenir aquestes aigües, de manera no artificial. Una de les solucions és fer una millora 

dels camins, per reconduir l'aigua i millorar l'accessibilitat, amb un sistema de 

"cunetes" on es podrien fer servir "gabions" o "entramat viu". Saben que les entitats 

esperaven una millora de l'àrea de La Mitja Lluna però esclareix, per no deixar dubtes, 

que el sistema amb el qual funcionen és: els hi donen partides i ells les administren 

segons les necessitats i recursos. 
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La zona de la Massa i voltants saben que està desestabilitzada. Crearan cunetes, 

zones de drenatge, millora del verd, introducció de boques de reg de les noves 

plantacions, etc. El pressupost és d'1,5 milions, les obres han sortit a concurs i, a 

mitjans de desembre, tindran notícies; creuen que l'octubre de 2019 estarà tot acabat. 

 

La Consellera de Barri obre torn de paraules. 

 

Josefina ha escoltat un comentari en relació a què els gossos fan malbé el Parc. 

 

Un veí de Guinardó comenta que fa anys l'arquitecte Ignasi De Lecea va fer un 

projecte de remodelació del Parc, i es queixa del manteniment que s'ha fet d'aquest. 

Espera no tornar a repetir la mateixa situació amb el nou projecte. També es pregunta 

si es contempla una remodelació en referència a la recuperació de la Font del Cuento. 

Una veïna de Guinardó, també comenta que ha trobat desafortunat el comentari del 

Responsable de Projectes, en relació a què els corredors i els gossos fan mal bé el 

Parc; assegura que el Parc és pels veïns i no pel turisme. També apunta que hi ha una 

rampa d'accés al Parc, situada al final del carrer de Budapest, plena de fang i terra. 

 

Una veïna de Guinardó, li agradaria que senyalitzessin els camins amb la nova 

remodelació. On acaba el Parc i comencen els carrers, hi ha trossos que cauen pedres 

i voldria que fossin més transitables. Es pregunta si les restes d'amiant, del Túnel de la 

Rovira, entren dins d'aquesta remodelació. 

 

El Responsable de Projectes, vol advertir que ell és tècnic i que, sense ànim de ferir 

sensibilitats, dóna l'opinió tècnica de fets que són rellevants en la seva feina: com el 

mal ús del verd, vinculat amb els gossos i la gent que corre. Passa a recordar 

l'ordenança vigent amb els gossos i assegura que la presència de gossos lliures, a 

l'espai verd, degrada els parcs, dada repetida en diverses ocasions a diferents 

conferències i entitats. De la mateixa manera puntualitza que, la gent que corre o va 

amb bicicleta per llocs que no toquen, també degraden de manera clara els parcs. 

Amb tot això, assegura que ell només exposa els problemes i possibles solucions 

sense ànim de polemitzar. 

 

No li consta el projecte de l'arquitecte Ignasi De Lecea, però li consta una remodelació 

del 2005, que no va funcionar com s'esperava i que pretenia arreglar problemes de 

drenatge. Creu possible que els esforços que es destinen a l'espai verd no són 

suficients per a l'ús inesperat que han tingut aquests espais en els darrers anys, alhora 

que creu que les millores, que faran en el futur, revertiran positivament en aquests 

indrets. 

Sobre la plaça Dolors Palau no té una resposta, i al carrer de Budapest creu que es 

farà una correcció de les pedres, assegura que ho comprovarà personalment. Sobre el 

Turó de la Rovira no tenen previstes actuacions. La Font del Cuento no està com a 

prioritat alta, tot i que assegura que seria bo recuperar-la per diverses raons. Torna a 

recordar que volen arreglar la part del Guinardó forestal, aturar arrossegaments de la 

part històrica i la Font del Cuento per acabar, tot això en termes de prioritats. 
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La Consellera de Barri comenta, sobre la placeta Dolors Palau i Roure, que no tenien 

constància que la zona estigués enfonsada i ho miraran, ja que van fer-hi una 

intervenció fa poc temps. 

El Conseller Tècnic assegura que s'està treballant un espai d'usos compartits a la zona 

del Parc del Guinardó, i diverses solucions per minimitzar el problema d'erosió. 

 

Una veïna de Guinardó comenta, sobre la plaça, que hi ha veïns preocupats en relació 

a temes d'aparcament. Es pregunta també quines eines tenen, per saber si s'està 

resolent la problemàtica de la rampa d'accés al Parc que està erosionada i afecta 

a diverses zones de l'indret. 

La Consellera de Barri recorda, a la veïna, que pot trobar les eines que demanda en 

un full informatiu que hi ha a la mateixa sala on es troba. 

 

El Responsable de Projectes, dóna una altra solució com a eina de comunicació amb 

el Districte. Assegura que les instàncies funcionen i arriben, tot i que reconeix que 

sovint poden trigar una mica més a arribar per un tema intern de comunicació. 

 

La Consellera de Barri excusa a la Regidora Mercedes Vidal, que es troba de baixa i 

no ha pogut assistir, i passa a presentar els integrants de la taula breument. Dóna la 

paraula als representants de la Coordinadora d'Entitats que explicaran el pacte del 

model de barri. 

Des de la Coordinadora es recorda que fa anys que treballen plegats amb l'AAVV i 

que, en els últims temps, s'ha treballat més intensament. Volen que el document que 

han elaborat realment sigui útil en termes de mobilitat, econòmics i patrimonials i, 

alhora, que tots els grups polítics actuals i de futur el tinguin en compte com a model. 

Ara, el presenten de forma oficial al Consell de Barri per poder fer-ho, el 4 d'octubre de 

2018, al Consell Plenari d'Horta-Guinardó. L'objectiu és demanar l'aprovació conjunta 

dels tres apartats següents: a) l'acceptació del document per part del veïnat b) 

l'acceptació del document per treballar en conjunt amb l'Ajuntament de Barcelona i la 

resta de forces polítiques c) que es faci en el Consell de Barri i a través de la Comissió 

de Seguiment. 

 

Alícia, en representació de la Coordinadora d'entitats, assegura una alta participació 

de les entitats i la gent. Recorda que el document agafa les conclusions de la 

participació que va començar el març de 2018 fins ara. Remarca que el document té 

28 pàgines disponibles a la mateixa sala del Consell de Barri. Volen que es faci un 

seguiment a través del Consell de Barri, fa una crida a què les entitats s'acostin per fer 

arribar els problemes i propostes i, convida a entrar a la web de l'AAVV per tenir 

informació més detallada. 

 

Es comenta que el Mercat del Guinardó és un dels punts clau del document. Com a 

punt de trobada del teixit associatiu del barri, El Mas Guinardó seria un altre, i l'Illa del 

Torrent d'en Melis que té un pla per posar-hi uns equipaments culturals. Assegura que 

això faria potenciar uns camins que servirien d'enllaç per connectar diferents zones del 

barri d'una manera determinada, com ara carrers per vianants, per a persones cegues, 

etc. (més endavant ho passaran a explicar amb detall). A continuació, enumera 
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possibles carrers per potenciar-los comercialment, és a dir, possibles eixos comercials 

de connexió amb el barri. 

Dins de la mobilitat, creuen que el barri ha sofert fractures de forma diagonal, el teixit 

original del barri ha quedat desdibuixat i ha fet empitjorar el comerç a la zona. Han 

elaborat solucions per millorar la mobilitat del barri de manera més racional; aquestes 

són les següents: 1) poder fer el gir a Plaça Maragall en direcció mar per anar 

a Navas de Tolosa, 2) Ronda del Guinardó en sentit Besós per poder girar a l'esquerra 

en direcció carrer de Volart i, així facilitar l'accés a la zona nord del barri, 3) Ronda del 

Guinardó poder girar a l'esquerra per carrer de Sant Quintí, 4) accedir al barri pel 

Passeig de Maragall al carrer de Garcilaso, 5) fer el carrer de Teodoro Llorente en dos 

sentits, 6) el carrer de Brussel·les acabar-lo de manera diferent, 7) al carrer d'Amèrica 

fer-lo amb el mateix sentit fins dalt del carrer de la Renaixença, 8) obrir el carrer de 

Planificat, 9) fer senyalitzacions perimetrals indicant accessos importants del barri i 10) 

senyalitzar i adaptar camins escolars. 

En relació al transport públic, es comenta que tothom ha coincidit en augmentar la 

freqüència amb la nova xarxa de bus i fer un compliment rigorós dels horaris. Els 

resultats d'una altra enquesta, en la qual tothom va coincidir també, era que 

el D40 continués per l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat. Es va fer un altre 

estudi a l'administració, els resultats del qual mostren el desig que el 39 continués pel 

carrer d'Amílcar, carrer de Costa i Cuixart i baixés al centre de cotxeres tornant per 

l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat. De manera unànime, volen que el bus del 

barri passi per l'Hospital de Sant Pau. Sobre les bicicletes s'ha demanat un carril bici 

decent a la Ronda del Guinardó, fer un carril bici pel Passeig de Maragall i estudiar la 

situació per fer-hi un a l'avinguda de la Mare de Déu de Montserrat. 

 

Sobre el punt referent a la dinamització econòmica i comercial, es vol aconseguir un 

barri protegit amb mesures contra l'especulació immobiliària, regular establiments 

dedicats al turisme, donar incentius al comerç per recuperar locals tancats, difusió, 

creació de llocs de treball de qualitat, i foment del consum responsable. A més 

d'incentivar les diferents economies: 1) economia productiva i de serveis, 2) comerç de 

proximitat, 3) economia solidària, cooperativisme i espais d'intercanvi i 4) economia de 

les cures. Tot això amb uns criteris que beneficiarien a totes: a) es potenciaria teixit 

associatiu del comerç de l'economia social i solidària, b) s'augmentaria la cooperació i 

c) es milloraria la qualitat dels negocis, l'eficiència energètica, la igualtat de gènere, el 

balanç social, l'accessibilitat i l'assessorament municipal per a la creació de nous 

establiments. 

 

Alícia, en representació de la Coordinadora d'entitats, passa a comentar sobre temes 

relacionats amb el patrimoni i equipaments, juntament amb parcs i places del barri. 

Anuncia, sobre el patrimoni, que la gran majoria de gent estava interessada amb la 

Caseta Blanca i el mur de tancament. També sobre el Parc de la Cantera de 

Can Vélez, que es reclama com a patrimoni a causa de les canteres, el Parc del 

Guinardó i la Font del Cuento. Pel que fa als equipaments, els que estan previstos i no 

s'han fet, serien el del Torrent d'en Melis, la residència del Torrent d'en Melis, i 

l'auditori de l'Illa del Torrent d'en Melis. En concret, a l'Illa del Torrent d'en Melis, 

apunta que estan programats diversos equipaments culturals però que s'han impedit a 

causa de les obres de l'L9, volen revisar el planejament.  
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En relació a parcs i places, volen que les centrals de les Rondes, entre el Futbol Club 

Martinenc i l'Hospital de Sant Pau, es millori el verd. La resta de demandes són 

manteniments de diferents places. 

 

Un representant de la Coordinadora d'entitats, continua parlant del document, i 

reflexiona sobre el temps que serà necessari perquè el mateix s'executi. Deixa 

constància sobre els aparcaments, i el fet que s'ha de planificar amb antelació on es 

col·locaran els cotxes que actualment ocupen l'espai on es faran arrengaments. Han 

recollit una sèrie de prioritats de la gent i aprofitaran per demandar pàrquings socials. 

 

Toni, en representació de la Coordinadora d'entitats, reflexiona sobre la mobilitat als 

barris de muntanya. Assegura que a la zona nord tenen molts graons amb diferents 

escales i que s'hauria d'estudiar l'ús que es fa d'aquests. Adverteix que algunes 

escales tenen usos molt importants en direcció a molts equipaments crucials del barri, i 

per això tenen un llistat amb prioritats que caldrà tenir en compte. També senyala la 

importància de reparar ascensors i escales amb la màxima rapidesa possible, al 

contrari del que ve succeint en els darrers temps. 

 

Una representant de la Coordinadora d'entitats, resumeix les actuacions demandades. 

 

Un representant de la Coordinadora d'entitats, demana l'aprovació del document a mà 

alçada, i abans obre un torn de paraules específic. 

 

Glòria, veïna del Guinardó, es pregunta si en un futur es podran fer rectificacions. 

Un representant de la Coordinadora d'entitats, assegura que el document que voten 

avui és "l'esperit del document", per això, les concrecions i alteracions en el document 

seran totalment lícites. 

Un veí del Guinardó, explica que ell només tenia interès en el Consell de Barri per 

veure plànols, i aprofita per proposar fer habitatges socials si és possible. També, al 

carrer de la Verge de Montserrat, demana ampliar la freqüència a les hores punta. 

Carme, veïna del Guinardó, agraeix la feina feta a algunes persones que estaven al 

Futbol Club Martinenc, on es va exposar el tema, a l'AAVV i a la Coordinadora 

d'entitats. Fa una reflexió a partir de les dades recopilades de la web de l'Ajuntament 

de Barcelona el 2017. Apunta que hi ha uns 36.538 habitants, on la participació de tot 

aquest procés ha sigut de 238 persones, el que suposa una participació d'un 0,77% de 

veïns del barri i, en les últimes eleccions municipals van votar 74.107 habitants, que 

seria un 59%. Amb aquestes dades creu que tirar endavant el projecte és un acte 

atrevit. Reclama que aquest document arribi a la gent del barri d'alguna manera i, 

assegura, és feina de l'Ajuntament de Barcelona fer-ho. Per una altra banda, tem 

aprovar algunes parts del document entregat al mateix Consell de Barri, ja que creu 

que l'Ajuntament hauria abans d'explicar que pot i no pot fer-se en l'àmbit tècnic. 

Remarca que el document demana modificar el Pla General Metropolità, i es pregunta 

com poden participar els veïns en aquesta Comissió. Reflexiona sobre la rapidesa amb 

què s'ha fet el document i es mostra escèptica. 
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Des de la Coordinadora s’assegura que si la gent no respon no és per falta de difusió, 

sinó de desinterès. No  volen votar el document al 100% sinó "l'esperit del document", i 

que és necessari fer-ho així per requisits del Plenari. Aquest document obert el seguirà 

discutint una comissió i els tècnics diran si són viables o no les modificacions. 

El Conseller Tècnic adverteix sobre la implicació que ha tingut l'Ajuntament de 

Barcelona, també li consta que el document ve des de 2010 o 2012 i creu que 

precisament no s'ha caracteritzat per la seva rapidesa. Aquest document s'ha decidit 

entre tots (tècnics inclosos) presentar-lo com a una cosa de barri i no polititzar-ho, és 

per això que s'ha de presentar d'aquesta manera al Plenari. Procés possible gràcies al 

canvi fet dins de les normes de participació, són pioners al Districte en fer-ho. Obre un 

torn tancat de paraules. 

Marga Franco, com a coordinadora d'AMPAS d'Horta-Guinardó, creu que s'ha de votar 

un projecte de millora del barri i seguir-lo treballant diàriament. Explica que no són 

projectes de gran impacte, en comparació amb altres zones de la ciutat que sí que són 

atractives, i per aquesta raó convida a unir-se amb el document a favor del barri. 

Toni, en representació de la Coordinadora d'entitats, no entén l'escepticisme respecte 

al projecte, té clar que totes les propostes estan ben estudiades. Informa sobre la 

participació: també li agradaria que participés més gent, però no queda una altra que 

assumir la realitat. Per acabar, tampoc creu que s'hagi de modificar el Pla General 

Metropolità. 

El Vicepresident del Consell, recorda que fa molts anys de l'inici d'aquest projecte i 

s'ha de presentar en aquest moment. No obstant això, no entén la manera en el que 

es vol presentar, creu que no es prendran seriosament un document "obert" a 

modificacions constants. Està d'acord en presentar una declaració de principis de com 

es vol que sigui el barri, però es preguntà qui avalarà aquest projecte de la manera en 

què es presenta. 

Un veí del Guinardó es mostra favorable al document i creu en la gent que hi ha 

participat. Li agrada que puguin tenir un consens en algun punt del document, i 

adverteix que els partits polítics tampoc compleixen els programes al 100%, inclús hi 

ha negociacions pel mig, etc. Per tant, demana tenir una ment més oberta pel que fa al 

document. 

Un representant de la Coordinadora d'entitats, fa un recordatori dels anys que han 

trigat a elaborar el document i que ara, tot i que no és un document tancat, es presenta 

una oportunitat única perquè pugui veure la llum. 

El Conseller Tècnic afegeix que les propostes provenen des de fa anys, s'han treballat, 

inclús algunes ja estan executades o s'estan executant. Entre les 35 entitats, l'AAVV, i 

el Govern del Districte han treballat plegats i han arribat a la conclusió que: si fins ara 

no havia funcionat la manera de presentar-lo, tenen una altra oportunitat elevant-lo a 

Plenari. 

Una veïna del Guinardó agraeix la feina feta, ja que ella treballava el document des del 

2008 i 2009, opina que el punt A del document és pel qual avui no hi ha consens. 

També li hauria agradat que l'Ajuntament de Barcelona estigués més implicat en el 

document. 

Carme, veïna del Guinardó, està d'acord amb "l'esperit del document", però li sembla 

estrany aprovar un document que ni tan sols la gent de la sala s'ha llegit. Passa a 
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esmentar la pàgina 22 del document, que li sembla una modificació del Pla General 

Metropolità. 

El Conseller Tècnic intervé qüestionant l'escepticisme respecte al paper que ha tingut 

l'Ajuntament de Barcelona en la feina feta. No troba tampoc convenient canviar el 

document en una tarda, ja que hi ha hagut moltíssimes ocasions per canviar-lo i ho 

troba perillós. 

Alícia, com a representant de l'AAVV, explica que quan van fer aquest treball ho van 

fer pensant en com ho presentaven al Plenari i es feia arribar als partits polítics; eren 

ells els que prenien la paraula, precisament, perquè ningú parlés en nom seu. Per tant, 

estan disposats a canviar el punt A per donar la paraula al veïnat. 

El Conseller Tècnic, recollint la modificació per part de l'AAVV respecte al punt A, 

proposa votar si s'està d'acord o no amb el document. La votació de 51 persones a la 

sala, queda amb un resultat de 31: Sí, 0: No i 12: Abstencions. Queda aprovat el 

document i passa a agrair al Joan i l'Alícia la feina feta. Convida l'Agustí i l'Eduard per 

acostar-se a la taula i dóna la paraula al Vicepresident del Consell. 

 

3- Torn obert de paraules 

 

El Vicepresident del Consell espera que molta gent s'apunti a les comissions de 

seguiment del Consell de Barri. Comenta que les pistes del carrer de Gènova estan 

degradades i les cistelles corren el risc de caure. Assegura que, de 09 h a 17 h, una 

escola utilitza l'espai diàriament i els dilluns al matí és intransitable. També, les 

tanques de l'espai, les destrossen quan volen entrar dins i caldria arreglar-ho o 

inutilitzar-les. 

El Conseller Tècnic passa la paraula a la següent persona. 

Alícia Palau, veïna del Guinardó, pregunta sobre el pla d'usos del Mas Guinardó, que 

es va reunir l'última vegada a l'estiu de 2017, quan es tornarà a reunir. 

Carme Beltrán, veïna del Guinardó, adverteix que han sigut 9 abstencions i no 12. Es 

pregunta pel vial previst de fer entre carrer de Sant Quintí i carrer de Cartagena. 

També pels horts urbans de Torrent d'en Melis, ja que vol saber quin tipus d'ús es farà 

i demana informació. 

El Conseller Tècnic apunta que el senyor Eduard Seldanya, veí del Guinardó, no es 

troba present al Consell de Barri, per tant se li respondrà per correu en relació al carrer 

d'Amílcar. I seguidament passa el torn de paraula. 

José María Fernández, veí del Guinardó, en representació de diversos veïns que viuen 

a la part alta del carrer de Telègraf, comenta que han de fer un recorregut de 2,3 km 

des del seu pàrquing fins a la Ronda del Guinardó, demanda solucions per aquest 

tema. 

Cristina González, veïna del Guinardó, pregunta com està el tema de l'espai d'ús 

compartit amb els gossos al Parc del Guinardó. Es mostra negativament sorpresa pel 

seguit de comentaris, expressats per part del Responsable de Projectes de Parcs i 



8 
 

Jardins, respecte a l'incivisme que generen els gossos, quan són dels col·lectius 

menys irrespectuosos amb el Parc. 

El Conseller Tècnic apunta que el senyor José Giménez, veí del Guinardó, no es troba 

present al Consell de Barri, per tant se li respondrà per correu en relació a l'incivisme. I 

seguidament passa el torn de paraula. 

Glòria, veïna del Guinardó, recorda la reclamació d'una punxa al Passeig de Maragall 

amb carrer del Segle XX, que ja està arreglada, i dona les gràcies a la taula del 

Consell de Barri. Comenta una problemàtica que succeeix al CAP del Guinardó, ja que 

accedir a la porta del CAP pel pas de vianants és una infracció. Demanda que les 

persones puguin arribar fins a dalt, ja que moltes d'elles tenen problemes de mobilitat. 

Ana Vazquez, veïna del Guinardó comenta, sobre l'aparcament al final del carrer 

Telègraf, que amb la nova normativa deixa fora de les voreres les motos. Creu que 

haurien de donar solucions per reubicar-les. També comenta que hi ha un ascensor 

que fa 4 mesos que està aturat, ja que els tècnics no han fet el manteniment 

correctament. Per acabar, adverteix que a l'àrea verda, la urbanització i als accessos 

del carrer de Budapest els vianants no tenen espai per circular per la vorera, hi ha 

pedres a la calçada, hi ha trams de carretera on es circula amb velocitats altes, etc. 

Cloti Fernández, veïna del Guinardó, demana estudiar la possibilitat de fer un gir de 

Passeig de Maragall cap a l'avinguda de Borbó, assegura que en l'actualitat no es pot 

girar cap a l'avinguda de la Verge de Montserrat. I creu que no implicaria cap perill. 

El Conseller Tècnic explica que han acabat les intervencions per escrit, i demana 

començar amb les següents. Però abans, contesta les demandes dels veïns per ordre 

invers a com ho han fet. 

En referència a poder accedir a Passeig de Maragall quan s'arriba de Barcelona és un 

dels temes que han treballat a Mobilitat, i que volen fer. 

A la zona de la placeta de Dolors Palau i Roure, van treballar fa uns mesos i va sortir 

el tema de l'àrea verda que no es pot realitzar a causa de les voreres. Així que, han fet 

un projecte d'urbanització per fer la vorera i després potser fer l'àrea verda. En tot cas, 

assegura, no serà en aquest mandat i tampoc és segur que s'acabi realitzant per la 

problemàtica ja explicada. 

Amb Guàrdia Urbana si que hi van parlar per la problemàtica de les motos, inclús van 

substituir les places que hi havia enmig per fer-hi lloc, i van col·locar unes proteccions 

de reforç per aquestes. Apunten, però, la demanda de treure el fang per arreglar-ho 

l'abans possible. Van posar places també al carrer de Brussel·les, al voltant de 

l'ascensor, guiant-se per un cens realitzat a la zona. Demana als veïns que, si 

necessiten més espai, ho poden comunicar al Consell de Barri per mirar de solucionar-

ho. 

Sobre l'accés al CAP ho miraran amb Serveis Tècnics, presencialment, per fer-ho de la 

millor manera possible. 

En resposta al comentari de reposar papereres al Parc del Guinardó i tot el tema 

relacionat amb l'incivisme, ho parlaran amb Parcs i Jardins, ja que és un manteniment 

mínim. Apunta que l'incivisme preocupa a l'Ajuntament de Barcelona i estan mirant que 

sigui una zona d'usos compartits, juntament amb la plataforma "Espai Gos". 
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En relació a l'accés als aparcaments, repassant el diagrama que va enviar el José, 

comenta que ho revisaran amb la Guàrdia Urbana i ja diuen que no estan per revertir 

el canvi. Volen mantenir l'avinguda de la Verge de Montserrat només de pujada, tot i 

que miraran de millorar l'accés. Donaran una resposta en profunditat un cop s'hagi 

revisat el tema en detall. 

Quant a l'accessibilitat al metro, explica que van fer una reunió amb la Generalitat de 

Catalunya perquè es prioritzés una parada respecte d'altres, van respondre 

positivament a la proposta. El 2019 s'iniciarien les obres d'adequació de la parada de 

Maragall. Recorda que a la web de l'AAVV hi ha la presentació que la Generalitat de 

Catalunya els va fer. En resum, el que es vol realitzar és: una remodelació completa 

de tot l'accés de la Ronda del Guinardó, allà posar-hi un ascensor d'accés a l'L4 i 

remodelar l'accés del mig per fer accessible l'enllaç cap a l'L5. Dóna la Paraula a la 

Consellera de Barri i al Gerent perquè segueixin contestant. 

La Consellera de Barri comenta, sobre el vial de l'Hospital de Sant Pau, que es troben 

acabant el projecte i adverteix que no té dates però que es farà sobre el 2019. 

Pel que fa al pla d'usos saben que és urgent. La seva idea és que, la setmana del 24 

de setembre de 2018, convoquin una reunió amb les entitats que han participat i facin 

una proposta definitiva, per després portar-la a la Comissió de Seguiment del Casal 

del Mas Guinardó. 

En relació amb els horts urbans de Torrent d'en Melis, creuen que tot el projecte dels 

jardins no estarà fet fins a l'octubre de 2019; tot i que la seva idea és tenir oberta la 

part dels horts cap a l'abril de 2019. També anuncia que, l'octubre de 2018, es farà 

una convocatòria de totes les entitats i veïns del barri per passar a treballar: com serà 

el procés d'adjudicació dels horts, usos, i desenvolupament. Està d'acord amb què la 

Comissió de Seguiment i el Consell de Barri tinguin un nombre alt de participació. 

Estan treballant en les pistes del carrer de Gènova, ho miraran per prevenir accidents 

a la zona. Dóna la paraula al Gerent. 

El Gerent informa que la finca de Laboratoris Esteve ha canviat de propietari. Explica 

que estan començant a treballar amb el nou propietari (Iberdrola) perquè hi ha una part 

que estaria destinada a habitatge, la qual s'ha enderrocat per normativa, i una altra 

que estaria destinada a equipament. En aquesta última, anuncia, s'està acabant 

d'estudiar si fer un centre de gent gran o potser afegir un possible nou centre educatiu. 

En tot cas ho compartiran amb les entitats del barri. 

La Consellera de Barri obre torn de paraula. 

 

Una veïna de Guinardó, es pregunta sobre el possible centre educatiu, si tenen més 

informació. 

El Gerent respon que no disposen de més dades de moment, però suposen que podria 

ser una possible escola concertada. 

El Conseller Tècnic explica que han acabat les intervencions per escrit i les dues que 

havien sortit. Obre un torn tancat. 

Leo, veí del Guinardó, comenta, sobre les pistes del carrer de Gènova, que una 

possible solució seria eliminar les reixes perquè fos d'accés lliure. Demana posar 

cistelles amb unes condicions de qualitat més altes. 
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Mercè, veïna del Guinardó, apunta que a l'estiu de 2018 hi ha hagut un grup de gent 

jove duent a terme actes incívics, que es concentren molt a l'entorn del Mas. Adverteix 

de consum de begudes alcohòliques al carrer i de violència. 

Jaume, veí del Guinardó, es pregunta per La Torre Garcini. I en relació a l'H6, comenta 

que la parada es troba en una ubicació massa estreta i demana moure-la. Respecte a 

la placeta que s'havia de fer un pàrquing subterrani, proposa fer un espai per gossos. 

Sobre l'habitatge, demana solucions per als llogaters i es queixa d'uns edificis, 

construïts amb pladur i amb uns preus sorprenents, que els poden acabar afectant el 

barri. 

El Conseller Tècnic comenta, sobre la plaça de Salvador Riera, que a l'estiu 2018 ja 

s'havia traslladat aquest tema a la Guàrdia Urbana. Han fet seguiment, i van posar una 

patrulla extra, pagada per al Districte i exclusiva a treballar en aquests casos. També 

des de la banda d'educadors fa mesos que s'està treballant. 

En resposta a la pregunta de La Torre Garcini, recorda que és Municipal i BIMSA està 

fent un projecte de rehabilitació, el qual un cop estigui acabat començaran les obres. 

Referent a la marquesina, saben que la vorera és molt estreta, tot i que revisaran la 

zona per veure que hi poden fer. Amb "Espai Gos" han estat estudiant fer diversos 

espais d'ús compartits i arreglar llocs com la Plaça Salvador Riera, assegura que tenen 

previst ampliar el Pipican. 

A nivell Districte anuncia que estan fent un seguiment respecte a l'habitatge. El 19 de 

setembre de 2018 es va aprovar una mesura per part de l'Ajuntament de Barcelona 

que fa que: en les grans promocions, a partir d'ara, com a mínim un 30% dels pisos 

hauran de ser de protecció oficial. Anima a la Comissió de Seguiment a parlar 

d'habitatge en futures ocasions si hi ha un interès. 

La Consellera de Barri anima a participar en les entitats a parlar de l'habitatge. 

El Vicepresident del Consell recolza al veí Leo en el punt de les pistes del carrer de 

Gènova, tot i que la brutícia és una solució més complicada. 

La Consellera de Barri agraeix la participació a tothom, anima a assistir al Plenari del 

dia 4 d'octubre de 2018 a la Seu del Districte a les 19:30 h. I sense més temes a 

tractar, dóna per finalitzat el Consell.  


